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หนนังสสือฮาบากกก
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือฮนำบนำกกก: หนนังสสือฮาบากกุกจะวว่าไปแลล้วกก็ถสือไดล้วว่าเปก็นฉบนับยว่อของ
หนนังสสือเยเรมมียย์ ชายทนังทั้ สองอยยสว่ มนัยเดมียวกนันและทนัทั้งคยว่เขมียนคคาเตสือนเรสือรื่ งการตกเปก็นเชลยยนัง
บาบบิโลนและการกระจนัดกระจายไป การรนับใชล้ของฮาบากกุกอยยว่ในรนัชสมนัยของกษนัตรบิยย์โยสบิยาหย์ จกุด
สนใจของหนนังสสือเลว่มนมีทั้คอสื ความบาปของยยดาหย์และการพบิพากษาของพระเจล้าทมีรื่ใกลล้เขล้ามา
หนนังสสือเลว่มนมีทั้ประกอบไปดล้วยหล้าสว่วน: (1) ความงกุนงงของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ทมีรื่พระเจล้าทรงเงมียบ
เรสือรื่ งความบาปของยยดาหย์ใน 1:1-4; (2) คคาตอบของพระเจล้าทมีรื่มตมี ว่อความงกุนงงของผยล้พยากรณย์ทว่าน
นมีทั้ใน 1:5-11; (3) คคาพยานของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้เกมีรื่ยวกนับพระเจล้าและความงกุนงงเพบิมรื่ เตบิมใน 1:122:1; (4) คคาตอบของพระเจล้าทมีรื่มมีตว่อคคาพยานของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ใน 2:2-20 และ (5) คคาอธบิษฐาน
แหว่งความเชสืรื่อโดยผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ทมีรื่มถมี ถึงพระเจล้าใน 3:1-19
*****
ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 1: เนสืทั้อหาสามสว่วนแรกของหนนังสสือเลว่มนมีทั้ถยกพบในบททมีรื่หนถึรื่ง ฮา
บากกุกงกุนงงวว่าเพราะเหตกุใดพระเจล้าถถึงทรงเงมียบเกมีรื่ยวกนับความบาปของยยดาหย์ พระเจล้าจถึงทรง
ประกาศแกว่ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้เกมีรื่ยวกนับการพบิพากษาทมีรื่พระองคย์ทรงเตรมียมไวล้ตว่อสยล้ประชาชนของ
พระองคย์ ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีจทั้ ถึงเปลว่งเสมียงสรรเสรบิญพระเจล้าในเรสืรื่องความบรบิสกุทธบิธ ของพระองคย์
กระนนัทั้นเขากก็งกุนงงตว่อไปทมีรื่วว่าพระเจล้าทรงใชล้ประชาชาตบิหนถึรื่งทมีรื่เปก็นมลทบินเพสืรื่อทคางานของพระองคย์
ฮบก 1:1

ภาระททที่ฮาบากกกผผผู้พยากรณณ์ไดผู้เหห็นมา หนนังสสือเลตมนภีรถถูกเกรธิที่นนทา

อยตางกระชนับและกะทนัดรนัด เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับผถูข้พยากรณรนข้อยทตานนภีรนอกเสภียจากวตาเขา
พยากรณรในยถูดาหรและตตอสถูข้ยถูดาหรในรนัชสมนัยของโยสธิยาหร การตกเปป็นเชลยยนังบาบธิโลนซซที่งถถูกบอก
ลตวงหนข้านภีรยงนั ไมตเรธิที่มขซรนเลย แนตนอนวตาเหตกุการณรนร นันจะเกธิดขซรนไมตนานหลนังจากโยสธิยาหรสรธินชภีวธิตใน
ชตวงรนัชสมนัยของเยโฮยาคธิมบกุตรของเขา คทาทภีที่แปลวตา ภาระ (มนัซซา) มภีความหมายตามนนัรน สธิที่งทภีที่ผถูข้
พยากรณรฮาบากกุกตข้องเขภียนลงไปคสือ ขข้อความทภีที่เปป็นภาระหนนักเรสืที่องการพธิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามาเพสืที่อ

ตตอสถูข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่มนักกบฏ – ประชาชาตธิยถูดาหร พระเจข้าทรงททาใหข้ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเหก็นสธิที่งทภีที่
เขาเขภียนและบอกลตวงหนข้า ดนังนนัรน พวกผถูข้พยากรณรหลายครนัรงจซงถถูกเรภียกวตา ‘ผถูข้ททานาย’ (seers)
ฮบก 1:2-3

โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพระองคณ์จะรผู้องทกกขณ์นานสนักเทต่าใด และ

พระองคณ์จะมมิไดผู้ทรงฟนังหรสือ ขผู้าพระองคณ์จะรผู้องทผลตต่อพระองคณ์เรสืที่องความทารกณ และพระองคณ์กห็
จะไมต่ทรงชต่วยใหผู้รอด ผถูข้พยากรณรทตานนภีรรข้องทถูลพระเจข้าจากหนัวใจของตน คทาถามของเขากป็คสือวตา
เพราะเหตกุใดพระเจข้าจซงไมตสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา ฮาบากกุกทราบดภีเรสืที่องความบาปของยถูดาหร
และเขาไดข้อธธิษฐานตตอพระเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรงททาอะไรสนักอยตางเกภีที่ยวกนับมนัน เขารถูวข้ าต พระเจข้า
ทรงบรธิสกุทธธิธและเขางกุนงงวตาททาไมพระเจข้าถซงทรงดถูเหมสือนยอมทนตตอความบาปของแผตนดธินนนัรน
เขาไดข้รข้องทถูลตตอพระเจข้าเรสืที่องความทารกุณและความชนัวที่ รข้ายทภีที่อยถูรต อบตนัวเขาไปแลข้ว กระนนัรนพระเจข้า
กป็ดถูเหมสือนทรงเงภียบเสภีย
เราควรระลซกวตาฮาบากกุกเขภียนในชตวงปภีทข้ายๆของโยสธิยาหร พระเจข้าไดข้ทรงบอกกษนัตรธิยรโยสธิ
ยาหรแลข้ววตาพระองครจะทรงนทาการพธิพากษาทภีที่รกุนแรงมาสถูตยถูดาหรจรธิงๆ แตตไมตใชตในสมนัยของเขา ดถู 2
พงศรกษนัตรธิยร 22:18-20 เพราะการกลนับใจใหมตของโยสธิยาหร พระเจข้าจซงทรงสนัญญาวตาจะยนับยนัรงการ
พธิพากษาแบบตภีสอนของพระองครออกไปจนกวตาหลนังจากทภีที่โยสธิยาหรสรธินชภีวธิตแลข้ว มกุมมองของฮา
บากกุกอยถูใต นชตวงปภีเหลตานนัรนกตอนโยสธิยาหรสรธินชภีวธิตและตอนทภีที่การพธิพากษานนัรนมาผตานทางบาบธิโลน
ผถูข้พยากรณรทตานนภีรอาจไมตทราบเรสืที่องพระสนัญญานนัรนทภีพที่ ระเจข้าไดข้ทรงททาไวข้กบนั โยสธิยาหรทภีที่ทรงสนัญญา
วตาจะทรงยนับยนัรงการพธิพากษาจนกวตาหลนังจากทภีที่เขาเสภียชภีวธิต ถซงอยตางไรแลข้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกรป็ อข้ ง
ทถูลตตอพระเจข้าดข้วยความงกุนงงวตาททาไมพระเจข้ามธิไดข้ทรงชตวยบรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกบภีบบนังคนับของแผตนดธิน
นนัรนใหข้รอดพข้นจากความทารกุณและความชนัวที่ รข้ายทภีที่อยถูรต ายรอบ
3 ไฉนพระองคณ์ทรงใหผู้ขผู้าพระองคณ์เหห็นความชนัที่วชผู้า และใหผู้มองเหห็นความยากลลาบาก ทนัทั้ง
การทลาลายและความทารกณกห็อยผต่ตรงหนผู้าขผู้าพระองคณ์ การวมิวาทและการทกต่มเถทยงกนันกห็เกมิดขขนทั้ เยเร
มภียรพงกุต เปข้าไปทภีที่การนนับถสือรถูปเคารพของยถูดาหรโดยเฉพาะ และฮาบากกุกจะกลตาวถซงเรสืที่องนภีรเชตนกนันแมข้
จะไมตแรงเทตากป็ตาม อยตางไรกป็ตาม จกุดสนใจของเขากป็มตกุงเนข้นทภีที่ความทารกุณ อาชญากรรมและความ

บาปโดยรวมซซที่งมภีอยถูมต ากมายในยถูดาหรในสมนัยของเขา เขาไมตเขข้าใจวตาททาไมพระเจข้าถซงทรงยอมใหข้
ความเลวทรามเชตนนนัรนมภีอยถูตต ตอไป จงสนังเกตความตตอเนสืที่องของความบาปทภีที่ถถูกพรรณนาถซงตรงนภีร:
ความชนัวที่ ชข้า, ความยากลทาบาก, การททาลาย, ความทารกุณ, การวธิวาทและการทกุตมเถภียงกนัน ทนัรงหมดนภีร
เปป็นความชนัวที่ รข้าย ฮาบากกุกถามพระเจข้าวตาเพราะเหตกุใดพระองครถซงทรงบนังคนับเขาใหข้เหป็นความบาป
ดนังกลตาว ททาไมพระเจข้าถซงไมตทรงททาอะไรสนักอยตางเกภีที่ยวกนับมนัน
ฮบก 1:4

ดนังนนัทั้น พระราชบนัญญนัตมิจขงหยต่อนยานและความยกตมิธรรมกห็มมิไดผู้

ปรากฏเสทยเลย เพราะวต่าคนชนัวที่ ลผู้อมรอบคนชอบธรรมไวผู้ ความยกตมิธรรมจขงปรากฏอยต่างวมิปลาส
เทตาทภีที่ฮาบากกุกเหป็นมนัน ไมตมภีการบนังคนับใชข้พระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้าในสมนัยของเขาเลย ไมตมภีการ
พธิพากษาทภีที่ชอบธรรมในประชาชาตธินร นัน คนชนัวที่ มภีจทานวนมากกวตาและลข้อมรอบคนชอบธรรม ดข้วย
เหตกุนร ภีเองการพธิพากษาทภีที่วธิปลาสจซงเพธิมที่ มากขซรนในแผตนดธินนนัรน คทาทภีที่แปลวตา วมิปลาส (อาคนัล) มภีความ
หมายวตา ‘งอ’, ‘บธิดเบภีรยว’, ‘บธิดเบสือน’ หรสือ ‘คดโกง’ ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาไมตวาต ‘ความ
ยกุตธิธรรม’ ใดกป็ตามทภีที่มอภี ยถูใต นยถูดาหร มนันกป็คดงอ (นนันที่ คสือ ฉข้อฉล) ฮาบากกุกอาศนัยอยถูใต นประชาชาตธิ
หนซงที่ ทภีที่ดถูภายนอกอข้างวตาตนเครต งศาสนาแตตอนันทภีที่จรธิงแลข้วกป็ฉข้อฉล คดโกง เปป็นอาชญากรและทารกุณ
เขาจซงรข้องทถูลพระเจข้าวตา เพราะเหตกุใดพระองครถซงทรงยอมใหข้เรสืที่องนภีรเกธิดขซรนตตอไป
ฮบก 1:5

จงมองทนัที่วประชาชาตมิตต่างๆและดผใหผู้ดท จงประหลาดและแปลกใจ

ดผู้วยวต่าเราจะกระทลาการในกาลสมนัยของเจผู้า ถขงจะบอก เจผู้ากห็จะไมต่เชสืที่อ พระเจข้าทรงตอบคทารข้องทถูล
อนันโศกเศรข้าของฮาบากกุก ประโยคแรกอาจแปลใหมตไดข้วาต ‘จงมองออกไปทตามกลางประชาชาตธิ
ตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ จงพธิจารณาและจงประหลาดใจ’ สธิที่งทภีที่กาท ลนังจะถถูกกลตาวถซงนภีรคสือ การรกุกราน
ของบาบธิโลน การตกเปป็นเชลยของยถูดาหร และการกระจนัดกระจายไปยนังทภีที่ตตางๆของพวกเขา
พระเจข้าทรงประกาศวตาพระองครกาท ลนังจะทรงกระททากธิจหนซที่งกระทนังที่ ในสมนัยของฮาบากกุกซซที่งพวกยธิว
ทภีมที่ นักกบฏจะไมตยอมเชสืที่อเลยแมข้มคภี นบอกพวกเขาแลข้วกป็ตาม ยถูดาหรทภีที่มนักกบฏไมตยอมเชสืที่อเลยวตา
พระเจข้าจะทรงททาลายพวกเขาในฐานะประชาชาตธิหนซที่ง ฮาบากกุกไดข้ถามไปแลข้ววตาททาไมพระเจข้าถซง
ไมตทรงททาอะไรสนักอยตาง ดนังนนัรนพระเจข้าจซงทรงตอบกลนับไปวตามนันจะเกธิดขซรนในชนัวที่ ชภีวธิตของเขา (นนันที่
คสือ “ในกาลสมนัยของเจข้า”) การรกุกรานของบาบธิโลนเกธิดขซรนแคตไมตกภีที่ปภีหลนังจากกษนัตรธิยรโยสธิยาหรสรธิน

ชภีวธิตผถูข้ซซที่งเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ครองบนัลลนังกรอยถูใต นสมนัยของฮาบากกุก นภีที่เทตากนับพระเจข้าทรงบอกฮาบากกุกใหข้
เตรภียมพรข้อมไวข้
เราควรหมายเหตกุไวข้ดข้วยวตาอนัครสาวกเปาโลยกคทาพถูดจากขข้อนภีรในกธิจการ 13:41 ตอนทภีที่เขา
เทศนาทภีที่ธรรมศาลานนัรนทภีที่เมสืองอนันทธิโอกแหตงแควข้นปธิสธิเดภีย ประเดป็นกป็คสือวตา มภีคทาเตสือนไปถซงพวกยธิว
ทภีที่เปป็นศนัตรถูกระทนังที่ ในสมนัยของเปาโลเรสืที่องการกบฏตตอพระคกุณของพระเจข้าและขตาวประเสรธิฐแหตง
ความรอดโดยทางพระเยซถูครธิสตร ภายใตข้การทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสกุทธธิธ อนัครสาวกเปาโลจซง
รนับรองเรสือที่ งการไดข้รนับการดลใจของหนนังสสือฮาบากกุก
ฮบก 1:6-8

