
หน้า 1851ฮาบากุก
ภาระของฮาบากุกเรื�อง
ความบาปของอิสราเอล

1
ภาระที�ฮาบากุกผู้พยากรณ์ได้
เห็นมา

2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด
และพระองค์จะมิได้ทรงฟังหรือ
ข้ าพระองค์จะร้องทู ลต่อพระ
องค์เรื� องความทารุณ และพระ
องค์กจ็ะไม่ทรงช่วยให้รอดหรือ
3 ไฉนพระองค์ ทรงให้ ข้ าพระ
องค์เห็นความชั�วช้า และให้มอง
เห็นความยากลาํบาก ทั4 งการ
ทาํลายและความทารุณก็อยู่ตรง
หน้าข้าพระองค์ การวิวาทและ
การทุ่มเถียงกันกเ็กิดขึ4 น
4ดังนั4 น พระราชบัญญัติจึง
หย่อนยานและความยุติธรรมก็
มิได้ปรากฏเสียเลย เพราะว่า
คนชั� วล้อมรอบคนชอบธรรมไว้
ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่าง
วิปลาส
5 จงมองทั� วประชาชาติ ต่ างๆ
และดูให้ดี จงประหลาดและ
แปลกใจ ด้วยว่าเราจะกระทาํ
การในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะ
บอก เจ้ากจ็ะไม่เชื�อ
6 เพราะดูเถิด เรากาํลังเร้าคน
เคลเดีย ประชาชาติที�ขมขื�นและ
รีบร้อนนั4 น ผู้กรีธาทัพไปทั� ว
แผ่นดิน เพื�อยึดเอาบ้านเรือนที�

มิใช่ของตน
7 เขาเป็นที� น่ าครั� นคร้ ามและ
สยดสยอง ความยุติธรรมและ
ความโอ่อ่าของเขาจะออกมาจาก
พวกเขาเอง
8 ม้าทั4 งหลายของเขาก็เร็วกว่า
เสื อดาวและดุ ร้ ายยิ� งกว่ าหมา
ป่ายามเยน็ พลม้าของเขาจะรุด
หน้าเรื� อยไปอย่างผยอง เออ
พลม้าของเขาจะมาจากถิ�นที�ไกล
มันจะบินไปอย่างนกอินทรีคอย
กินเรว็นัก
9 เขาทั4 งหลายจะพากันมาเพื� อ
ความทารุณ หน้าเขาทั4งหลายจะ
สะสมเหมือนกับลมจากทิศตะ-
วันออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้
มากมายเหมือนทราย
10 เขาจะดูหมิ� นบรรดากษัตริย์
และเขาจะเหยียดหยามเจ้านาย
ทั4 งหลาย เขาจะหัวเราะเยาะ
ป้อมปราการทุกแห่ง เพราะเขา
จะพูนดินขึ4 นและยึดป้อมนั4นเสีย
11 แล้วใจของเขาก็จะเปลี�ยนไป
เขาจะผ่านไปและกระทาํผิด เขา
จะให้ อาํนาจของเขานี4 แก่พระ
ของเขา

พระเจ้าผูบ้ริสุทธิ�
จะไม่ลงโทษ

ความบาปหรือ
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของข้าพระองค์ องค์ผู้บริ-

(E) อสย GG:E (G) สดด EI:E-G (I) ปญจ J:E (J) สดด EE:I; มก L:M; รม I:IE
(N) พบญ J:GL (O) G พกษ GJ:G (L) ยรม IM:N-M (P) อสย N:GO-GP; ยรม N:O
(M) ฮบก E:O (EQ) G พกษ GJ:EG (EE) ดนล J:IQ-IJ (EG) พบญ II:GL; สดด MQ:G
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หน้า 1852

