หนา 1851
ฮาบากุ
ก
ภาระของฮาบากุกเรื่ อง
ความบาปของอิสราเอล
ภาระที่ ฮาบากุ กผู พยากรณ ได
เห็นมา
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องค จะร อ งทุ ก ข น านสั ก เท า ใด
และพระองค จะมิ ได ทรงฟ งหรื อ
ข า พระองค จ ะร อ งทู ล ต อ พระ
องค เรื่ องความทารุ ณ และพระ
องคก็จะไมทรงชวยใหรอด
3 ไฉนพระองค ทรงให ข าพระ
องคเห็นความชั่ วชา และใหมอง
เห็ นความยากลําบาก ทั้ งการ
ทําลายและความทารุ ณก็ อยู ตรง
หน าข าพระองค การวิ วาทและ
การทุ มเถียงกันก็เกิดขึ้ น
4ดั งนั้ น พระราชบั ญญั ติ จึ ง
หย อนยานและความยุ ติ ธรรมก็
มิ ได ปรากฏเสี ยเลย เพราะว า
คนชั่ วล อมรอบคนชอบธรรมไว
ความยุ ติ ธ รรมจึ ง ปรากฏอย า ง
วิปลาส
5 จงมองทั่ วประชาชาติ ต า งๆ
และดู ให ดี จงประหลาดและ
แปลกใจ ด วยว าเราจะกระทํา
การในกาลสมั ยของเจ า ถึ งจะ
บอก เจาก็จะไมเชื่ อ
6เพราะดู เถิ ด เรากําลั งเร าคน
เคลเดีย ประชาชาติที่ ขมขื่ นและ
รี บร อนนั้ น ผู กรี ธาทั พไปทั่ ว
แผนดิน เพื่ อยึดเอาบานเรือนที่
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มิใชของตน
7 เขาเป น ที่ น า ครั่ นคร า มและ
สยดสยอง ความยุ ติ ธรรมและ
ความโออาของเขาจะออกมาจาก
พวกเขาเอง
8 ม า ทั้ งหลายของเขาก็ เ ร็ วกว า
เสื อ ดาวและดุ ร า ยยิ่ งกว า หมา
ป ายามเย็น พลมาของเขาจะรุด
หน าเรื่ อยไปอย างผยอง เออ
พลมาของเขาจะมาจากถิ่ นที่ ไกล
มั นจะบิ นไปอย างนกอิ นทรี คอย
กินเร็วนัก
9 เขาทั้ งหลายจะพากั นมาเพื่ อ
ความทารุณ หนาเขาทั้ งหลายจะ
สะสมเหมื อนกั บลมจากทิ ศตะวั นออก เขาจะรวบรวมเชลยไว
มากมายเหมือนทราย
10 เขาจะดู หมิ่ น บรรดากษั ตริ ย
และเขาจะเหยี ยดหยามเจ านาย
ทั้ งหลาย เขาจะหั วเราะเยาะ
ปอมปราการทุ กแหง เพราะเขา
จะพูนดินขึ้ นและยึดปอมนั้ นเสีย
11 แล วใจของเขาก็ จะเปลี่ ยนไป
เขาจะผานไปและกระทําผิด เขา
จะให อํ า นาจของเขานี้ แก พ ระ
ของเขา
พระเจาผู บริสุทธิ์
จะไมลงโทษ
ความบาปหรือ
12 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
เจ าของข าพระองค องค ผู บริ -

(1) อสย 22:1 (2) สดด 13:1-2 (3) ปญจ 4:1 (4) สดด 11:3; มก 7:9; รม 3:31
(5) พบญ 4:27 (6) 2 พกษ 24:2 (7) ยรม 39:5-9 (8) อสย 5:26-28; ยรม 5:6
(9) ฮบก 1:6 (10) 2 พกษ 24:12 (11) ดนล 4:30-34 (12) พบญ 33:27; สดด 90:2
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ฮาบากุก 1, 2
หนา 1852
สุทธิ์ ของขาพระองค พระองคมิ