เพราะดผเถมิด เรากลาลนังเรผู้าคนเคลเดทย ประชาชาตมิททที่ขมขสืที่นและรทบ

รผู้อนนนัทั้น ผผผู้กรทธาทนัพไปทนัที่วแผต่นดมิน เพสืที่อยขดเอาบผู้านเรสือนททที่มมิใชต่ของตน การอข้างอธิงถซงคนเคลเดภีย
แนตนอนวตาหมายถซงบาบธิโลน แมข้จนักรวรรดธิบาบธิโลนจะรวมพสืรนทภีที่ใหญตโตของตะวนันออกกลาง
เขข้าไปดข้วย เคลเดภียกป็คสือบข้านเกธิดของพวกเขา มนันคสือแควข้นทภีที่อยถูตต ามแนวแมตนร ทายถูเฟรตธิสตอนลตาง
และแมตนร ทาไทกรธิสซซที่งเปป็นทภีๆที่ นครบาบธิโลนตนัรงอยถูต ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนเคลเดภีย (นนันที่ คสือ
คนบาบธิโลน) จะรกุกรานยถูดาหรและกรภีธาทนัพไปทนัวที่ ความกวข้างของแผตนดธินของพวกเขา โดยพธิชธิต
และยซดเปป็นกรรมสธิทธธิธสธิที่งใดกป็ตามทภีพที่ วกเขาพอใจ นภีที่บอกเปป็นนนัยถซงความพตายแพข้ราบคาบและการ
พธิชธิตยถูดาหรโดยบาบธิโลน (แมข้ยถูดาหรไมตยอมคธิดวตาเรสืที่องนนัรนจะเกธิดขซรนไดข้จรธิงๆ พระเจข้ากป็ตรนัสวตามนัน
กทาลนังจะเกธิดขซรนแลข้ว)
7 เขาเปห็นททที่นต่าครนัที่นครผู้ามและสยดสยอง ความยกตมิธรรมและความโอต่อต่าของเขาจะออกมา
จากพวกเขาเอง บรรดากองทนัพของคนบาบธิโลนเปภีที่ยมดข้วยแสนยานกุภาพ ดกุรข้ายและนตาสะพรซงกลนัว
พวกเขาจะททาสธิที่งใดกป็ตามทภีที่พวกเขาปรารถนา กลตาวโดยสรกุปพวกเขาจะมภีอทานาจมากกวตา พวกเขา
จะกลธิงร เขข้ามาในยถูดาหรเหมสือนหธินกข้อนใหญตทภีที่ไมตมภีผถูข้ใดหยกุดไดข้
8 มผู้าทนัทั้งหลายของเขากห็เรห็วกวต่าเสสือดาว และดกรผู้ายยมิที่งกวต่าหมาปต่ายามเยห็น พลมผู้าของเขาจะ
รกดหนผู้าเรสืที่อยไปอยต่างผยอง เออ พลมผู้าของเขาจะมาจากถมิที่นททที่ไกล มนันจะบมินไปอยต่างนกอมินทรทคอย
กมินเรห็วนนัก ความรวดเรป็วและแสนยานกุภาพทางทหารอนันมากเหลสือลข้นของบาบธิโลนถถูกพรรณนา

ตรงนภีร กองทนัพตตางๆสมนัยโบราณมนักชข้าและอสืดอาด มนันจะไมตเปป็นเชตนนนัรนกนับบาบธิโลน พลมข้าทนัรง
หลายของพวกเขาจะควบเขข้ามาในยถูดาหรพรข้อมกนับการแกข้แคข้น ความดกุรข้ายของพวกเขาในฐานะ
นนักรบจะเปป็นเหมสือนสกุนขนั ปตา พวกเขาจะโฉบลงมาบนยถูดาหรดกุจนกอธินทรภี
ฮบก 1:9-11

เขาทนัทั้งหลายจะพากนันมาเพสืที่อความทารกณ หนผู้าเขาทนัทั้งหลายจะ

สะสมเหมสือนกนับลมจากทมิศตะวนันออก เขาจะรวบรวมเชลยไวผู้มากมายเหมสือนทราย บรรดากอง
ทนัพของบาบธิโลนโดยเฉพาะในการบกุกยถูดาหรครนัรงสกุดทข้ายของพวกเขาจะมาพรข้อมกนับความแคข้น
หลนังจากกบฏตตอความเปป็นประเทศเหนสือหนัวของบาบธิโลน การโจมตภีครนัรงทภีที่สามและครนัรงสกุดทข้าย
โดยบาบธิโลนทภีที่กระททาตตอยถูดาหรจะรกุนแรงและกตอใหข้เกธิดการททาลายลข้าง John Gill เขภียนไวข้วาต
“ใบหนข้าของพวกเขาจะมภีลนักษณะโหดเหภีรยมและดกุรข้ายจนถซงขนาดทภีวที่ าต รถูปโฉมของพวกเขาจะ
ททาใหข้ผถูข้คนหวาดกลนัวจนลข้มลงและตายเพราะความสยดสยอง เหมสือนกนับพสืชและตข้นไมข้เหภีที่ยวแหข้ง
ไปยามถถูกลมตะวนันออกพนัด”
10 เขาจะดผหมมิที่นบรรดากษนัตรมิยณ์ และเขาจะเหยทยดหยามเจผู้านายทนัทั้งหลาย เขาจะหนัวเราะ
เยาะปผู้อมปราการทกกแหต่ง เพราะเขาจะพผนดมินขขนทั้ และยขดปผู้อมนนัทั้นเสทย เมสือที่ กองทนัพบาบธิโลนบกุกเขข้า
มาในยถูดาหร พวกเขาจะเยาะเยข้ยความพยายามใดกป็ตามทภีที่ยถูดาหรแสดงออกมาเพสือที่ ขนัดขสืนพวกเขา
พวกเขาจะดถูหมธิที่นกษนัตรธิยรหลายองคร เชตน เยโฮยาคธิม เยโคนธิยาหรและเศเดคภียาหร โดยจนับสององครไป
เปป็นเชลยยนังบาบธิโลน เจข้านายคนอสืนที่ ๆในราชวงศรของยถูดาหรจะถถูกปฏธิบนัตธิดข้วยความเหยภียดหยาม
ไมตมภีการตตอตข้านทางทหารใดๆจะตข้านทานการเขตนฆตาของพวกเขาไดข้ ทกุกสธิที่งจะถถูกเหยภียบยทที่าจนสธิรน
ซากราวกนับวตาพวกมนันคสือกองดธิน
11 แลผู้วใจของเขากห็จะเปลทที่ยนไป เขาจะผต่านไปและกระทลาผมิด เขาจะใหผู้อลานาจของเขานททั้แกต่
พระของเขา เมสืที่อเนบถูคนัดเนสซารรยกทนัพมาโจมตภียดถู าหรในการรกุกรานสามครนัรงของเขา เขาจะเปลภีที่ยน
ใจจากการพธิชตธิ ธรรมดาๆเปป็นการททาลายลข้างจนสธิรนซาก แผนการของเขาเปลภีที่ยนจากแคตการพธิชตธิ ยถู
ดาหรเปป็นการททาลายมนันทธิรงเสภีย ยธิงที่ กวตานนัรนเขาจะถสือวตาชนัยชนะของเขานนัรนเปป็นผลมาจากความชตวย
เหลสือของพระตตางดข้าวของเขาเอง หนซที่งในพระสทาคนัญๆของบาบธิโลนคสือ เบล อยตางไรกป็ตาม

เหมสือนทภีที่มนักเกธิดขซรนกนับบรรดากษนัตรธิยรทภีที่นบนั ถสือพระตตางดข้าว พวกเขาจะเรธิที่มคธิดวตาตนัวเองเปป็นเทพเจข้า
ในดาเนภียล 3 เนบถูคนัดเนสซารรททารถูปจทาลองหนซที่งขซรนเปป็นรถูปตนัวเขาเองซซที่งผถูข้คนทนัรงอาณาจนักรของเขา
จะตข้องกราบไหวข้ นนันที่ อาจถถูกสสืที่อถซงตรงนภีร ถซงอยตางไรแลข้วประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระตตางดข้าว
องครหนซงที่ จะไดข้รนับสงตาราศภีเพราะความพธินาศของเยรถูซาเลป็ม แมข้แตตกบนั ยธิวทภีที่มนักกบฏ นนันที่ คงเปป็น
ความคธิดหนซที่งทภีที่นตาขมขสืนที่ สธิรนดภี
ฮบก 1:12

โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พระเจผู้าของขผู้าพระองคณ์ องคณ์ผบผู้ผ รมิสก ทธมิธิ์ของ

ขผู้าพระองคณ์ พระองคณ์มมิไดผู้ดลารงมาแตต่นมิรนันดรณ์ดอกหรสือ ขผู้าพระองคณ์ทนัทั้งหลายจะไมต่ตาย โอ ขผู้าแตต่
พระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ทรงสถาปนาเขาไวผู้เพสืที่อแกต่การพมิพากษา โอ พระเจผู้าผผผู้ทรงเดชานกภาพ
พระองคณ์ทรงตนัทั้งเขาไวผู้เพสืที่อแกต่การตทสอน ขณะทภีที่ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเรธิที่มเนสืรอหาตอนใหมตของบทนภีร
และหนนังสสือเลตมนภีร หนซงที่ ในขข้อความในพระคนัมภภีรทร ภีที่ยธิงที่ ใหญตซซที่งเปป็นหลนักคทาสอนเรสืที่องพระเจข้า
โดยตรงกป็ถถูกกลตาวถซง แมข้เนบถูคดนั เนสซารรอาจถวายสงตาราศภีแดตรปถู เคารพพระตตางดข้าวของเขา
สทาหรนับชนัยชนะตตางๆของเขา ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือวตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงอยถูชต นัวที่ นธิรนันดรร พระองคร
ทรงดทารงมาแตตนธิรนนั ดรร เหมสือนทภีที่ผถูข้เขภียนเพลงสดกุดภีไดข้เขภียนไวข้วาต “พระองครทรงเปป็นพระเจข้าตนัรงแตต
นธิรนันดรรกาลถซงนธิรนันดรรกาล” (เพลงสดกุดภี 90:2) นอกจากนภีรพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้บรธิสกุทธธิธ พระลนักษณะ
เดภียวของพระเจข้าซซที่งถถูกกลตาวยกยอสามครนัรงคสือ ความบรธิสกุทธธิธ ดถูอธิสยาหร 6:3 และวธิวรณร 4:8 ความ
บรธิสกุทธธิธเปป็นพระลนักษณะทภีที่นธิยามอกุปนธิสนัยของพระเจข้าและเปป็นพระลนักษณะหลนักของอกุปนธิสนัยของ
พระองครดข้วย ฮาบากกุกจซงกลตาวสรรเสรธิญพระเจข้าและความบรธิสกุทธธิธของพระองครโดยตรง
ความเหป็นทภีวที่ าต “ขข้าพระองครทรนังหลายจะไมตตาย” อาจหมายถซงความตายฝตายวธิญญาณ แมข้ยวธิ
หลายคนนนันที่ คสือ กระทนังที่ คนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้ากป็ตาม ไดข้ลข้มตายในการรกุกรานของบาบธิโลน ฮาบากกุก
กป็รแถูข้ นตวาต มภีกาท หนดไวข้วาต มนกุษยรตายหนเดภียวเปป็นพอ กระนนัรนดถูเหมสือนมภีการบอกเปป็นนนัยวตาเขา
ตระหนนักถซงเรสืที่องชภีวธิตนธิรนนั ดรรสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกไถตแลข้วโดยพระเจข้า พระองครทรงดทารงอยถูต
ชนัวที่ นธิรนนั ดรร และเพราะการดทารงอยถูชต นัวที่ นธิรนันดรรของพระองคร พวกเขาเองกป็จะไดข้ชสืที่นชมกนับชภีวธิตนธิรนนั
ดรรดข้วย ดนังนนัรน ชภีวตธิ นธิรนันดรรจงซ มภีพรสืนฐานอยถูบต นความเปป็นนธิรนนั ดรรของพระเจข้าเอง

วลภีทภีที่วาต โอ พระเจผู้าผผผู้ทรงเดชานกภาพ (ทซยวรย์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘โอ ศธิลา’ในฐานะ
เปป็นศธิลาและทภีที่หลบภนัยของประชาชนของพระองคร บตอยครนัรงในหนนังสสือเพลงสดกุดภี ดาวธิดเรภียก
พระเจข้าวตาทรงเปป็นศธิลาของเขา (ดถู เพลงสดกุดภี 18:2, 31, 46, 28:1, 42:9, 62:2 ฯลฯ)
ฮาบากกุกจซงรนับรถูวข้ าต พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงบาบธิโลนไวข้เพสืที่อพธิพากษาประชาชนของพระองคร
พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธไดข้ทรงตนัรงบรรดากองทนัพของบาบธิโลนอนันดกุรข้ายใหข้เปป็นไมข้เรภียวแหตงการตภี
สอนสทาหรนับประชาชนทภีที่มนักกบฏของพระองครนนันที่ คสือ ยถูดาหร
ฮบก 1:13