สุทธิRของข้าพระองค์ พระองค์มิ
ได้ดาํรงมาแต่นิ รันดร์ดอกหรือ
ข้าพระองค์ทั4 งหลายจะไม่ตาย
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงสถาปนาเขาไว้ เพื� อแก่การ
พิพากษา โอ พระเจ้าผู้ทรง
เดชานุภาพ พระองค์ทรงตั4 ง
เขาไว้เพื�อแก่การตีสอน
13 พระ เน ตรของพระอ ง ค์
บริสุทธิR เกินที� จะทอดพระเนตร
การชั�ว จะทรงมองดูความชั�วช้า
ก็ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระ
เนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่
เมื� อคนชั� วกลืนคนที� ชอบธรรม
เกินกว่าตัวเขาเสีย
14 เพราะว่ าพระองค์ ทรงให้
มนุษย์เป็นดังปลาในทะเล เป็น
ดังสิ�งเลื4 อยคลาน ที�ไม่มีหัวหน้า
15 เขาจับคนทั4 งหลายมาด้ วย
เบด็ เขาลากคนมาด้วยแห เขา
รวบคนมาด้วยอวนของเขา เขา
จึงเปรมปรีดิRและเริงโลด
16 เพราะฉะนั4 น เขาจึงถวาย
สัตวบูชาแก่แหของเขา และเผา
เครื� องหอมให้แก่อวนของเขา
เพราะโดยสิ�งเหล่านี4  เขาจึงดาํรง
ชีพอยู่อย่างฟุ่มเฟือย อาหาร
ของเขากส็มบูรณ์
17 แล้วเขาจะเททิ4 งแหของเขา
และฆ่าประชาชาติทั4 งหลายอย่าง
ไม่ ละเว้ นตลอดไปเป็ นนิ ตย์
หรือ

พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก

2
ข้ าพเ จ้ าจะยื นเ ฝ้ าดู อ ยู่
ข้าพเจ้าจะยืนที�หอคอยและ

มองออกไปเพื�อจะฟังดูว่า พระ
องค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า และ
ข้ าพเจ้ าจะทู ลตอบพระองค์
อย่างไรเมื�อข้าพเจ้าถูกตาํหนิ
2 และพระเยโฮวาห์ ตรั สตอบ
ข้าพเจ้าว่า "จงเขียนนิมิตนั4นลง
ไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้
กระจ่าง เพื� อให้คนที� วิ� งอ่านได้
คล่อง
3เพราะว่านิมิตนั4 นยังรอเวลาที�
กาํหนดไว้ แต่ในที�สุด มันกจ็ะ
กล่าวออกมา มันไม่มุสา ถ้าดูช้า
ไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะ
บังเกิดขึ4 นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้า
นัก
4ดูเถิด ผู้ที� จิตใจผยองขึ4 นก็ไม่
เที�ยงธรรม แต่ว่าคนชอบธรรม
จะมีชีวิตดาํรงอยู่โดยความเชื�อ
5 ยิ� งกว่านั4 น เพราะเขาละเมิด
โดยเหล้าองุ่น เขาจึงเป็นคนจอง
หอง เขาไม่ยอมอยู่บ้าน ความ
ตะกละของ เขากว้ างเหมื อน
อย่างนรก อย่างมัจจุราชไม่เคย
รู้จักอิ�ม เขากอบโกยประชาชาติ
ทั4 งหลายมาเพื�อตัวเขาเอง แล้ว
รวบรวมชนชาติทั4 งหลายเข้ามา
เป็นคนของตน"
6ประชาชาติทั4 งสิ4 นเหล่านี4 จะไม่
ยกคาํอุ ปมากล่ าวต่ อเขาหรื อ

ฮาบากุก E, G

(EI) โยบ EN:EN (EJ) สภษ O:L (EN) ยรม EO:EO; อสค GM:J-N (EO) ฮบก E:EE
(EL) อสย EJ:EO-EL (E) สดด LI:EO-EL (G) พบญ GL:P (I) ยรม GL:L; ดนล P:EM
(J) โยบ JQ:EE-EG; ดนล J:IQ (N) สภษ GQ:E; อสย N:EE (O) กดว GI:L; มคา G:J
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หน้า 1853 ฮาบากุก G