พระเจาทรงตอบฮาบากุก
ได ดํา รงมาแต นิ รั นดร ดอกหรื อ
ข าพเจ าจะยื นเฝ าดู อยู
ข า พระองค ทั้ งหลายจะไม ต าย
ข าพเจ าจะยื นที่ หอคอยและ
โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระองค มองออกไปเพื่ อจะฟ งดูวา พระ
ทรงสถาปนาเขาไว เ พื่ อแก ก าร องคจะตรัสอะไรแกขาพเจา และ
พิ พากษา โอ พระเจ าผู ทรง ข าพเจ าจะทู ลตอบพระองค
เดชานุ ภาพ พระองค ทรงตั้ ง อยางไรเมื่ อขาพเจาถูกตําหนิ
เขาไวเพื่ อแกการตีสอน
2 และพระเยโฮวาห ตรั สตอบ
13 พ ระเน ตรข อ ง พ ระอ ง ค ขาพเจาว า "จงเขียนนิ มิตนั้ นลง
บริ สุ ทธิ์ เกิ นที่ จะทอดพระเนตร ไป จงเขี ยนไว บนแผ นป ายให
การชั่ ว จะทรงมองดูความชั่ วชา กระจ าง เพื่ อให คนที่ วิ่ งอ านได
ก็ ไม ได ไฉนพระองค ทอดพระ คลอง
เนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู 3เพราะว านิ มิ ตนั้ นยั งรอเวลาที่
เมื่ อคนชั่ วกลื น คนที่ ช อบธรรม กําหนดไว แตในที่ สุด มั นก็จะ
เกินกวาตัวเขาเสีย
กลาวออกมา มันไมมุสา ถาดูชา
14 เพราะว าพระองค ทรงให ไป ก็ จงคอยสั กหน อย มั นจะ
มนุ ษย เป นดั งปลาในทะเล เป น บั งเกิ ดขึ้ นเป นแน คงไม ล าช า
ดังสิ่ งเลื้ อยคลาน ที่ ไมมีหัวหนา
นัก
15 เขาจั บ คนทั้ งหลายมาด ว ย 4ดู เถิ ด ผู ที่ จิ ตใจผยองขึ้ นก็ ไม
เบ็ด เขาลากคนมาดวยแห เขา เที่ ยงธรรม แต วาคนชอบธรรม
รวบคนมาด วยอวนของเขา เขา จะมีชีวิตดํารงอยู โดยความเชื่ อ
จึงเปรมปรีดิ์ และเริงโลด
5ยิ่ งกว านั้ น เพราะเขาละเมิ ด
16 เพราะฉะนั้ น เขาจึ งถวาย โดยเหลาองุ น เขาจึงเปนคนจอง
สั ตวบู ชาแก แหของเขา และเผา หอง เขาไมยอมอยู บาน ความ
เครื่ องหอมให แก อ วนของเขา ตะกละของเขากว างเหมื อน
เพราะโดยสิ่ งเหลานี้ เขาจึงดํารง อย างนรก อย างมั จจุ ราชไมเคย
ชี พอยู อย างฟุ มเฟ อย อาหาร รู จักอิ่ ม เขากอบโกยประชาชาติ
ของเขาก็สมบูรณ
ทั้ งหลายมาเพื่ อตั วเขาเอง แล ว
17 แล วเขาจะเททิ้ งแหของเขา รวบรวมชนชาติ ทั้ งหลายเข า มา
และฆาประชาชาติ ทั้ งหลายอย าง เปนคนของตน"
ไม ละเว นตลอดไปเป นนิ ตย 6ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นเหล านี้ จะไม
หรือ
ยกคํ า อุ ปมากล าวต อเขาหรื อ
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(13) โยบ 15:15 (14) สภษ 6:7 (15) ยรม 16:16; อสค 29:4-5 (16) ฮบก 1:11
(17) อสย 14:16-17 (1) สดด 73:16-17 (2) พบญ 27:8 (3) ยรม 27:7; ดนล 8:19