พระเนตรของพระองคณ์บรมิสกทธมิธิ์เกมินททที่จะทอดพระเนตรการชนัที่ว จะ

ทรงมองดผความชนัที่วชผู้ากห็ไมต่ไดผู้ ไฉนพระองคณ์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงทยบอยผต่เมสืที่อคนชนัวที่
กลสืนคนททที่ชอบธรรมเกมินกวต่าตนัวเขาเสทย ความบรธิสกุทธธิธของพระเจข้าถถูกพรรณนาถซงเพธิมที่ เตธิม ฮาบากกุก
เตสือนพระเจข้าใหข้ทรงระลซกวตาเพราะความบรธิสกุทธธิธของพระองคร พระองครจซงไมตอาจและจะไมตทอด
พระเนตรความชนัวที่ หรสือความบาป (บทเรภียนหนซที่งยนังมภีอยถูสต ทาหรนับประชาชนของพระเจข้าในปนัจจกุบนัน
หากเราไดข้รนับการทรงเรภียกใหข้มาสถูตความบรธิสกุทธธิธแลข้ว ซซที่งเรากป็มภี เรากป็ไมตควรดถูการชนัวที่ ตตางๆไมตวาต จะ
เปป็นความเสสืที่อมทรามของภาพยนตรรฮอลลภีวถูด ความลามกของหนนังโปบ๊ ภาพโฆษณาทภีที่ยนั วที่ ยวนใหข้
ไปททากธิจกรรมตตางๆทภีเที่ ปภีที่ยมดข้วยบาป หรสือภาพใดกป็ตามทภีที่เสสืที่อมทราม) ดถู เพลงสดกุดภี 5:4-5 ความ
บรธิสกุทธธิธของพระเจข้ากป็มภีมากถซงขนาดทภีวที่ าต พระองครไมตอาจขข้องเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ไมตบรธิสกุทธธิธไดข้เลย
เมสือที่ ไดข้มองไปรอบๆยนังความบาปไมตรถูข้จบสธิรนและความชนัวที่ รข้ายทภีที่อยถูรต อบตนัวเขาในยถูดาหร ผถูข้
พยากรณรทตานนภีรจงซ ทนักทข้วงตตอพระเจข้าอภีกครนัรง คทาถามของเขากป็คสือวตา พระเจข้าผถูข้ทรงบรธิสกุทธธิธทรงยอม
ทนตตอความบาปของประชาชนของพระองครไดข้อยตางไร นอกจากนภีรผถูข้พยากรณรทตานนภีรไมตอาจเขข้าใจ
ไดข้วาต พระเจข้าทรงใชข้ประชาชาตธิทภีที่ชนัวที่ รข้ายและอธรรมอยตางบาบธิโลนเปป็นเครสือที่ งมสือของพระองครไดข้
อยตางไร แมข้จกุดสนใจของฮาบากกุกตรงนภีรอาจอยถูทต คภีที่ วามบาปของยถูดาหรหรสืออยถูทต ภีที่ความทารกุณของบา
บธิโลนกป็ไดข้ ขข้อ 17 กป็บตงบอกอยตางชนัดเจนวตาเขาหมายถซงบาบธิโลน ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจไดข้วาต
พระเจข้าจะทรงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่ชนัวที่ รข้าย (นนันที่ คสือ คนบาบธิโลน) เพสืที่อพธิพากษาพวกยธิวทภีที่ชอบ
ธรรมมากกวตาพวกเขาไดข้อยตางไร

ฮบก 1:14-16

เพราะวต่าพระองคณ์ทรงใหผู้มนกษยณ์เปห็นดนังปลาในทะเล เปห็นดนังสมิงที่

เลสืทั้อยคลาน ททที่ไมต่มทหนัวหนผู้า ความคธิดตรงนภีรตตอเนสืที่องจากขข้อกตอนหนข้า พระเจข้ากทาลนังใชข้ประชาชาตธิ
หนซงที่ ทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว (บาบธิโลน) เพสือที่ จนับคนเหมสือนจนับปลาหรสือแมลง ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจ
เรสือที่ งนนัรนไดข้
15 เขาจนับคนทนัทั้งหลายมาดผู้วยเบห็ด เขาลากคนมาดผู้วยแห เขารวบคนมาดผู้วยอวนของเขา
เขาจขงเปรมปรทดมิธิ์และเรมิงโลด คนบาบธิโลนจะจนับคน (นนันที่ คสือ คนของยถูดาหร) เหมสือนชาวประมงโดย
ใชข้เบป็ดและสายเบป็ด หรสือดข้วยแหทภีที่หวตานออกไป หรสือดข้วยอวนทภีที่จนับปลาไดข้เยอะกวตา คนบาบธิโลน
จซงเปรมปรภีดธ ธิและเรธิงโลดในปลาทภีที่จนับมาไดข้ (นนันที่ คสือ คนของยถูดาหร) อภีกครนัรงทภีปที่ ระเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตา ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจไดข้วาต พระเจข้าทรงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่ชนัวที่ รข้ายเพสืที่อจนับประชาชนของ
พระองครเชตนนนัรนไดข้อยตางไร
16 เพราะฉะนนันทั้ เขาจขงถวายสนัตวบผชาแกต่แหของเขา และเผาเครสืที่องหอมใหผู้แกต่อวนของเขา
เพราะโดยสมิงที่ เหลต่านททั้ เขาจขงดลารงชทพอยผต่อยต่างฟกต่มเฟสือย อาหารของเขากห็สมบ ผรณณ์ ภาพเปรภียบของบา
บธิโลนทภีที่จนับคนของยถูดาหรเหมสือนชาวประมงทภีที่ใชข้เบป็ดหรสือแหดทาเนธินตตอไป เมสือที่ บาบธิโลนยกทนัพเขข้า
มาในยถูดาหรและยซดมนันไดข้อยตางงตายดาย พวกเขากป็ถวายสนัตวบถูชาแกตบรรดารถูปเคารพทภีที่เปป็นพระ
ตตางดข้าวของตน พวกเขาขอบคกุณบรรดาสธิที่งทภีที่เขาเชสืที่อวตาเปป็นพระสทาหรนับชนัยชนะของตน ‘ปลาทภีที่จนับ
มาไดข้’ ของพวกเขานนัรนดภี (นนันที่ คสือ อข้วนทข้วนและมภีมากมาย) พวกเขาจนับคนยถูดาหรมาไดข้เยอะแยะ ดนัง
นนัรนพวกยธิวจทานวนมหาศาลจซงถถูกกวาดตข้อนกลนับไปยนังบาบธิโลนเหมสือนคนทภีที่พลนัดถธิที่นและนนักโทษ
สงคราม ในรถูปแบบหนซงที่ ของการกวาดลข้างชาตธิพนันธกุร บาบธิโลนสตงพวกเชลยยธิวกลนับไปยนังบข้านเกธิด
ของตน พวกเขาจนับคนไดข้เยอะแยะ พวกเขาจซงถวายสนัตวบถูชาแดตบรรดาพระของตน
ฮบก 1:17

แลผู้วเขาจะเททมิทั้งแหของเขา และฆต่าประชาชาตมิทนัทั้งหลายอยต่างไมต่

ละเวผู้นตลอดไปเปห็นนมิตยณ์หรสือ ภาพเปรภียบของการจนับปลาจบลงตรงนภีร ฮาบากกุกจซงทถูลถามพระเจข้า
วตา ‘บาบธิโลนจะไมตเอาปลาออกจากแหของตนและไปจนับประชาชาตธิอสืที่นๆตตอไปอยตางไรข้ความ
ปรานภีหรสือ’ แนตนอนวตาพวกเขาจะททาเชตนนนัรน แตตผถูข้พยากรณรทตานนภีรกยป็ นังงกุนงงตตอไปวตาททาไมพระเจข้า

ผถูข้บรธิสกุทธธิธถซงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่มลทธินเพสือที่ ททากธิจของพระองคร คทาตอบกป็คสือวตา พระเจข้าผถูข้ทรงสธิทธธิ
ขาดทรงสามารถใชข้วธิธภีใดกป็ไดข้ทภีที่พระองครทรงเลสือกเพสืที่อททาใหข้พระประสงครของพระองครสทาเรป็จ
*****
ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 2: หลนังจากแสดงความงกุนงงกนับการทมีรื่วว่าทคาไมพระเจล้าผยล้บรบิสกุทธบิธถถึง
ทรงยอมทนตว่อความบาปของยยดาหย์หรสือของบาบบิโลน บนัดนมีพทั้ ระเจล้ากก็ทรงตอบคคาถามของฮาบา
กกุกและคคาพยานของเขาเรสืรื่องพระเจล้า สาระสคาคนัญของมนันกก็คสือวว่าฮาบากกุกตล้องรอคอยพระเจล้าทมีรื่จะ
กระทคากบิจในเวลาอนันเหมาะสมของพระองคย์ อยว่างไรกก็ตาม พระเจล้าทรงประกาศคคาเตสือนตว่างๆตว่อ
ไปและวบิบนัตบิหล้าอยว่างทมีจรื่ ะมมีแกว่ความบาปของบาบบิโลน
ฮบก 2:1

ขผู้าพเจผู้าจะยสืนเฝผู้าดผอยผต่ ขผู้าพเจผู้าจะยสืนททที่หอคอย และมองออกไป

เพสืที่อจะฟนังดผวต่า พระองคณ์จะตรนัสอะไรแกต่ขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้าจะทผลตอบพระองคณ์อยต่างไรเมสืที่อ
ขผู้าพเจผู้าถผกตลาหนมิ หลนังจากไดข้เอตยความประหลาดใจของตนทภีที่วาต เพราะเหตกุใดพระเจข้าผถูข้บรธิสกุทธธิธถซง
ดถูเหมสือนยอมทนตตอความบาปของยถูดาหรและของคนบาบธิโลนทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว บนัดนภีรฮาบากกุก
กป็ตร งนั ใจวตาจะแยกตนัวออกตตางหากและรอคอยพระเจข้าใหข้ทรงตอบตน เขาใชข้ภาพเปรภียบของหอคอย
เฝข้าระวนังทภีอที่ ยถูบต นกทาแพงนคร (อาจเปป็นเยรถูซาเลป็ม) พวกยามจะจข้องมองออกไปไกลๆเพสืที่อคอยดถู
ใครกป็ตามทภีที่จะเขข้ามาใกลข้นครนนัรน สถานทภีที่เชตนนนัรนเปป็นทภีๆที่ แยกออกตตางหากและเปป็นการอยถูตต าม
ลทาพนัง ดนังนนัรนฮาบากกุกจซงตนัรงใจวตาจะอยถูคต นเดภียวและรอคอยพระเจข้าตรนัสกนับเขา และจากนนัรนหลนังจาก
พระเจข้าไดข้ตรนัสกนับเขาแลข้ว เขากป็จะตรซกตรองวตาตนจะตอบกลนับไปอยตางไรดภี
ฮบก 2:2-3

และพระเยโฮวาหณ์ตรนัสตอบขผู้าพเจผู้าวต่า "จงเขทยนนมิมมิตนนัทั้นลงไป จง

เขทยนไวผู้บนแผต่นปผู้ายใหผู้กระจต่าง เพสืที่อใหผู้คนททที่วมิที่งอต่านไดผู้คลต่อง เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าไมตทรงปลตอยใหข้
ผถูข้พยากรณรทตานนภีรรอนานนนัก พระองครจงซ ตรนัสสนังที่ วตาเขาจะไดข้รนับนธิมตธิ หนซที่ง (นนันที่ คสือ คทาพยากรณร)
และเขาจะตข้องเขภียนมนันใหข้กระจตาง (นนันที่ คสือ อยตางชนัดเจน) บนแผตนปข้าย อนันหลนังนภีรหมายถซงแผตนไมข้
หรสือแผตนหธินซซที่งบตงบอกถซงการบนันทซกลงไปแบบถาวรมากกวตาทภีที่จะเปป็นการเขภียนลงบนแผตนหนนัง
ซซที่งเปป็นวนัสดกุการเขภียนทภีที่ใชข้แพรต หลายมากกวตาในสมนัยนนัรน สธิที่งทภีที่ถถูกจารซกลงไปนนัรนจะตข้องชนัดเจน

จนถซงขนาดทภีที่วาต “คนทภีที่วงธิที่ อตานไดข้คลตอง” อยตางหลนังนภีรอาจหมายความวตาสธิที่งทภีที่ถถูกเขภียนลงไปนนัรนจะ
ตข้องตนัวใหญตและชนัดเจนจนถซงขนาดทภีที่วาต คนๆหนซที่งจะอตานมนันไดข้และเขข้าใจมนันไดข้แมข้วาต เขากทาลนังวธิที่ง
ผตานไปอยถูกต ตป็ าม นภีที่อาจเทภียบไดข้กบนั แผตนปข้ายโฆษณาขนาดใหญตในปนัจจกุบนันทภีที่ผถูข้ขนับขภีที่ยวดยานพานะ
อตานไดข้อยตางสบายๆ ฮาบากกุกจะตข้องเขภียนขข้อความของตนในแบบทภีวที่ าต ทกุกคนทภีที่อตานจะเขข้าใจไดข้
อยตางชนัดเจนและไมตผธิดเพภีรยน
3 เพราะวต่านมิมมิตนนัทั้นยนังรอเวลาททที่กลาหนดไวผู้ แตต่ในททที่สกด มนันกห็จะกลต่าวออกมา มนันไมต่มกสา ถผู้า
ดผชาผู้ ไป กห็จงคอยสนักหนต่อย มนันจะบนังเกมิดขขทั้นเปห็นแนต่ คงไมต่ลต่าชผู้านนัก
คทาพยากรณรนร นัน (นนันที่ คสือ นธิมธิตนนัรน) ทภีพที่ ระเจข้ากทาลนังจะประทานใหข้แกตฮาบากกุกจะเปป็นจรธิง ณ
เวลาหนซงที่ ในอนาคต พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดการพธิพากษาไวข้สทาหรนับยถูดาหรแลข้วผตานทางบาบธิโลน
และมนันกทาลนังจะมา มนันจะเกธิดขซรน ณ เวลาทภีที่กาท หนดไวข้ เมสืที่อถซงเวลาแหตงการพธิพากษาทภีที่กาท หนดไวข้
แลข้วนนัรน คทาพยากรณรนร นันจะกลตาวแทนตนัวมนันเองและจะถถูกสทาแดงวตาเปป็นความจรธิง (นนันที่ คสือ “ไมต
มกุสา”) การพธิพากษายถูดาหรทภีที่ถถูกกลตาวไวข้แลข้วนนัรนยนังอภีกหลายปภีกวตาจะมา – มนันจะชข้าอยถูชต นัวที่ ระยะเวลา
หนซงที่
อยตางไรกป็ตาม ฮาบากกุกกป็ถถูกสนังที่ ใหข้รอคอยมนัน การพธิพากษาทภีที่ถถูกกลตาวไวข้แลข้ววตาจะเกธิดกนับยถู
ดาหรโดยบาบธิโลนจะมาอยตางแนตนอน เมสืที่อถซงเวลาทภีที่กาท หนดไวข้ของมนัน มนันจะไมตชนักชข้า เชสืที่อกนันวตาฮา
บากกุกเขภียนในสมนัยชตวงปลายรนัชกาลของโยสธิยาหร มภีผถูข้เสนอปภีแหตงการรนับใชข้ของเขาโดยไลตตร นังแตตปภี
626 กตอน ค.ศ. (Ussher) ไปจนถซง 607 กตอน ค.ศ. (Jones) การรกุกรานยถูดาหรครนัรงแรกของบาบธิโลน
เกธิดขซรนในประมาณปภี 605 กตอน ค.ศ. และครนัรงสกุดทข้ายในปภี 586 กตอน ค.ศ.
ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การพธิพากษากทาลนังจะมาถซงในอนาคตอนันใกลข้นร ภี ขณะทภีที่ฮาบา
กกุกไดข้รข้องทกุกขรไปแลข้ววตาพระเจข้าผถูข้บรธิสกุทธธิธทรงเมธินเฉยตตอความบาปของยถูดาหรไดข้อยตางไร พระเจข้า
กป็ทรงบอกเขาใหข้อดทนไวข้ การพธิพากษากทาลนังจะมา – จงรอดถู
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ดผเถมิด ผผผู้ททที่จมิตใจผยองขขนทั้ กห็ไมต่เททที่ยงธรรม แตต่วต่าคนชอบธรรมจะมท