และยกสุภาษิตกล่าวเยาะเขาว่า
"วิบัติแก่ผู้ที�สะสมสิ� งที�มิใช่ของ
ตนไว้ จะทาํอย่างนี4 ได้นานเท่า
ใดนะ และบรรทุกของที� ยึดเป็น
ประกันไว้เตม็ตัว
7ลูกหนี4 ของเจ้าจะไม่ลุกขึ4 นมา
ในปัจจุบันทันด่วนหรือ และผู้
ใดที� กระทาํให้ เจ้ าตั วสั� นจะไม่
ตื� นขึ4 นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขา
ริบบ้างละ
8 เพราะว่ าเจ้ าได้ ปล้นมาแล้ ว
หลายประชาชาติ ชนชาติทั4 ง
หลายที� เหลื ออ ยู่ นั4 นจึ งจะมา
ปล้นเจ้า เพราะเจ้าทาํให้โลหิต
มนุษย์ตก และเพราะการทารุณ
ต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหัวเมือง
และต่อบรรดาผู้ที�อยู่ในเมืองนั4น
9 วิบัติแก่ผู้ที� อยากได้กาํไรมาสู่
เรือนของตนด้วยความชั� ว เพื�อ
จะวางรั งของตั วให้ สู งเด่นขึ4 น
เพื� อให้พ้นจากฤทธิR อาํนาจของ
ความชั�วร้าย
10 ที� จริง เจ้าได้ออกอุบายหา
ความอับอายมาสู่ เรือนของเจ้า
โดยกาํจัดชนชาติทั4 งหลายเป็น
อันมากเสีย เจ้าได้ทาํบาปต่อจิต
ใจของเจ้าแล้ว
11 เพราะว่าศิลาจะตะโกนออก
มาจากผนัง และขื� อก็จะตอบ
สนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือน
12 วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโล-
หิต และวางรากนครไว้ด้วย

ความชั�วช้า
13 ดูเถิด ที�บรรดาชนชาติทาํ
งานก็เพื� อแก่ไฟ และที� ชนชาติ
ทั4 งหลายทาํจนเหน็ดเหนื� อยก็
เพื�อแก่การไร้สาระ มิได้เป็นเช่น
นี4 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ดอกหรือ
14 เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย
ความรู้ในเรื� องสง่าราศีของพระ
เยโฮวาห์ดังนํ4าที�เตม็ทะเล
15 วิบัติแก่ผู้นั4 นที�ให้เพื�อนบ้าน
ดื�ม ที�ยื�นขวดไปให้เขาและทาํให้
เขาเมาไป เพื� อจะเพ่งดูความ
เปลือยเปล่าของเพื�อนบ้าน
16 เจ้ าจะอิ� มไปด้ วยความอับ
อาย ไม่ใช่อิ�มด้วยสง่าราศี เจ้า
ดื�มเองซิ แล้วให้เหมือนผู้ชายที�
มิได้เข้าสุหนัต ถ้วยซึ� งอยู่ใน
พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์
จะเวียนมาถึงเจ้า แล้วความอับ
อายจะพ่นเหนือสง่าราศีของเจ้า
17 เนื� องด้วยความทารุณที� เจ้า
กระทาํแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า
ความพินาศของสัตว์เดียรัจฉาน
ซึ� งกระทาํให้เขากลัว เพราะเจ้า
ทาํให้โลหิตมนุษย์ตก และด้วย
เหตุความรุนแรงต่อแผ่นดิน ต่อ
บรรดาหัวเมืองและต่อบรรดาผู้
ที�อยู่ในเมืองนั4น
18 รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะ-
ไรเล่า รูปที� ช่างได้แกะสลักไว้
รูปหล่ออันเป็นครูสอนความเทจ็