(4) โยบ 40:11-12; ดนล 4:30 (5) สภษ 20:1; อสย 5:11 (6) กดว 23:7; มคา 2:4
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หนา 1853
ฮาบากุก 2
และยกสุ ภาษิ ตกล าวเยาะเขาว า ความชั่ วชา
"วิ บัติ แก ผู ที่ สะสมสิ่ งที่ มิ ใช ของ 13 ดู เถิ ด ที่ บรรดาชนชาติ ทํา
ตนไว จะทําอย างนี้ ได นานเท า งานก็ เพื่ อแก ไฟ และที่ ชนชาติ
ใดนะ และบรรทุกของที่ ยึดเปน ทั้ งหลายทํ า จนเหน็ ด เหนื่ อยก็
ประกันไวเต็มตัว
เพื่ อแกการไรสาระ มิไดเปนเชน
7ลู กหนี้ ของเจ าจะไม ลุ ก ขึ้ น มา นี้ เ พราะพระเยโฮวาห จอมโยธา
ในป จจุ บั นทั นด วนหรื อ และผู ดอกหรือ
ใดที่ กระทํ า ให เ จ า ตั วสั่ นจะไม 14 เพราะว าพิ ภพจะเต็ มไปด วย
ตื่ นขึ้ นหรื อ แล วเจ าก็ จะถู กเขา ความรู ในเรื่ องสง าราศี ของพระ
ริบบางละ
เยโฮวาหดังน้ําที่ เต็มทะเล
8 เพราะว า เจ า ได ปล น มาแล ว 15 วิ บัติ แก ผู นั้ นที่ ใหเพื่ อนบ าน
หลายประชาชาติ ชนชาติ ทั้ ง ดื่ ม ที่ ยื่นขวดไปใหเขาและทําให
หลายที่ เหลื ออยู นั้ นจึ งจะมา เขาเมาไป เพื่ อจะเพ งดู ความ
ปล นเจ า เพราะเจ าทําให โลหิ ต เปลือยเปลาของเพื่ อนบาน
มนุ ษยตก และเพราะการทารุณ 16 เจ า จะอิ่ มไปด ว ยความอั บ
ต อแผ นดิ น ต อบรรดาหั วเมื อง อาย ไม ใชอิ่ มด วยสงาราศี เจา
และตอบรรดาผู ที่ อยู ในเมืองนั้ น ดื่ มเองซิ แลวใหเหมือนผู ชายที่
9วิ บัติ แก ผู ที่ อยากได กําไรมาสู มิ ได เข าสุ หนั ต ถ วยซึ่ งอยู ใน
เรื อนของตนด วยความชั่ ว เพื่ อ พระหั ต ถ ขวาของพระเยโฮวาห
จะวางรั ง ของตั ว ให สู ง เด น ขึ้ น จะเวี ยนมาถึ งเจา แลวความอั บ
เพื่ อ ให พ นจากฤทธิ์ อํานาจของ อายจะพนเหนือสงาราศีของเจา
ความชั่ วราย
17 เนื่ อ งด วยความทารุ ณที่ เจ า
10 ที่ จริ ง เจ าได ออกอุ บายหา กระทํา แก เลบานอนจะท วมเจ า
ความอั บอายมาสู เ รื อนของเจ า ความพิ นาศของสั ตว เดี ยรั จฉาน
โดยกํา จั ดชนชาติ ทั้ งหลายเป น ซึ่ งกระทําให เขากลั ว เพราะเจ า
อันมากเสีย เจาไดทําบาปตอจิต ทําให โลหิ ตมนุ ษย ตก และด วย
ใจของเจาแลว
เหตุความรุนแรงตอแผนดิน ตอ
11 เพราะว าศิ ลาจะตะโกนออก บรรดาหั วเมื องและต อบรรดาผู
มาจากผนั ง และขื่ อก็ จะตอบ ที่ อยู ในเมืองนั้ น
สนองมาจากหมู ตัวไมในเรือน
18 รู ปแกะสลั กใหประโยชน อะ12 วิ บัติ แก ผู สร างเมื องดวยโล- ไรเล า รู ปที่ ช างได แกะสลั กไว
หิ ต และวางรากนครไว ด วย รูปหลออันเปนครูสอนความเท็จ
(7) สภษ 29:1; อสย 13:1 (8) ฮบก 2:10 (9) ปฐก 13:10 (10) 2 พกษ 9:26