ชทวมิตดลารงอยผต่โดยความเชสืที่อ ผถูข้ทภีที่ “จธิตใจ” ผยองขซรนนภีรยนังไมตปรากฏชนัดเจนวตาหมายถซงใคร อยตางไร

กป็ตามดนังทภีที่บทนภีรจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น มนันจะเรธิที่มชนัดเจนวตานภีที่หมายถซงคนบาบธิโลน (นนันที่ คสือ คนเคล
เดภีย) ถซงอยตางไรแลข้ว บทเรภียนตรงนภีรกมป็ ไภี วข้สทาหรนับทกุกคน มนันประยกุกตรใชข้ไดข้กบนั ทกุกคนจนถซงทกุกวนัน
นภีร จธิตใจทภีที่ผยองขซรนยตอมหมายถซงความเยตอหยธิงที่ นภีที่หมายถซงใจทภีที่เหตอเหธิม ใจทภีโที่ อหนัง หรสืออนัตตาทภีที่พอง
โต บทสรกุปกป็ชนัดเจน ความเยตอหยธิงที่ ไมตเทภีที่ยงธรรม หรสือกลตาวงตายๆกป็คสือ ความเยตอหยธิงที่ ไมตใชตสที่ งธิ ทภีที่ถถูก
ตข้อง การเปป็นคนเยตอหยธิงที่ เปป็นสธิที่งทภีที่ผธิด – ทภีที่จะมภีใจผยองขซรน ความเยตอหยธิงที่ คสือแหลตงกทาเนธิดของความ
บาปสต วนใหญต มนันชนัวที่ รข้ายพอๆกนับพญามารเองซซที่งจรธิงๆแลข้วเปป็นผถูข้ใหข้กาท เนธิดมนัน
ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือ หลนักการฝตายวธิญญาณทภีที่ลซกซซรงซซที่งคงอยถูมต าจนทกุกวนันนภีร: “แตตวาต คนชอบ
ธรรมจะมภีชวภี ธิตดทารงอยถูโต ดยความเชสืที่อ” หรสือกลตาวโดยเอาสาระสทาคนัญกป็คสือ ‘คนชอบธรรมจะ
ดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ’ หลนักการอนันลซกซซรงนภีรถถูกพบในอภีกสามแหตง โดยอยถูใต นพระคนัมภภีรรใหมตทรงนั
สธิรน: โรม 1:17, กาลาเทภีย 3:11 และฮภีบรถู 10:38 คทาทภีที่แปลวตา ชอบธรรม (ซนัดดบิยคย์) เปป็นคทาฮภีบรถูพรสืนๆ
ทภีที่หมายถซง ‘ทภีที่ชอบธรรม’ คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรธิงยตอมดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ นนันที่
คสือ พวกเขาวางใจพระเจข้าสทาหรนับทกุกความตข้องการของตน พวกเขาวางใจพระองครใหข้เปป็นผถูข้ชรภี ทาง
พวกเขา คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรธิงยตอมพซงที่ พาพระเจข้าสทาหรนับทกุกการตนัดสธินใจ นนันที่ เปป็น
ความจรธิงในสมนัยของฮาบากกุก มนันยนังเปป็นความจรธิงอยถูจต นทกุกวนันนภีร บทนทาสถูตหอเกภียรตธิยศแหตงความ
เชสืที่อซซที่งมภีอยถูใต นฮภีบรถู 11 ถถูกพบในฮภีบรถู 10:38 ทภีที่อคนั รสาวกทตานนนัรนหมายเหตกุไวข้วาต “แตตคนชอบ
ธรรมจะมภีชวภี ธิตดทารงอยถูโต ดยความเชสืที่อ” ทภีที่ตรงกนันขข้ามอยตางสธิรนเชธิงกป็คสือ ความคธิดแรกของขข้อนภีร – คน
อธรรมดทาเนธินชภีวธิตของตนในความเยตอหยธิงที่ คนชอบธรรมดทาเนธินชภีวตธิ ในความเชสืที่อ นภีที่เปป็นภาพทภีที่
ตรงขข้ามกนันอยตางสธิรนเชธิง
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ยมิงที่ กวต่านนัทั้น เพราะเขาละเมมิดโดยเหลผู้าองกต่น เขาจขงเปห็นคนจองหอง

เขาไมต่ยอมอยผบต่ ผู้าน ความตะกละของเขากวผู้างเหมสือนอยต่างนรก อยต่างมนัจจกราชไมต่เคยรผผู้จนักอมิที่ม เขา
กอบโกยประชาชาตมิทนัทั้งหลายมาเพสืที่อตนัวเขาเอง แลผู้วรวบรวมชนชาตมิทนัทั้งหลายเขผู้ามาเปห็นคนของ
ตน" ความคธิดตรงนภีรวกกลนับไปกลตาวถซงตอนตข้นของขข้อ 4 – คนอธรรมทภีหที่ ลนักการการดทาเนธินชภีวธิต
ของตนตนัรงอยถูบต นความเยตอหยธิงที่ คนอธรรมทภีที่เยตอหยธิงที่ ยนังททาความบาปหนนักยธิงที่ กวตาเดธิมเพราะฤทธธิธ
เหลข้าดข้วย ความบาปทภีที่ถถูกกระตกุข้นโดยการเมาสกุรานนัรนมภีมากมายเกธินจะนนับไหว เมสืที่อไมข้ขภีดไฟถถูกจกุด

ใสต นร ทามนัน เปลวเพลธิงใหญตกลป็ กุกขซรน เชตนเดภียวกนัน เมสือที่ การเมาสกุราถถูกเพธิที่มเขข้ากนับความบาป การ
ละเมธิดตตางๆทภีที่เลวรข้ายกวตาเดธิมกป็ปะทกุขร ซน อาชญากรรมและความรกุนแรงสต วนใหญตถถูกขยายใหข้ใหญต
โตขซรนโดยการเมาเหลข้า ใจอนันเปภีที่ยมดข้วยบาปซซที่งเปป็นเหมสือนถตานคกุ เมสืที่อเจอกนับเหลข้ากป็ระเบธิดเปป็น
ความชนัวที่ รข้ายหนนักยธิงที่ กวตาเดธิม ทภีแที่ ฝงอยถูภต ายใตข้สที่ ธิงเหลตานภีรทร นังหมดปกตธิแลข้วคสือ ใจทภีที่เยตอหยธิงที่ – ความ
เยตอหยธิงที่ คนชนัวที่ เชตนนนัรนนานๆทภีจงซ กลนับมาบข้าน โดยอาจนานหลายชนัวที่ โมงหรสือหลายวนัน พวกเขาไมต
สนใจบข้านและครอบครนัวของตน
ขณะทภีที่ขข้อนภีรกลตาวตตอไป มนันกป็เรธิที่มปรากฏชนัดเจนวตาบกุคคลทภีเที่ ปป็นมากกวตาคนบาปแถวบข้าน
ถถูกกลตาวถซง จกุดสนใจทภีที่แทข้จรธิงกป็คสือ ความชนัวที่ ชข้าของผถูข้นทาแหตงบาบธิโลน – เนบถูคนัดเนสซารร กระนนัรน
ไมตวาต มนันจะเปป็นความบาปของคนขภีรเมาแถวบข้านหรสือของผถูข้พธิชธิตระดนับสากล หลนักการกป็เปป็น
เหมสือนกนัน – ความเยตอหยธิงที่ , ความไมตชอบธรรม และการเมาเหลข้า เนบถูคดนั เนสซารรกษนัตรธิยรแหตงบา
บธิโลนคสือผถูข้ทขภีที่ ยายความปรารถนาของตนทภีจที่ ะพธิชธิตใหข้ใหญตโตเหมสือนนรกปรารถนาผถูข้อาศนัยคน
ใหมตๆ (คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) ยนังหมายถซงหลกุมฝนังศพและยมโลกดข้วย มนันเปป็นคทาเรภียกของพระ
คนัมภภีรรเดธิมสทาหรนับทภีที่อยถูขต องพวกคนทภีที่ตายไปแลข้วซซงที่ เปป็นคนชนัวที่ )
เหมสือนกนับทภีที่นรกและหลกุมฝนังศพมภีความปรารถนาทภีที่ไมตเคยรถูข้จนักอธิที่มสทาหรนับลถูกคข้าใหมตๆ
เนบถูคนัดเนสซารรกปป็ รารถนาทภีที่จะพธิชตธิ มากขซรนเชตนกนัน ตนัณหาของเขาทภีที่จะพธิชธิตใหข้มากขซรนไมตเคยรถูจข้ นัก
อธิที่ม ดนังนนัรนเขาจซงออกไปพธิชธิตประชาชาตธิใดกป็ตามทภีที่เขาททาไดข้ แมข้พระเจข้าจะทรงใชข้บาบธิโลนเพสืที่อ
พธิพากษายถูดาหร ในขณะเดภียวกนันพระเจข้ากป็ทรงรนับรถูวข้ าต ผถูข้นทาของบาบธิโลนเปป็นคนชนัวที่ พระเจข้าทรงใชข้
ผถูข้ทพภีที่ ระองครทรงเลสือกเพสืที่อททาใหข้พระประสงครตตางๆของพระองครสทาเรป็จ
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ประชาชาตมิทนัทั้งสมิทั้นเหลต่านททั้จะไมต่ยกคลาอกปมากลต่าวตต่อเขาหรสือ และยก

สก ภาษมิตกลต่าวเยาะเขาวต่า "วมิบนัตมิแกต่ผผู้ทผ ทที่สะสมสมิงที่ ททที่มมิใชต่ของตนไวผู้ จะทลาอยต่างนททั้ไดผู้นานเทต่าใดนะ และ
บรรทกกของททที่ยขดเปห็นประกนันไวผู้เตห็มตนัว แมข้บาบธิโลนและผถูข้นทาของมนันบาปหนาอยตางเหป็นไดข้ชนัด (เยต
อหยธิงที่ อธรรม และขภีรเมา) และแมข้พวกเขาจะไดข้รนับอนกุญาตจากพระเจข้าใหข้พธิพากษายถูดาหร ขข้อเทป็จ
จรธิงกป็คสือวตาในไมตชข้าพวกเขาจะกลายเปป็นภาษธิตและคทากลตาวของประชาชาตธิอสืที่นๆ ซซงที่ รวมถซง

ประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่ถถูกพธิชธิตโดยบาบธิโลนดข้วย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อบาบธิโลนทภีที่ชนัวที่ รข้ายจะถถูก
เยาะเยข้ยโดยสธิที่งตตอไปนภีร พวกเขาจะถถูกเยาะเยข้ยวตาเปป็นขโมย บรรดาเพสืที่อนบข้านของพวกเขาจะ
ปรารถนาใหข้คทาสาปแชตงบนังเกธิดแกตพวกเขา – วธิบนัตธิ พวกเขาจะปลข้นประชาชาตธิอสืที่นๆอภีกตตอไปนาน
เทตาใด คทาทภีแที่ ปลวตา “ของทภีที่ยดซ เปป็นประกนัน” (อนับถบิยทย์) มภีความหมายดข้วยวตาหนภีรสธินลข้นพข้นตนัว นภีที่อาจ
หมายถซงวธิบนัตธิแกตบาบธิโลนซซงที่ ททาใหข้ตนัวเองเปป็นหนภีรประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่อยถูใต กลข้เคภียงโดยสธิที่งทภีที่พวกเขา
ยซดมาดข้วยกทาลนังขณะทภีพที่ วกเขาพธิชธิต วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้ชดใชข้สที่ธิงทภีที่พวก
เขาไดข้ปลข้นมา ดนังนนัรนวธิบนัตธิแรกในหข้าวธิบนัตธิจซงถถูกประกาศแกตบาบธิโลนทภีที่ชนัวที่ รข้าย
7 ลผกหนททั้ของเจผู้าจะไมต่ลกกขขทั้นมาในปนัจจกบนันทนันดต่วนหรสือ และผผใผู้ ดททที่กระทลาใหผู้เจผู้าตนัวสนัที่นจะ
ไมต่ตสืที่นขขทั้นหรสือ แลผู้วเจผู้ากห็จะถผกเขารมิบบผู้างละ คทาทภีที่แปลวตา ของรมิบ คสือ เมชบิคคาหย์ ความคธิดตรงนภีรกป็
คสือคทาเตสือนถซงบาบธิโลนวตาประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่พวกเขาไดข้พธิชตธิ สกุดทข้ายแลข้วจะลกุกขซรนตตอสถูพข้ วกเขา
และปลข้นทรนัพยรบาบธิโลน นนันที่ เกธิดขซรนจรธิงๆเมสือที่ คนมภีเดภียและคนเปอรรเซภียลกุกขซรนตตอสถูข้เหลตานายเหนสือ
หนัวของตนทภีที่เปป็นคนบาบธิโลนและควทที่าบาบธิโลนในทภีที่สกุด อยถูดต ภีๆบาบธิโลนกป็กลายเปป็นลถูกหนภีรแกต
ประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่ตนเคยปลข้น
8 เพราะวต่าเจผู้าไดผู้ปลผู้นมาแลผู้วหลายประชาชาตมิ ชนชาตมิทนัทั้งหลายททที่เหลสืออยผต่นนัทั้นจขงจะมา
ปลผู้นเจผู้า เพราะเจผู้าทลาใหผู้โลหมิตมนกษยณ์ตก และเพราะการทารกณตต่อแผต่นดมิน ตต่อบรรดาหนัวเมสืองและ
ตต่อบรรดาผผผู้ททที่อยผใต่ นเมสืองนนัทั้น แมข้บาบธิโลนไดข้ปลข้นประชาชาตธิอสืที่นๆมาแลข้ว วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อ
พวกเขาจะหนันมาเลตนงานบาบธิโลนและปลข้นผถูข้ทภีที่เคยพธิชธิตตนมากตอน เพราะการททาใหข้โลหธิตตกและ
ความทารกุณทภีที่บาบธิโลนกระททาตตอประชาชาตธิอสืที่นๆ พวกเขาจะเรภียกเอาสธิที่งเดภียวกนันนภีรจากบาบธิโลน
เชตนกนัน บาบธิโลนจะเกภีที่ยวสธิที่งทภีที่ตนไดข้หวตาน
ฮบก 2:9-11