(L) สภษ GM:E; อสย EI:E (P) ฮบก G:EQ (M) ปฐก EI:EQ (EQ) G พกษ M:GO
(EE) ปฐก J:EQ (EG) ยชว O:GO (EI) G ซมอ EN:IE; โยบ N:EI (EJ) สดด GG:GL
(EN) ยรม GN:EN; วว EL:G (EO) สภษ I:IN (EL) ศคย EE:E (EP) อสย IL:IP
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หน้า 1854ฮาบากุก G, I

ให้ประโยชน์อะไร ที� ช่างจะวาง
ใจในสิ� งที� เขาสร้างขึ4 น ที� ช่างจะ
สร้างพระใบ้
19 วิบัติแก่ผู้ที� กล่าวแก่สิ� งที�ทาํ
ด้วยไม้ว่า `จงตื�นเถิด' แก่หิน
ใบ้ว่า `จงลุกขึ4 นเถิด' สิ� งนี4 สั� ง
สอนอะไรได้หรือ ดูเถิด สิ�งนั4น
กะไหล่ทองคาํหรือเงิน แต่ไม่มี
ลมหายใจในสิ�งนั4นเลย
20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงสถิตใน
พระวิหารบริสุทธิR ของพระองค์
จงให้สิ4 นทั4 งพิภพอยู่สงบต่อพระ
พักตร์พระองค์เถิด"

คําอธิษฐาน
ของฮาบากุก

3
คาํอธิษฐานของฮาบากุกผู้
พยากรณ์ ตามทาํนองชิก-

กาโยน
2โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระ
องค์ ได้ ยินกิ ตติ ศัพท์ของพระ
องค์ แล้วข้าพระองค์ยาํเกรง โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พอถึงกลาง
ยุคขอทรงรื4 อฟื4 นพระราชกิจของ
พระองค์ขึ4 นใหม่ พอถึงกลาง
ยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั� วกั น
เมื� อทรงกริ4 ว ขอทรงระลึกถึง
ความกรุณา
3พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องค์
บริสุทธิR เสด็จจากภู เขาปาราน
เซลาห์ สง่าราศีของพระองค์
คลุมทั� วฟ้าสวรรค์ และโลกก็
เตม็ด้วยคาํสรรเสริญพระองค์

4ความผ่องใสของพระองค์ดัง
แสงสว่าง มีเขาออกมาจากพระ
หัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรง
กาํบังฤทธานุภาพของพระองค์
เสียที�นั�น
5 โรคระบาดเดิ นนาํหน้ าพระ
องค์ ถ่านที� ไหม้อยู่มาชิดตาม
หลังพระบาทของพระองค์
6พระองค์ประทับยืนและทรงวัด
พิภพ พระองค์ทอดพระเนตร
และทรงเขย่าประชาชาติ แล้ว
ภูเขานิรันดร์กาลก็กระจัดกระ-
จาย และเนินเขาอันอยู่ เนือง
นิตย์ก็ยุบตํ�าลง การเสด็จของ
พระองค์กเ็ป็นดังดั4 งเดิม
7 ข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคน
คูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจ และ
ม่านแห่งแผ่นดินมี เดียนหวั� น
ไหว
8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงพระพิ โรธต่ อแม่ นํ4า หรื อ
พระองค์ทรงกริ4 วต่อแม่นํ4าหรือ
หรือว่าพระองค์ทรงโกรธทะเล
เมื� อพระองค์เสด็จทรงม้า เมื� อ
ทรงรถรบแห่งความรอด
9 คันธนูของพระองค์ก็ถูกเปิด
ออกจนเปลือยเปล่าทีเดียว ตาม
คาํสัตย์ปฏิญาณของเหล่าตระกูล
คือพระดาํรัสของพระองค์ เซ-
เลห์ พระองค์ทรงแยกพิภพด้วย
แม่นํ4าทั4งหลาย
10 บรรดาภู เขาเห็นพระองค์ก็