(11) ปฐก 4:10 (12) ยชว 6:26 (13) 2 ซมอ 15:31; โยบ 5:13 (14) สดด 22:27
(15) ยรม 25:15; วว 17:2 (16) สภษ 3:35 (17) ศคย 11:1 (18) อสย 37:38
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ฮาบากุก 2, 3
หนา 1854
ให ประโยชน อะไร ที่ ช างจะวาง 4 ความผ อ งใสของพระองค ดั ง
ใจในสิ่ งที่ เขาสร างขึ้ น ที่ ช างจะ แสงสว าง มี เขาออกมาจากพระ
สรางพระใบ
หัตถของพระองค พระองคทรง
19 วิ บัติ แก ผู ที่ กล าวแก สิ่ งที่ ทํา กํา บั งฤทธานุ ภาพของพระองค
ด วยไม ว า `จงตื่ นเถิ ด' แก หิ น เสียที่ นั่ น
ใบ ว า `จงลุ กขึ้ นเถิ ด' สิ่ งนี้ สั่ ง 5 โรคระบาดเดิ นนํ า หน าพระ
สอนอะไรไดหรือ ดูเถิด สิ่ งนั้ น องค ถ านที่ ไหม อยู มาชิ ดตาม
กะไหลทองคําหรื อเงิ น แตไม มี หลังพระบาทของพระองค
ลมหายใจในสิ่ งนั้ นเลย
6พระองคประทับยืนและทรงวัด
20 แต พระเยโฮวาห ทรงสถิ ตใน พิ ภพ พระองค ทอดพระเนตร
พระวิ ห ารบริ สุ ทธิ์ ของพระองค และทรงเขย าประชาชาติ แล ว
จงใหสิ้ นทั้ งพิ ภพอยู สงบตอพระ ภู เขานิ รั นดร กาลก็ กระจั ดกระพักตรพระองคเถิด"
จาย และเนิ นเขาอั นอยู เนื อง
คําอธิษฐาน
นิ ตย ก็ ยุ บต่ํา ลง การเสด็ จของ
พระองคก็เปนดังดั้ งเดิม
ของฮาบากุก
คํ า อธิ ษฐานของฮาบากุ ก ผู 7 ข า พเจ าได เ ห็ น เต็ น ท ของคน
พยากรณ ตามทํานองชิ ก- คู ชั นอยู ในสภาพทุ กข ใจ และ
ม า นแห ง แผ น ดิ น มี เ ดี ยนหวั่ น
กาโยน
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ ไหว
องค ไ ด ยิ น กิ ต ติ ศั พ ท ของพระ 8ข าแต พระเยโฮวาห พระองค
องค แลวขาพระองคยําเกรง โอ ทรงพระพิ โรธต อแม น้ํ า หรื อ
ขาแต พระเยโฮวาห พอถึงกลาง พระองค ทรงกริ้ วต อแม น้ํ า หรื อ
ยุ คขอทรงรื้ อฟ นพระราชกิ จของ หรื อว าพระองค ท รงโกรธทะเล
พระองค ขึ้ นใหม พอถึ งกลาง เมื่ อพระองค เสด็ จทรงม า เมื่ อ
ยุ คขอทรงแจ ง ให ท ราบทั่ วกั น ทรงรถรบแหงความรอด
เมื่ อทรงกริ้ ว ขอทรงระลึ กถึ ง 9 คั น ธนู ของพระองค ก็ ถู ก เป ด
ออกจนเปลือยเปลาทีเดียว ตาม
ความกรุณา
3พระเจ าเสด็ จจากเทมาน องค คําสัตยปฏิญาณของเหลาตระกูล
บริ สุ ท ธิ์ เสด็ จจากภู เ ขาปาราน คื อพระดํารั สของพระองค เซเซลาห สง าราศี ของพระองค เลห พระองคทรงแยกพิภพดวย
คลุ มทั่ วฟ าสวรรค และโลกก็ แมน้ําทั้ งหลาย
10 บรรดาภู เขาเห็ นพระองค ก็
เต็มดวยคําสรรเสริญพระองค

3

(19) 1 พกษ 18:26-29 (20) สดด 11:4 (1) สดด 86:1-17 (2) ฮบก 3:16; ฮบ 11:7