วมิบนัตมิแกต่ผผู้ทผ ทที่อยากไดผู้กลาไรมาสผต่เรสือนของตนดผู้วยความชนัที่ว เพสืที่อจะวาง

รนังของตนัวใหผู้สผงเดต่นขขทั้น เพสืที่อใหผู้พผู้นจากฤทธมิธิ์อลานาจของความชนัที่วรผู้าย วธิบนัตธิทภีที่สองถถูกประกาศแกตบา
บธิโลน ดข้วยความละโมบบาบธิโลนไดข้โลภความมนังที่ คนังที่ ของประชาชาตธิอสืที่นๆเพสืที่อเสรธิมรนังของตนใหข้

แขป็งแกรต ง พวกเขาไดข้พยายามทภีที่จะททาใหข้ตนัวเองมนังที่ คนังที่ และมภีอทานาจโดยเอาเปรภียบเหลตาเพสืที่อนบข้าน
ของตน พระเจข้าจซงทรงประกาศวธิบนัตธิแกตพวกเขา
10 ททที่จรมิงเจผู้าไดผู้ออกอกบายหาความอนับอายมาสผเต่ รสือนของเจผู้าโดยกลาจนัดชนชาตมิทนัทั้งหลายเปห็น
อนันมากเสทย เจผู้าไดผู้ทลาบาปตต่อจมิตใจของเจผู้าแลผู้ว บาบธิโลนไดข้ออกอกุบายนทาความอนับอายมาสถูตตนเอง
โดยการทภีที่พวกเขาไดข้ททาลายประชาชาตธิอสืที่นๆ ในการททาเชตนนนัรนพวกเขาไดข้ททาบาปตตอตนเอง ความ
บาปยตอมยข้อนกลนับมาททาลายจธิตใจของคนบาปเสมอ มนันเปป็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ แมข้คทาพยากรณรนร ภี
กลตาวถซงประชาชาตธิหนซที่งและความบาปของมนันทภีที่กระททาตตอประชาชาตธิอสืที่นๆ หลนักการเหลตานภีรกป็
ใชข้ไดข้กบนั บกุคคลทนัวที่ ไปเชตนกนัน เมสือที่ ผถูข้ใดไลตตธิดตามความบาป สกุดทข้ายแลข้วเขากป็จะททาลายจธิตใจของ
ตนัวเอง – ไมตเพภียงในชภีวธิตนภีรเทตานนัรน แตตในนรกทภีที่จะมาอยตางแนตนอน
11 เพราะวต่าศมิลาจะตะโกนออกมาจากผนนัง และขสือที่ กห็จะตอบสนองมาจากหมผต่ตนัวไมผู้ใน
เรสือน แมข้แตตสที่ งธิ ของตตางๆทภีที่ไมตมภีชวภี ธิตเชตน หธินในผนนังหรสือขสืที่อของหลนังคากป็จะรข้องออกมาในการ
พธิพากษาบาบธิโลนทภีที่ชนัวที่ รข้าย ความคธิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับสธิที่งทภีที่พระเยซถูตรนัสในลถูกา 19:40 ซซที่งไปดถู
ไดข้
ฮบก 2:12-13

วมิบนัตมิแกต่ผสผู้ผ รผู้างเมสืองดผู้วยโลหมิต และวางรากนครไวผู้ดผู้วยความชนัที่วชผู้า

วธิบนัตธิทภีที่สามถถูกประกาศตตอสถูข้บาบธิโลน มนันคสือนคร (และประชาชาตธิ) หนซที่งซซที่งไดข้ถถูกสรข้างขซรนมาโดย
การททาใหข้โลหธิตทภีที่ไรข้ผธิดตกและโดยความบาปโดยรวม พระเจข้าจซงทรงประกาศวธิบนัตธิทภีที่สามตตอสถูข้มนัน
13 ดผเถมิด ททที่บรรดาชนชาตมิทลางานกห็เพสืที่อแกต่ไฟ และททชที่ นชาตมิทนัทั้งหลายทลาจนเหนห็ดเหนสืที่อยกห็
เพสืที่อแกต่การไรผู้สาระ มมิไดผู้เปห็นเชต่นนททั้เพราะพระเยโฮวาหณ์จอมโยธาดอกหรสือ ขข้อเทป็จจรธิงของเรสือที่ งนภีรกป็
คสือวตา องครพระผถูข้เปป็นเจข้าจอมโยธา พระเยโฮวาหรพระเจข้าจะทรงททาใหข้บาบธิโลนถถูกไฟเผา
ประชากรของมนันจะถถูกบนังคนับใหข้ใชข้แรงงานหนนัก และพวกเขาจะเหนป็ดเหนสืที่อยเพราะบาปของตน
มภีความจรธิงทภีที่เรภียบงตายประการหนซที่งเกภีที่ยวกนับความบาป มนันมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันนตาเกลภียด มนัน
ตามทนันเสมอ ผลพวงของมนันนตาเวทนาเสมอ และบตอยครนัรงพระเจข้าเองกป็ทรงรนับประกนันวตาความ
บาปจะไดข้รนับผลตอบแทน พระเจข้าจะทรงททาใหข้แนตใจวตาบาบธิโลนไดข้รบนั การสนองคสืนอยตางสาสม

ฮบก 2:14

เพราะวต่าพมิภพจะเตห็มไปดผู้วยความรผผู้ในเรสืที่องสงต่าราศทของพระเยโฮ

วาหณ์ดนังนลทั้าททที่เตห็มทะเล ทตามกลางคทาสาปแชตงตตางๆทภีที่ถถูกกลตาวตตอสถูข้บาบธิโลน พระเจข้าโดยทางผถูข้
พยากรณรทตานนภีรทรงนทาเสนอคทาพยากรณรหนซที่งอนันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกนับการครอบครองในยกุคพนันปภี
ของพระครธิสตร แมข้บาบธิโลนไดข้รนับอนกุญาตจากพระเจข้าใหข้ตภีสอนยถูดาหรเพราะความบาปของพวก
เขา และแมข้พระเจข้าจะทรงพธิพากษาบาบธิโลนในภายหลนังเพราะความชนัวที่ ชข้าของมนัน วนันนนัรนกป็กาท ลนัง
จะมาเมสือที่ พระเจข้าจะทรงททาใหข้พภธิ พเตป็มไปดข้วยความรถูแข้ หตงสงตาราศภีของพระองคร วนันนนัรนกทาลนังจะมา
เมสือที่ ความรถูข้ในเรสือที่ งสงตาราศภีของพระเจข้าจะเตป็มพธิภพดนังที่ นทราทภีเที่ ตป็มทะเล วนันทภีที่คทาพยากรณรนร ภีจะสทาเรป็จ
จรธิงยตอมเกธิดขซรนในสมนัยการครอบครองในยกุคพนันปภีของพระครธิสตร ในวนันนนัรนความรถูใข้ นเรสืที่องสงตา
ราศภีของพระเจข้าจะเปป็นสากล ทกุกประชาชาตธิและมนกุษยชาตธิทรนังปวงจะรถูข้จนักสงตาราศภีของพระเจข้า
แหตงสวรรคร
ฮบก 2:15-16

วมิบนัตมิแกต่ผผู้นผ นนัทั้ ททที่ใหผู้เพสืที่อนบผู้านดสืที่ม ททที่ยนสืที่ ขวดไปใหผู้เขาและทลาใหผู้เขา

เมาไป เพสืที่อจะเพต่งดผความเปลสือยเปลต่าของเพสืที่อนบผู้าน วธิบนัตธิเหลตานนัรนทภีที่ถถูกประกาศตตอสถูข้ความชนัวที่ ชข้า
ของบาบธิโลนถถูกกลตาวตตอไป เหป็นไดข้ชดนั วตาการเมาสกุราเปป็นความชนัวที่ รข้ายหลนักอยตางหนซที่งในบาบธิโลน
การกธินเลภีรยงเมามายทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้ในดาเนภียล 5 ยตอมททาใหข้เหป็นภาพของการสทามะเลเทเมาของ
จนักรวรรดธิทภีที่ชนัวที่ รข้ายนนัรน นอกจากนภีรนภีที่ยงนั บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงความเกภีที่ยวขข้องกนันระหวตางการ
เมาเหลข้ากนับความบาปทางเพศ การลตวงประเวณภีและการเลตนชถูข้ถถูกกระททาภายใตข้อธิทธธิพลของสกุรา
หรสือสธิที่งมซนเมาอสืที่นๆมากกวตาสถานการณรอสืที่นใด
ตรงนภีรกธิจกรรมของคนรนักรต วมเพศถถูกบอกเปป็นนนัยโดยการใชข้คทาเพศชายตลอดทนัรงขข้อนภีร
พระเจข้าทรงประกาศวธิบนัตธิหนซที่งแกตใครกป็ตามทภีที่ใหข้เครสือที่ งดสืมที่ สกุราแกตอภีกคนเพสือที่ ฉวยโอกาสจากเขา
(หรสือเธอ) ในเรสือที่ งเพศ เหป็นไดข้ชนัดวตานนันที่ เปป็นวธิธภีปฏธิบนัตธิปกตธิในบาบธิโลน นตาเศรข้าทภีที่มนนั เปป็นเรสืที่องปกตธิ
เหลสือเกธินในประเทศของเราเชตนกนัน
16 เจผู้าจะอมิที่มไปดผู้วยความอนับอาย ไมต่ใชต่อมิที่มดผู้วยสงต่าราศท เจผู้าดสืที่มเองซมิ แลผู้วใหผู้เหมสือนผผผู้ชายททที่
มมิไดผู้เขผู้าสก หนนัต ถผู้วยซขงที่ อยผใต่ นพระหนัตถณ์ขวาของพระเยโฮวาหณ์จะเวทยนมาถขงเจผู้า แลผู้วความอนับอาย

จะพต่นเหนสือสงต่าราศทของเจผู้า ดข้วยคทาบรรยายทภีที่ชวนใหข้เหป็นภาพ พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณรทตานนภีร
ทรงพรรณนาถซงการพธิพากษานนัรนทภีที่จะเกธิดแกตบาบธิโลน วธิธภีปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่ชนัวที่ รข้ายและโสมมของ
พวกเขาจะททาใหข้พวกเขาอธิที่มดข้วยความอนับอายแทนทภีจที่ ะอธิที่มดข้วยสงตาราศภี พระเจข้าจซงทรงเตสือนเกภีที่ยว
กนับถข้วยแหตงการพธิพากษาทภีที่พวกเขาจะดสืที่มในไมตชาข้ พรข้อมกนับการอข้างอธิงถซงการไมตเขข้าสกุหนนัตซซที่งเปป็น
เรสือที่ งปกตธิของคนตตางชาตธิ ถข้วยแหตงการพธิพากษาของพระเจข้าจะถถูกยสืที่นใหข้แกตบาบธิโลน คทาเตสือนเชธิง
พยากรณรทภีที่คลข้ายๆกนันเรสืที่องการพธิพากษาถถูกประกาศแกตบาบธิโลนแหตงยกุคสกุดทข้ายในวธิวรณร 14:10
และ 16:9
วลภีหลนังของขข้อนภีรอาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ความอนับอายจะมภีแกตสงตาราศภีของเจข้า’ การผสมกนันอนัน
ตทที่าชข้าระหวตางเหลข้า อาเจภียน และนทรากาม – ผลทภีที่ตามมาอนันโสโครกของความบาปทางเพศอนัน
เสสืที่อมทรามซซที่งถถูกขนับดนันโดยการเมาสกุรา – จะททาใหข้สที่ธิงทภีที่ควรเปป็นสงตาราศภีของพวกเขาเปป็นมลทธิน
ภาพทภีที่ปรากฏนนัรนกป็นตาขยะแขยง กระนนัรนขข้อความนภีรกไป็ ดข้รนับการดลใจจากพระเจข้า ความเสสืที่อมทราม
ดข้านศภีลธรรมทภีที่มอภี ยถูทต วนั ที่ ไปในบาบธิโลนกป็เปป็นเชตนนนัรนและมนันจะนทาการพธิพากษาของพระเจข้ามาสถูต
พวกเขา นตาเศรข้าทภีคที่ วามเสสืที่อมทรามเชตนนนัรนกป็มภีอยถูมต ากมายในแผตนดธินของเราในปนัจจกุบนันเชตนกนัน
การพธิพากษาของเราอาจอยถูไต มตไกลแลข้วหรสือ
ฮบก 2:17