(EM) E พกษ EP:GO-GM (GQ) สดด EE:J (E) สดด PO:E-EL (G) ฮบก I:EO; ฮบ EE:L
(I) วนฉ N:J-N (J) อพย EI:GE (N) กดว EJ:EG; สดด LP:NQ (O) อพย EN:EL
(L) ยชว G:EQ (P) นฮม E:J; มก J:IM (M) พบญ IG:GI (EQ) ฮบก I:O; อพย EM:EO
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บิดเบี4 ยวไป กระแสนํ4าที�ดุเดือด
ก็กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ส่ง
เสียง มันยกมือของมันขึ4 นเบื4 อง
สูง
11 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ�ง
เฉยอยู่ในที� ของมัน เมื� อแสง
แห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่าน
ไป เมื�อแสงแห่งหอกอันวาววับ
ของพระองค์พุ่งไป
12 พระองค์เสด็จไปเหนือพิภพ
ด้วยความโกรธา พระองค์ทรง
เหยียบยํ�าประชาชาติ ด้วยความ
กริ4 ว
13 พระองค์ เสด็จออกไปเพื� อ
ช่ วยประชาชนของพระองค์ให้
รอด เพื�อช่วยผู้ที�พระองค์ทรง
เจิมไว้ให้รอด พระองค์ทรงทาํ
ให้ศีรษะแห่งเรือนของคนชั� วได้
รับบาดเจบ็ โดยการเผยให้เห็น
ตั4 งแต่รากฐานถึงช่วงคอ เซลาห์
14 พระองค์ทรงแทงหัวหน้าหมู่
บ้านของเขาด้ วยหอกของพระ
องค์ ผู้มาอย่างลมหมุนเพื� อจะ
กระจายข้าพเจ้าเสีย เขาจะเปรม
ปรีดิR ดังว่าจะกินคนจนเสียเป็น
ความลับ
15 พระองค์ทรงเหยียบยํ�าทะเล
ด้วยม้าของพระองค์ คือนํ4ามาก

หลายซึ�งเดือดพลุ่ง
16 เมื�อข้าพเจ้าได้ยินแล้ว ท้อง
ของข้าพเจ้ากส็ะเทือน พอได้ยิน
เสียง ริมฝีปากของข้าพเจ้ากส็ั�น
กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพัง และ
ข้ าพเจ้ าก็ สะเทื อนอยู่ ในตั ว
ข้าพเจ้า เพื� อข้าพเจ้าจะพักอยู่
ในวันแห่งความลาํบาก เมื�อเขา
มาถึงประชาชน เขาจะบุกรุก
ด้วยกองทหารของตน
17 แม้ ต้นมะเดื� อจะไม่มี ดอก
บาน หรือจะไม่มีผลในเถาองุ่น
การตรากตราํกับต้นมะกอกเทศ
ก็สูญเปล่า ทุ่ งนาจะมิได้เกิด
อาหาร ฝูงสัตว์จะขาดไปจาก
คอกและจะไม่มีฝูงวัวที�ในโรงนา
18 ถึงกระนั4 นข้าพเจ้าจะร่าเริง
ในพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะ
เปรมปรีดิR ในพระเจ้าแห่งความ
รอดของข้าพเจ้า
19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรง
เป็นกาํลังของข้าพเจ้า พระองค์
จะทรงกระทาํเท้ าของข้าพเจ้ า
เหมื อนอย่ างตี นกวางตั วเมี ย
พระองค์จะทรงกระทาํให้ข้าพ-
เจ้าเดินไปบนที�สูงทั4 งหลายของ
ข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้
เครื�องสาย

(EE) ยชว EQ:EG; อสย GP:GE (EG) กดว GE:GI; ยชว O:E (EI) อพย EJ:EI-EJ
(EJ) สดด LP:NQ; กจ J:GL-GP (EN) ฮบก I:P (EO) ยรม GI:M; อสค I:EJ; ดนล P:GL
(EL) พบญ GP:EN; ยอล E:EQ (EP) E ซมอ G:E; โยบ EI:EN (EM) สดด EP:E; GL:E
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