(3) วนฉ 5:4-5 (4) อพย 13:21 (5) กดว 14:12; สดด 78:50 (6) อพย 15:17
(7) ยชว 2:10 (8) นฮม 1:4; มก 4:39 (9) พบญ 32:23 (10) ฮบก 3:6; อพย 19:16
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หนา 1855
ฮาบากุก 3
บิดเบี้ ยวไป กระแสน้ําที่ ดุเดือด หลายซึ่ งเดือดพลุ ง
ก็ กวาดผ านไป มหาสมุ ทรก็ ส ง 16 เมื่ อขาพเจ าได ยินแลว ท อง
เสียง มันยกมือของมันขึ้ นเบื้ อง ของขาพเจาก็สะเทือน พอไดยิน
สูง
เสียง ริมฝปากของขาพเจาก็สั่ น
11 ดวงอาทิตยและดวงจันทรนิ่ ง กระดู กของข าพเจ าก็ ผุ พัง และ
เฉยอยู ในที่ ของมั น เมื่ อแสง ข าพเจ าก็ สะเทื อนอยู ในตั ว
แห งลู กธนู ของพระองค พุ งผ าน ข าพเจ า เพื่ อข าพเจ าจะพั กอยู
ไป เมื่ อแสงแหงหอกอั นวาววับ ในวั นแห งความลําบาก เมื่ อเขา
ของพระองคพุงไป
มาถึ งประชาชน เขาจะบุ กรุ ก
12 พระองค เสด็ จไปเหนื อพิ ภพ ดวยกองทหารของตน
ด วยความโกรธา พระองค ทรง 17 แม ต น มะเดื่ อจะไม มี ด อก
เหยี ยบย่ํ า ประชาชาติ ด วยความ บาน หรื อจะไม มี ผลในเถาองุ น
กริ้ ว
การตรากตรํากั บต นมะกอกเทศ
13 พระองค เ สด็ จ ออกไปเพื่ อ ก็ สู ญเปล า ทุ งนาจะมิ ได เกิ ด
ช วยประชาชนของพระองค ใ ห อาหาร ฝู งสั ตว จะขาดไปจาก
รอด เพื่ อช วยผู ที่ พระองค ทรง คอกและจะไมมีฝูงวัวที่ ในโรงนา
เจิ มไว ให รอด พระองค ทรงทํา 18 ถึ งกระนั้ น ข าพเจ า จะร าเริ ง
ให ศีรษะแห งเรื อนของคนชั่ วได ในพระเยโฮวาห ข าพเจ าจะ
รั บบาดเจ็บ โดยการเผยใหเห็น เปรมปรี ดิ์ ในพระเจ าแห ง ความ
ตั้ งแตรากฐานถึงชวงคอ เซลาห
รอดของขาพเจา
14 พระองคทรงแทงหั วหนาหมู 19 พระเยโฮวาห พระเจ าทรง
บ า นของเขาด วยหอกของพระ เป นกําลั งของข าพเจ า พระองค
องค ผู มาอย างลมหมุ นเพื่ อจะ จะทรงกระทํ า เท า ของข า พเจ า
กระจายขาพเจาเสีย เขาจะเปรม เหมื อนอย างตี นกวางตั วเมี ย
ปรี ดิ์ ดั งว าจะกิ นคนจนเสี ยเป น พระองค จะทรงกระทําให ข าพความลับ
เจ าเดิ นไปบนที่ สู งทั้ งหลายของ
15 พระองค ทรงเหยี ยบย่ํ า ทะเล ข าพเจ า ถึ งหั วหน านั กร องใช
ดวยม าของพระองค คื อน้ํามาก เครื่ องสาย

(11) ยชว 10:12; อสย 28:21 (12) กดว 21:23; ยชว 6:1 (13) อพย 14:13-14
(14) สดด 78:50; กจ 4:27-28 (15) ฮบก 3:8 (16) ยรม 23:9; อสค 3:14; ดนล 8:27
(17) พบญ 28:15; ยอล 1:10 (18) 1 ซมอ 2:1; โยบ 13:15 (19) สดด 18:1; 27:1
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