เนสืที่องดผู้วยความทารกณททที่เจผู้ากระทลาแกต่เลบานอนจะทต่วมเจผู้า ความ

พมินาศของสนัตวณ์เดทยรนัจฉานซขที่งกระทลาใหผู้เขากลนัว เพราะเจผู้าทลาใหผู้โลหมิตมนกษยณ์ตก และดผู้วยเหตก
ความรกนแรงตต่อแผต่นดมิน ตต่อบรรดาหนัวเมสืองและตต่อบรรดาผผผู้ททที่อยผใต่ นเมสืองนนัทั้น
บาบธิโลนจะรกุกรานและพธิชธิตเลบานอน ซซที่งอยถูทต างทธิศเหนสือของแผตนดธินอธิสราเอล เหป็นไดข้
ชนัดวตาพวกเขาจะททาลายประชาชาตธินร นันอยตางทารกุณเหมสือนกนับสนัตวรปตาชนธิดหนซที่งทภีกที่ ธินเนสืรอ อยตางไร
กป็ตาม วนันนนัรนกป็กาท ลนังจะมาเมสืที่อการปฏธิบนัตธิอนันรกุนแรงตตอเลบานอนจะยข้อนกลนับมาตกบนศภีรษะของ
คนบาบธิโลน พวกเขาจะเกภีที่ยวสธิที่งทภีตที่ นไดข้หวตาน เหมสือนกนับทภีที่บาบธิโลนไดข้หวตานความกลนัวในใจของ
ประชาชาตธิตตางๆทภีที่มนันรกุกราน พวกเขากป็จะเกภีที่ยวสธิที่งนภีรดข้วยเชตนกนัน

ฮบก 2:18-19

รผปแกะสลนักใหผู้ประโยชนณ์อะไรเลต่า รผ ปททที่ชต่างไดผู้แกะสลนักไวผู้ รผปหลต่อ

อนันเปห็นครผสอนความเทห็จใหผู้ประโยชนณ์อะไร ททที่ชต่างจะวางใจในสมิที่งททที่เขาสรผู้างขขทั้น ททที่ชาต่ งจะสรผู้างพระ
ใบผู้
ขณะทภีที่บทนภีรใกลข้ถซงตอนจบ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกปป็ ถูพรสืนสทาหรนับวธิบนัตธิทภีที่หข้าและเปป็นวธิบนัตธิสกุดทข้าย
ทภีจที่ ะมภีแกตบาบธิโลน หนัวขข้อหลนักตรงนภีรคสือการนนับถสือรถูปเคารพ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรถามคทาถามวตา คน
ททารถูปเคารพจะไดข้ประโยชนรอะไรจากรถูปเคารพตตางๆของตน รถูปเคารพหลายแบบถถูกกลตาวถซง:
รถูปเคารพทภีที่ถถูกแกะสลนักรวมถซงรถูปหลตอ หรสือหลตอจากโลหะทภีที่ถถูกหลอมใหข้เหลว คนเหลตานนัรนทภีที่
สรข้างพวกมนันเปป็นครถูสอนการมกุสาตตางๆและถถูกหลอกลวงถข้าพวกเขาวางใจในพวกมนัน ความโงต
เขลาและความไรข้สาระของการนนับถสือรถูปเคารพจซงถถูกกลตาวโทษ
แมข้การนนับถสือรถูปเคารพในสมนัยโบราณอาจดถูเหมสือนหตางไกลในความคธิดของชาวตะวนันตก
มนันกป็ยนังแพรต หลายอยถูหต ลายแหตงในโลกจนถซงขณะนภีร แมข้กระทนังที่ ในสถานทภีที่ตตางๆ เชตน โบสถรของ
โรม ยนังไมตตข้องพถูดถซงการแพรต หลายของศาสนาพกุทธและศาสนาอสืที่นๆของชาวตะวนันออก ใคร
กป็ตามทภีที่สรข้างหรสือวางใจในสธิที่งหลอกลวงเชตนนนัรนกป็ไมตตตางจากการเปป็นใบข้ของรถูปเคารพเหลตานนัรน
19 วมิบนัตมิแกต่ผผู้ทผ ทที่กลต่าวแกต่สงมิที่ ททที่ทลาดผู้วยไมผู้วต่า `จงตสืที่นเถมิด' แกต่หมินใบผู้วต่า `จงลกกขขทั้นเถมิด' สมิที่งนททั้สงนัที่
สอนอะไรไดผู้หรสือ ดผเถมิด สมิที่งนนัทั้นกะไหลต่ทองคลาหรสือเงมิน แตต่ไมต่มทลมหายใจในสมิที่งนนัทั้นเลย วธิบนัตธิทหภีที่ ข้า
และเปป็นวธิบนัตธิสกุดทข้ายของบทนภีรจซงถถูกประกาศตตอสถูข้การนนับถสือรถูปเคารพของบาบธิโลน ความโงตเขลา
ของคนเหลตานนัรนทภีที่อข้างวตารถูปเคารพหนซงที่ ทภีที่ไมตมภีชวภี ธิตสามารถตสืที่นหรสือลกุกขซรนสอนไดข้กถป็ ถูกกลตาวโทษ
แมข้หากมนันถถูกปธิดดข้วยทองคทาและเงธิน มนันกป็ตายและไมตมชภี ภีวธิตอยถูดต ภี คนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหารถูปเคารพ
ตตางๆจซงถถูกแชตงสาป
ฮบก 2:20

แตต่พระเยโฮวาหณ์ทรงสถมิตในพระวมิหารบรมิสกทธมิธิ์ของพระองคณ์ จงใหผู้

สมินทั้ ทนัทั้งพมิภพอยผสต่ งบตต่อพระพนักตรณ์พระองคณ์เถมิด " ตรงขข้ามกนับความโงตเขลาของรถูปเคารพโงตๆ
พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธผถูข้ทรงพระชนมรอยถูกต ทป็ รงครอบครองจากพระวธิหารบรธิสกุทธธิธของพระองคร
แมข้พระวธิหารทภีที่กรกุงเยรถูซาเลป็มยนังตนัรงอยถูตต อนทภีที่ฮาบากกุกเขภียนและอาจถถูกหมายถซงตรงนภีรกตป็ าม การ

ประยกุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตากป็เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถซงพระวธิหารของพระเจข้าในสวรรคร ดข้วยเหตกุนร ภีเองสธิรน
ทนัรงพธิภพจซงถถูกสนังที่ ใหข้สงบตตอพระพนักตรรพระองครดข้วยความยทาเกรง แมข้มภีการประยกุกตรใชข้ความจรธิง
นนัรนจนถซงขณะนภีร การประยกุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตาและเปป็นทภีที่สกุดกป็ยอต มหมายถซงการครอบครองในยกุค
พนันปภีของพระครธิสตร ในวนันนนัรนสธิรนทนัรงพธิภพจะนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าและยทาเกรงพระองคร
นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาจะมภีเวลากทาหนดตตางๆในวนันนนัรนเมสืที่อสธิรนทนัรงพธิภพจะหยกุดชนัวที่ ครถูตเพสืที่อนมนัสการ
พระเจข้าผถูข้ยธิงที่ ใหญตของพวกเขาอยตางสงบ หนนังสสือฮาบากกุกจซงปธิดทข้ายบทนภีรดข้วยหมายเหตกุเกภีที่ยวกนับ
การนมนัสการพระเจข้าแหตงสวรรครและกทาชนับสธิรนทนัรงพธิภพใหข้เคารพยทาเกรงพระองคร
*****
ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 3: หลนังจากพระเจล้าตรนัสลว่วงหนล้าถถึงการพบิพากษาของพระองคย์ทมีรื่จะ
เกบิดกนับบาบบิโลนในบททมีรื่ 2 บนัดนมีฮทั้ าบากกุกจถึงตอบกลนับ ในลนักษณะทมีรื่คลล้ายกนับเพลงสดกุดมีของดาวบิด
ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้วงบิ วอนพระเจล้าเผสืรื่อประชาชนของเขา (ขล้อ 1-2) เขาระลถึกถถึงการชว่วยใหล้พนล้ หลาย
ครนังทั้ ในอดมีตของประชาชนของพระเจล้า (ขล้อ 3-15) และเขาประกาศความวางใจอนันหนนักแนว่นของ
ตนในพระเจล้าและความชว่วยเหลสือของพระองคย์ (ขล้อ 16-19)
ฮบก 3:1-2

คลาอธมิษฐานของฮาบากกกผผพผู้ ยากรณณ์ ตามทลานองชมิกกาโยน ในรถูป

แบบทภีคที่ ลข้ายกนันมากกนับลภีลาของดาวธิดในหนนังสสือเพลงสดกุดภี ฮาบากกุกประกาศวตาบทนภีรเปป็นคคา
อธบิษฐานหนซที่งของตน มนันเปป็นตามทคานอง (หรสือในฐานะ) ชบิกกาโยน คทาหลนังนภีรมคภี วามหมายตรง
ตนัววตา ‘เพลง’ นภีที่จงซ อาจหมายถซงคทาอธธิษฐานหนซที่งของฮาบากกุกซซที่งถถูกแตตงเปป็นเพลงๆหนซที่ง
2 โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพระองคณ์ไดผู้ยมินกมิตตมิศนัพทณ์ของพระองคณ์ แลผู้วขผู้าพระองคณ์
ยลาเกรง โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พอถขงกลางยกคขอทรงรสืทั้อฟสืทั้นพระราชกมิจของพระองคณ์ขนขทั้ ใหมต่ พอ
ถขงกลางยกคขอทรงแจผู้งใหผู้ทราบทนัที่วกนัน เมสืที่อทรงกรมิทั้ว ขอทรงระลขกถขงความกรกณา ฮาบากกุกตอบ
กลนับคทาประกาศตตางๆของพระเจข้าในบททภีที่แลข้ว ในบทนนัรนพระเจข้าไดข้ทรงประกาศวธิบนัตธิหข้าอยตางแกต
คนบาบธิโลนเพราะความบาปและความชนัวที่ ของพวกเขา ความหมายโดยนนัยทภีที่ชดนั เจนกป็คสือวตา ความ
บาปแบบเดภียวกนันนภีรกมป็ ภีอยถูแต พรต หลายในยถูดาหรและฮาบากกุกกป็ทราบเรสืที่องนภีรดภี เมสืที่อเขาไดข้ยธินพระเจข้า

ประกาศวธิบนัตธิตตางๆของพระองครแกตบาบธิโลน ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกเป็ ขข้าใจอยตางแนตนอนวตายถูดาหรกอป็ าจ
เจอการพธิพากษาแบบเดภียวกนัน เขาจซงยอมรนับความกลนัวของตน เขาจซงวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงรสืรอฟสืร น
พระราชกธิจของพระองครขร ซนใหมต พระราชกธิจนนัรนยตอมหมายถซงประชาชนของพระองคร นนันที่ คสือ
อธิสราเอลและยถูดาหร เมสือที่ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรมองไปในอนาคต เขากป็อข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทรงรสืรอฟสืร น
ประชาชนของพระองครขร ซนใหมตสนักวนันหนซที่ง (พอถซงกลางยกุค) นภีที่หมายถซงการกลนับคสืนเปป็น
ประชาชาตธิหนซที่งอภีกครนัรงเนสือที่ งจากผถูข้พยากรณรทตานนภีรเขข้าใจวตาพวกเขาจะถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป
อยตางไรกป็ตาม อาจมภีคทาวธิงวอนใหข้มกภี ารรสืรอฟสืร นฝตายวธิญญาณสทาหรนับอธิสราเอลดข้วยใน
ทตามกลางปภีเหลตานนัรนอนันมสืดมธิดทภีที่จะมาถซง ในปภีเหลตานนัรนทภีจที่ ะมาผถูข้พยากรณรทตานนภีรอข้อนวอนพระเจข้า
ใหข้ทรงแจข้งใหข้ทราบไมตเพภียงพระพธิโรธของพระองครเทตานนัรน แตตพระเมตตาของพระองครดวข้ ย
พระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรนกป็ชนัดเจนเหลสือเกธิน บนัดนภีรผถูข้พยากรณรทตานนภีรรข้องขอพระเมตตาของ
พระเจข้าเชตนกนัน คทาวธิงวอนนนัรนยนังมภีอยถูจต นทกุกวนันนภีรทภีที่ใหข้พระเจข้าทรงระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธ
ของพระองคร นนันที่ พระองครไดข้ทรงกระททาแลข้วในพระครธิสตร เพราะแมข้พระพธิโรธของพระเจข้าตข้อง
ลงโทษความบาปของมนกุษยชาตธิ กระนนัรนในพระเมตตาพระเจข้าไดข้ประทานความรอดใหข้ในพระ
ครธิสตร
ฮบก 3:3-4

พระเจผู้าเสดห็จจากเทมาน องคณ์บรมิสกทธมิธิ์เสดห็จจากภผเขาปาราน เซลาหณ์

สงต่าราศทของพระองคณ์คลกมทนัที่วฟผู้าสวรรคณ์ และโลกกห็เตห็มดผู้วยคลาสรรเสรมิญพระองคณ์ ผถูข้พยากรณรทตาน
นภีรอาจกทาลนังอข้างอธิงถซงพระราชบนัญญนัตธิ 33:2 ทภีโที่ มเสสเขภียนไวข้วาต “พระเยโฮวาหรเสดป็จจากซภีนาย และ
ทรงรกุตงแจข้งจากเสอภีรรมายนังเขาทนัรงหลาย พระองครทรงฉายรนังสภีจากภถูเขาปาราน พระองครเสดป็จพรข้อม
กนับวธิสกุทธธิชนนนับหมสืที่นๆ ทภีพที่ ระหนัตถรเบสืรองขวามภีไฟเปป็นพระราชบนัญญนัตธิแกตเขา” (เสอภีรรและเทมาน
จรธิงๆแลข้วคสือพสืรนทภีที่เดภียวกนัน โดยถถูกแยกออกจากกนันเพภียงไมตกภีที่ไมลร) ในทนัรงสองกรณภี (โมเสสหรสือ
ฮาบากกุก) มภีคทาพรรณนาเชธิงบทกวภีและเชธิงอกุปไมยเกภีที่ยวกนับสงตาราศภีของพระเจข้าและการประทาน
พระราชบนัญญนัตธิแกตอธิสราเอล วลภีทกภีที่ ลตาวถซง “สงตาราศภีของพระองครคลกุมทนัวที่ ฟข้าสวรรคร และโลกกป็
เตป็มดข้วยคทาสรรเสรธิญพระองคร” อาจหมายถซงเหตกุการณรสทาคนัญๆทภีที่เกธิดขซรนตอนทภีที่ประทานพระราช
บนัญญนัตธิบนภถูเขาซภีนาย ในตอนนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงเผยสงตาราศภีและฤทธธิธเดชของพระองคร

แกตคนอธิสราเอลในลนักษณะทภีที่ปรากฏแกตตาและนตาสะพรซงกลนัว ในลนักษณะทภีที่คลข้ายกนันกนับเพลงสดกุดภี
19:1 และ 24:1 ผถูข้พยากรณรทตานนภีรประกาศวตาแผตนดธินโลกเองกป็เผยสงตาราศภีของพระเจข้าในความสงตา
งามแหตงสธิที่งทรงสรข้างของมนัน
4 ความผต่องใสของพระองคณ์ดนังแสงสวต่าง มทเขาออกมาจากพระหนัตถณ์ของพระองคณ์
พระองคณ์ทรงกลาบนังฤทธานกภาพของพระองคณ์เสทยททที่นนัที่น บรธิบทยนังกลตาวถซงการประทานพระราช
บนัญญนัตธิทภีที่ภเถู ขาซภีนายอยถูต ผถูข้พยากรณรทตานนภีรพรรณนาถซงสงตาราศภีของพระเจข้าในชตวงวนันเหลตานนัรน
ขข้อความตรงนภีรคลข้ายกนับของอพยพ 24:16 คทาทภีแที่ ปลวตา เขา (เคเรน) ซซที่งใชข้เปป็นคทาพถูดเปรภียบเทภียบ
อาจหมายถซงไมตเพภียงพละกทาลนังเทตานนัรนแตตลทาแสงดข้วย อยตางหลนังนภีรดถูเหมสือนจะใชตความหมายตรงนภีร
อภีกครนัรงทภีนที่ ภีที่หมายถซงสงตาราศภีของพระเจข้าทภีที่แผตออกมาจากพระองคร พระองครทรงถถูกพรรณนาโดย
ใชข้คทาพถูดของมนกุษยรวาต ทรงมภีพระหนัตถรหนซที่งในการสต งมอบพระราชบนัญญนัตธิแกตโมเสส ในพระหนัตถร
ของพระเจข้าฤทธานกุภาพอนันมหาศาลของพระองครกถป็ ถูกปธิดซตอนไวข้ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรจซงพรรณนา
ถซงสงตาราศภีและฤทธานกุภาพของพระเจข้าโดยใชข้โวหารอนันไพเราะและคทาเปรภียบเปรย
ฮบก 3:5-6

โรคระบาดเดมินนลาหนผู้าพระองคณ์ ถต่านททที่ไหมผู้อยผต่มาชมิดตามหลนัง

พระบาทของพระองคณ์ นภีอที่ าจหมายถซงภนัยพธิบนัตธิเหลตานนัรนทภีที่เกธิดกนับอภียธิปตรหรสือเปป็นการทภีพที่ ระเจข้าทรง
กระททากธิจตตางๆเพสืที่อตตอสถูพข้ วกศนัตรถูของอธิสราเอลตอนทภีพที่ วกเขาเดธินมกุตงหนข้าสถูตคานาอนัน ดถู อพยพ
23:27-28 คทาทภีแที่ ปลวตา โรคระบาด (เดเบอรย์) เปป็นคทาเดภียวกนับคทาวตาโรคระบาดรล้ายแรงซซที่งเปป็นภนัย
พธิบนัตธิทภีที่หข้าในอพยพ 9:3 คทาทภีแที่ ปลวตา ถต่านททที่ไหมผู้อยผต่ (เรเชฟ) มภีความหมายดข้วยวตาไฟ เปลวเพลธิง
หรสือสายฟข้าฟาด ในภนัยพธิบนัตธิทภีที่เจป็ดทภีที่ทรงกระททาตตออภียธิปตรในอพยพ 9:23-24 พระเจข้าทรงใชข้ลถูกเหป็บ
ปนดข้วยไฟ (อาจเปป็นพายกุฟข้าคะนองทภีที่มาพรข้อมกนับฟข้าแลบและลถูกเหป็บอนันนตาสะพรซงกลนัว)
6 พระองคณ์ประทนับยสืนและทรงวนัดพมิภพ พระองคณ์ทอดพระเนตรและทรงเขยต่าประชาชาตมิ
แลผู้วภผเขานมิรนันดรณ์กาลกห็กระจนัดกระจาย และเนมินเขาอนันอยผต่เนสืองนมิตยณ์กห็ย บก ตลที่าลง การเสดห็จของ
พระองคณ์กห็เปห็นดนังดนัทั้งเดมิม คทาทภีที่แปลวตา วนัด (มยวดย์ในรากโพเลล) มภีความหมายวตา ‘เขยตา’ นภีที่อาจหมาย
ถซงแผตนดธินไหวและนนันที่ เปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขซรนจรธิงๆทภีที่ภเถู ขาซภีนาย ดถู อพยพ 19:18 การเขยตาประชาชาตธิ

ยตอมหมายถซงการททาใหข้คนคานาอนันและประชาชาตธิอสืที่นๆทภีนที่ นับถสือพระตตางดข้าวกระจนัดกระจายไป
ซซที่งพระเจข้าทรงชตวยเหลสืออธิสราเอลใหข้ไปอยถูแต ทนทภีที่คนเหลตานนัรนอยตางนตาอนัศจรรยร การเอตยถซง “ภถูเขา
นธิรนันดรรกาล” ทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปและ “เนธินเขาอนันอยถูเต นสืองนธิตยร” ทภีที่ถถูกททาใหข้ยกุบตทที่าลง
อาจเปป็นคทาเปรภียบทภีที่ใชข้เพสือที่ พรรณนาถซงการทภีที่ประชาชาตธิตตางๆทภีที่อยถูมต านานถถูกททาใหข้กระจนัดกระจาย
และถถูกเคลสืที่อนยข้ายไปโดยพระเจข้าเพสืที่ออธิสราเอลประชาชนของพระองคร
ประเดป็นของเรสือที่ งนภีรทรงนั หมดกป็คสือ นภีที่เปป็นการเตสือนความจทาพระเจข้าใหข้ระลซกถซงการทภีที่
พระองครไดข้ทรงกระททากธิจเพสืที่ออธิสราเอลประชาชนของพระองครในหลายศตวรรษกตอนหนข้าอยตาง
นตาอนัศจรรยร ความหมายโดยนนัยทภีชที่ นัดเจนกป็คสือ ขอใหข้พระองครทรงททาแบบเดภียวกนันอภีกครนัรง – ขอทรง
ระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธตตออธิสราเอลประชาชนของพระองครอภีกครนัรง ในทางกลนับกนันผถูข้
พยากรณรทตานนภีรหมายเหตกุเกภีที่ยวกนับความเปป็นนธิรนันดรรและความไมตเปลภีที่ยนแปลงของพระเจข้า
อยตางไรกป็ตาม เขากป็บอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าผถูข้ทรงเปป็นนธิรนนั ดรรและไมตรเถูข้ ปลภีที่ยนแปลงองครเดภียวกนันนภีร
ซซที่งแสดงความเมตตาตตออธิสราเอลในอดภีตจะทรงททาแบบนนัรนอภีกในอนาคต
ฮบก 3:7-9

ขผู้าพเจผู้าไดผู้เหห็นเตห็นทณ์ของคนคผชนันอยผใต่ นสภาพทกกขณ์ใจ และมต่าน

แหต่งแผต่นดมินมทเดทยนหวนัที่นไหว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรในนธิมธิตของตนมองยข้อนกลนับไปยนังสมนัยตอนทภีที่
พระเจข้าทรงชตวยอธิสราเอลใหข้พข้นและประทานแผตนดธินนนัรนแกตพวกเขา คถูชนนั เปป็นแวตนแควข้นหนซที่งใน
อาระเบภีย และมภีเดภียนกป็อยถูใต นแควข้นเดภียวกนันนนัรน ชนตตางชาตธิเหลตานภีรอาศนัยอยถูใต นเขตแดนตอนใตข้ของ
ปาเลสไตนรและของซภีนายตอนเหนสือ ซซงที่ เปป็นพสืรนทภีๆที่ อธิสราเอลเดธินทางผตานในการเดธินทางของตน
ไปยนังคานาอนัน ประเดป็นกป็คสือ ความปนัที่นปตวนและความหวาดกลนัวในประชาชาตธิเหลตานภีรขณะทภีที่
อธิสราเอลเขข้ามาใกลข้ พระเจข้าไดข้ทรงใสตความเกรงกลนัวอธิสราเอลไวข้ในประชาชาตธิเหลตานภีรเพสืที่อชตวย
ใหข้ประชาชนของพระองครผาต นไปไดข้ ดถู โยชถูวา 2:9-11 ทภีนที่ างราหนับทภีที่เมสืองเยรภีโคเลตายข้อนถซงความ
หวาดกลนัวของประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่มภีตตออธิสราเอล คนโมอนับปรซกษากนับคนมภีเดภียนเพสืที่อหาทาง
ททาลายอธิสราเอล ดถู กนันดารวธิถภี 22:3 และกนันดารวธิถภี 31:2-8

8 ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ทรงพระพมิโรธตต่อแมต่นลทั้าหรสือ พระองคณ์ทรงกรมิทั้วตต่อแมต่นลทั้า
หรสือ หรสือวต่าพระองคณ์ทรงโกรธทะเลเมสืที่อพระองคณ์เสดห็จทรงมผู้า เมสืที่อทรงรถรบแหต่งความรอด ผถูข้
พยากรณรทตานนภีรอข้างอธิงยข้อนกลนับไปถซงการพธิพากษาของพระเจข้าในการททาใหข้แมตนร ทาไนลรกลายเปป็น
เลสือดและการพธิพากษาทภีที่บนังเกธิดแกตฟาโรหรในทะเลแดงเมสืที่อเขาไลตตามคนอธิสราเอล ประเดป็นกป็คสือวตา
พระพธิโรธและความไมตพอพระทนัยของพระเจข้าไมตไดข้มภีตตอมวลนทราเหลตานนัรน แตตมภีตตอเหลตาศนัตรถูของ
ประชาชนของพระเจข้า ดถู อพยพ 7:20 และ 14:19-28
9 คนันธนผของพระองคณ์กห็ถผกเปมิดออกจนเปลสือยเปลต่าททเดทยว ตามคลาสนัตยณ์ปฏมิญาณของเหลต่า
ตระกผลคสือพระดลารนัสของพระองคณ์ เซเลหณ์ คทาพรรณนานภีรเปป็นคทาเปรภียบเปรยหนซที่งถซงฤทธานกุภาพ
และพระพธิโรธของพระเจข้าซซที่งถถูกปลตอยออกมาตตอสถูข้บรรดาศนัตรถูของพระองครและศนัตรถูของ
ประชาชนของพระองคร ในคทาเปรภียบเปรยนนัรน พระเจข้าทรงหยธิบคนันธนถูและลถูกธนถูออกมาเพสืที่อยธิงใสต
เหลตาศนัตรถูของพระองคร พระองครทรงททาเชตนนนัรนตามพระสนัญญาของพระองครทภีที่ทรงททาไวข้กบนั คน
อธิสราเอลสธิบสองตระกถูล (“ตามคทาสนัตยรปฏธิญาณของเหลตาตระกถูล”) เชตนเดภียวกนับในหนนังสสือเพลง
สดกุดภี ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกลตาววตา เซลาหย์ ซซที่งเปป็นคทาทางดนตรภีทภีที่มคภี วามหมายวตาหยกุดชนัวที่ คราวหรสือพนัก
มนันอาจหมายถซงการหยกุดและใครต ครวญความจรธิงทภีที่ถถูกนทาเสนอ วลภีสกุดทข้าย พระองคณ์ทรงแยกพมิภพ
ดผู้วยแมต่นลทั้าทนัทั้งหลายอาจหมายถซงนทราทภีที่ออกมาจากศธิลาเพสืที่อประชาชนของพระเจข้า ดถู อพยพ 17:6
และกนันดารวธิถภี 20:11 ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าไมตเพภียงทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พนข้
เทตานนัรน แตตยนังทรงตอบสนองความตข้องการตตางๆของพวกเขาโดยทรงจนัดเตรภียมนทราตามทภีพที่ วกเขา
ตข้องการดข้วย
ฮบก 3:10-11

บรรดาภผเขาเหห็นพระองคณ์กบห็ มิดเบทยทั้ วไป กระแสนลทั้าททที่ดเก ดสือดกห็กวาด

ผต่านไป ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเลตาตตอไปถซงพระราชกธิจตตางๆอนันทรงฤทธธิธของพระเจข้าทภีที่ทรงกระททาเพสืที่อ
ประชาชนของพระองคร การกลตาวถซงบรรดาภถูเขาทภีที่สนันที่ สะเทสือนยตอมเกธิดขซรนทภีที่ซภีนายตามทภีที่มภีบนันทซก
ไวข้ในอพยพ 19:18 นทราทภีที่ไหลลข้นยตอมหมายถซงนทราของแมตนร ทาจอรรแดนทภีแที่ ยกออกตอนทภีที่คนอธิสราเอล
เดธินขข้ามมนัน เมสือที่ นทราทภีที่มาจากดข้านบนกองสถูงขซรนและนทราทภีที่อยถูดต ข้านลตางขาดไป วลภีสกุดทข้าย มหาสมกทร
กห็สต่งเสทยง มนันยกมสือของมนันขขทั้นเบสืทั้องสผ งอาจหมายถซงเหตกุการณรเดภียวกนันหรสืออาจเปป็นการแยก

ทะเลแดงกป็ไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงจนัดการและเขข้าแทรกแซงเพสืที่อประชาชน
ของพระองคร
11 ดวงอาทมิตยณ์และดวงจนันทรณ์นมิที่งเฉยอยผใต่ นททที่ของมนัน นภีที่ยอต มหมายถซงตอนทภีที่ดวงอาทธิตยร
และดวงจนันทรรหยกุดนธิที่งเพราะเหป็นแกตโยชถูวาตามทภีมที่ ภีบนันทซกไวข้ในโยชถูวา 10:12-13 วลภีสกุดทข้าย เมสืที่อ
แสงแหต่งลผกธนผของพระองคณ์พต่งก ผต่านไป เมสืที่อแสงแหต่งหอกอนันวาววนับของพระองคณ์พต่งก ไปอาจเปป็นคทา
เปรภียบเปรยทภีที่หมายถซงลถูกเหป็บใหญตๆทภีที่พระเจข้าทรงโยนลงมาทภีที่เมสืองอาเซคาหรตามทภีที่มบภี นันทซกไวข้ใน
โยชถูวา 10:11 อภีกครนัรงทภีที่ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเลตายข้อนถซงการทรงชตวยใหข้พข้นอนันทรงฤทธธิธทภีที่พระเจข้า
ประทานแกตประชาชนของพระองครในอดภีต
ฮบก 3:12-15

พระองคณ์เสดห็จไปเหนสือพมิภพดผู้วยความโกรธา พระองคณ์ทรงเหยทยบ

ยลที่าประชาชาตมิดผู้วยความกรมิทั้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรเลตายข้อนตตอไปถซงพระราชกธิจอนันนตาอนัศจรรยรของ
พระเจข้าในการขนับไลตคนคานาอนันออกไปจากแผตนดธินนนัรนตตอหนข้าอธิสราเอลดนังทภีที่บนนั ทซกไวข้ใน
หนนังสสือโยชถูวา พระองครทรงเหยภียบยทที่าบรรดาศนัตรถูของพวกเขาเพราะเหป็นแกตพวกเขา
13 พระองคณ์เสดห็จออกไปเพสืที่อชต่วยประชาชนของพระองคณ์ใหผู้รอด เพสืที่อชต่วยผผผู้ททที่พระองคณ์
ทรงเจมิมไวผู้ใหผู้รอด พระองคณ์ทรงทลาใหผู้ศทรษะแหต่งเรสือนของคนชนัวที่ ไดผู้รนับบาดเจห็บ โดยการเผยใหผู้เหห็น
ตนัทั้งแตต่รากฐานถขงชต่วงคอ เซลาหณ์ ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตาพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้
พข้นจากบรรดาศนัตรถูของพวกเขาในการพธิชตธิ แผตนดธินนนัรน พระองครไมตเพภียงกทาจนัดพวกผถูข้ครอบครอง
ของคนคานาอนันตระกถูลตตางๆเทตานนัรน (ศภีรษะแหตงเรสือนของคนชนัวที่ ) แตตพระองครยนังทรงททาลาย
อาณาจนักรตตางๆของพวกเขาโดยทรงรสืรอพวกมนันจนถซงรากของพวกมนันเลยดข้วย ความหมายของ
ชตวงคอของรากอาจหมายถซงการทภีที่แมข้แตตรากฐานกป็ถถูกขกุดขซรนมาและถถูกเอาออกไป พระเจข้าทรง
ททาใหข้เหลตาศนัตรถูของประชาชนของพระองครพาต ยแพข้อยตางราบคาบ ผถูข้ทภีที่พระองครทรงเจธิมในบรธิบทนภีร
หมายถซงอธิสราเอลและผถูข้นทาทภีที่ไดข้รนับการเจธิมของมนัน หากกลตาวในระดนับทภีที่สถูงกวตา พระเจข้าไดข้เสดป็จ
ออกไปเพสือที่ ชตวยประชาชนของพระองครใหข้ไดข้รนับความรอดในพระราชกธิจดข้านการทรงไถตของ

พระครธิสตร โดยทรงททาลายรากฐานแหตงอาณาจนักรของพญามารและททาใหข้หนัวของมนันฟกชทราทภีที่กล
โกธา พระราชกธิจของพระเจข้าเพสืที่อประชาชนของพระองครกยป็ งธิที่ ใหญตเหลสือเกธิน
14 พระองคณ์ทรงแทงหนัวหนผู้าหมผต่บผู้านของเขาดผู้วยหอกของพระองคณ์ ผผมผู้ าอยต่างลมหมกน
เพสืที่อจะกระจายขผู้าพเจผู้าเสทย เขาจะเปรมปรทดมิธิ์ดนังวต่าจะกมินคนจนเสทยเปห็นความลนับ นภีที่เปป็นความคธิดตตอ
เนสืที่องเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงมอบคานาอนันใหข้แกตอธิสราเอลอยตางนตาอนัศจรรยร คทาทภีที่แปลวตา
หมผต่บผู้าน (ปาราซ) มภีความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘เหลตานนักรบ’ หรสือ ‘เหลตาหนัวหนข้า’ พวกผถูข้นทาทภีที่ชนัวที่ ของ
คนคานาอนันเผตาตตางๆถถูกแทงลงในบางกรณภีดข้วยอาวกุธของพวกเขาเอง แมข้พวกเขาออกมาตตอสถูข้
อธิสราเอลเหมสือนลมหมกุนเพสืที่อตตอสถูข้กบนั พวกเขากป็ตาม แมข้คนคานาอนันทภีไที่ มตนนับถสือพระเจข้าเหลตานภีร
ออกมาเพสืที่อทภีที่จะททาลายอธิสราเอล พวกเขากป็ถถูกททาลายเสภียเอง ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตายนังเหมสือนเดธิมกป็
คสือวตาพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นในอดภีต นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา
พระองครยนังทรงสามารถททาเชตนนนัรนไดข้อยถูจต นทกุกวนันนภีร
15 พระองคณ์ทรงเหยทยบยลที่าทะเลดผู้วยมผู้าของพระองคณ์ คสือนลทั้ามากหลายซขงที่ เดสือดพลกต่ง นภีที่อาจ
หมายถซงตอนทภีพที่ ระเยโฮวาหรทรงดทาเนธินผตานทะเลแดงในเสาเมฆและเสาไฟ (บรรดามข้าและรถรบ
ของพระองคร) เมสืที่อพระองครทรงททาลายคนอภียธิปตร
ฮบก 3:16

เมสืที่อขผู้าพเจผู้าไดผู้ยมินแลผู้ว ทผู้องของขผู้าพเจผู้ากห็สะเทสือน พอไดผู้ยมินเสทยง

รมิมฝทปากของขผู้าพเจผู้ากห็สนัที่น กระดผกของขผู้าพเจผู้ากห็ผกพนัง และขผู้าพเจผู้ากห็สะเทสือนอยผต่ในตนัวขผู้าพเจผู้า เพสืที่อ
ขผู้าพเจผู้าจะพนักอยผต่ในวนันแหต่งความลลาบาก เมสืที่อเขามาถขงประชาชน เขาจะบกกรกกดผู้วยกองทหารของ
ตน ความคธิดเปลภีที่ยนอยตางสธิรนเชธิงตรงนภีร ขณะทภีที่จนถซงจกุดนภีรในบทนภีร ผถูข้พยากรณรทตานนภีรไดข้หวนรทาลซก
ถซงพระเมตตาอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้าในการทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นในอดภีต บนัดนภีร
ความคธิดของเขาวกกลนับมายนังวนันคสืนแหตงพระพธิโรธทภีรที่ ออยถูเต บสืรองหนข้า จงระลซกในขข้อ 2 วตาเขาไดข้
วธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตานนันที่ เปป็นทภีที่ๆ
ความคธิดตรงนภีรวกกลนับไป การพธิพากษากทาลนังใกลข้จะเกธิดกนับยถูดาหรและฮาบากกุกกป็ทราบดภี จงระลซก
ถซงฮาบากกุก 1:3-11 และตอนนภีรผพถูข้ ยากรณรทตานนภีรกเป็ ลตาวตาเขาตนัวสนันที่ ดข้วยความกลนัวเมสือที่ คธิดถซงเรสืที่องนนัรน

การทภีที่เขากลตาวถซงความผกุผนังของกระดถูกอาจหมายถซงการหมดสธิรนเรภีที่ยวแรง เมสืที่อฮาบากกุกใครต ครวญ
ถซงการพธิพากษาทภีที่ใกลข้จะเกธิดแกตยถูดาหร เขากป็เรธิที่มเจป็บปตวยและอตอนแอฝตายรต างกาย เขารถูข้วาต พระพธิโรธ
ของพระเจข้าจะไมตถถูกหนันเหไป แมข้เขาไดข้รข้องขอพระเมตตาของพระเจข้าในขข้อ 2 แลข้วกป็ตาม การ
พธิพากษากทาลนังจะมาและเขากป็ทราบดภี
ฮบก 3:17

แมผู้ตผู้นมะเดสืที่อจะไมต่มทดอกบาน หรสือจะไมต่มทผลในเถาองกต่น การ

ตรากตรลากนับตผู้นมะกอกเทศกห็สผญเปลต่า ทกต่งนาจะมมิไดผู้เกมิดอาหาร ฝผงสนัตวณ์จะขาดไปจากคอก และจะ
ไมต่มทฝผงวนัวททที่ในโรงนา นภีที่เปป็นคทาพรรณนาถซงวนันคสืนอนันมสืดมธิดแหตงการพธิพากษาซซที่งอยถูไต มตไกลโดย
นทรามสือของคนบาบธิโลน แมข้แตตพสืชผลของแผตนดธินนนัรนกป็จะถถูกททาลายและจะไมตมภีคนททางานในไรต นา
เลย ปศกุสนัตวรของแผตนดธินนนัรนจะพธินาศเชตนกนัน ความรกรข้างวตางเปลตาอยตางสธิรนเชธิงรอคอยยถูดาหรอยถูต
เมสือที่ บาบธิโลนเรธิที่มการรกุกรานสามครนัรงของตนและการททาลายตตอสถูข้ประชาชนของพระเจข้า
ฮบก 3:18-19

ถขงกระนนัทั้นขผู้าพเจผู้าจะรต่าเรมิงในพระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพเจผู้าจะเปรมปรทดมิธิ์

ในพระเจผู้าแหต่งความรอดของขผู้าพเจผู้า แมข้การพธิพากษานนัรนใกลข้เขข้ามา ฮาบากกุกกป็ตนัดสธินใจทภีที่จะ
ชสืนที่ ชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้า วลภีอนนั เปภีที่ยมสกุขนนัรนปรากฏเกข้าครนัรงในพระคนัมภภีรร (เพลงสดกุดภี 33:1;
97:12; อธิสยาหร 41:16; 61:10; โยเอล 2:23; เศคารธิยาหร 10:7; ฟภีลธิปปภี 3:1; 4:4 รวมถซงตรงนภีรดข้วย)
แนตทภีเดภียวความชสืที่นชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเปป็นกทาลนังของเรา (เนหะมภียร 8:10) แมข้ความชนัวที่ ทวภี
ขซรนรอบตนัวเราและความลทาบากอยถูรต อบดข้าน เรากป็ยนังชสืนที่ ชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้เสมอ
พระองครไมตเคยเปลภีที่ยนแปลงและ “การเสดป็จของพระองครกเป็ ปป็นดนังดนัรงเดธิม” (ฮาบากกุก 3:6) พระองคร
ทรงเปป็นความชสืที่นชมยธินดภีของเราและเปป็นแหลตงแหตงความชสืที่นชมยธินดภี ตราบใดทภีที่เรายนังมภี
สามนัคคภีธรรมและการรต วมสนธิทกนับสวรรคร เรากป็มภีความชสืที่นชมยธินดภีขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าในใจของ
เราไดข้เสมอ
19 พระเยโฮวาหณ์พระเจผู้าทรงเปห็นกลาลนังของขผู้าพเจผู้า พระองคณ์จะทรงกระทลาเทผู้าของ
ขผู้าพเจผู้าเหมสือนอยต่างตทนกลางตนัวเมทย พระองคณ์จะทรงกระทลาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเดมินไปบนททที่สผ งทนัทั้งหลาย
ของขผู้าพเจผู้า แมข้ฮาบากกุกเจป็บปตวยฝตายรต างกายขณะทภีที่เขาใครต ครวญถซงการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกต

ประชาชนของพระองคร องครพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็ยนังทรงเปป็นกทาลนังของเขาอยถูเต หมสือนเดธิม ดถู อธิสยาหร
40:31, เพลงสดกุดภี 18:1, 2, 32, 39, 27:1 ฯลฯ ขาและเทข้าของกวางตนัวเมภียไมตเพภียงเรภียวยาวเทตานนัรน
แตตยงนั มภีกาท ลนังมากและแขป็งแรงดข้วย นอกจากนภีรสนัตวรชนธิดนภีรยนังมภีเทข้าทภีที่มนันที่ คงดข้วย แมข้กระทนังที่ ในสถาน
ทภีที่ตตางๆทภีที่เตป็มไปดข้วยภถูเขากป็ตาม ความคธิดอนันหลนังนภีรยอต มหมายถซงทภีที่สงถู ทนัรงหลายฝตายวธิญญาณดข้วย แมข้
การพธิพากษากทาลนังจะเกธิดแกตยถูดาหร ฮาบากกุกกป็ยนังพบความชสืนที่ ชมยธินดภี พละกทาลนังและความมนันที่ คงใน
องครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าไดข้อยถูต แนตทภีเดภียวพระองครทรงเปป็นพละกทาลนัง ความชสืนที่ ชมยธินดภีและความ
ชตวยเหลสือของเรา
ถขงหนัวหนผู้านนักรผู้องใชผู้เครสืที่องสาย เหมสือนทภีที่ดาวธิดกระททาหลายครนัรงในหนนังสสือเพลงสดกุดภี บท
กวภีและบทเพลงตรงนภีรถถูกอกุทธิศใหข้แกตพวกนนักดนตรภีประจทาพระวธิหารเพสืที่อทภีจที่ ะถถูกขนับรข้องทภีที่นนันที่ และ
บรรเลงรต วมกนับเครสือที่ งสาย (นนันที่ คสือ วงออเคสตรข้าประจทาพระวธิหาร) เพราะคทาสนังที่ สกุดทข้ายนภีร เราจซง
อาจสนันนธิษฐานไดข้วาต ฮาบากกุกอยถูใต นเชสืรอสายของปกุโรหธิต หนนังสสือฮาบากกุกจซงจบลงดข้วยประการ
ฉะนภีร

