
หนา 1851ฮาบากุก
ภาระของฮาบากุกเรื่อง
ความบาปของอิสราเอล

1ภาระที่ฮาบากุกผูพยากรณได
เห็นมา

2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องคจะรองทุกขนานสักเทาใด
และพระองคจะมิไดทรงฟงหรือ
ข าพระองค จะร องทู ลต อพระ
องคเร่ืองความทารุณ และพระ
องคก็จะไมทรงชวยใหรอด
3 ไฉนพระองค ทรงให ข าพระ
องคเห็นความชั่วชา และใหมอง
เห็นความยากลําบาก ทั้ งการ
ทําลายและความทารุณก็อยูตรง
หนาขาพระองค การวิวาทและ
การทุมเถียงกันก็เกิดข้ึน
4ดังนั้ น พระราชบัญญัติจึง
หยอนยานและความยุติธรรมก็
มิไดปรากฏเสียเลย เพราะวา
คนชั่ วลอมรอบคนชอบธรรมไว
ความยุติธรรมจึ งปรากฏอย าง
วิปลาส
5 จงมองทั่ วประชาชาติ ต างๆ
และดูใหดี จงประหลาดและ
แปลกใจ ดวยวาเราจะกระทํา
การในกาลสมัยของเจา ถึงจะ
บอก เจาก็จะไมเชื่อ
6 เพราะดูเถิด เรากําลังเราคน
เคลเดีย ประชาชาติที่ขมข่ืนและ
รีบรอนนั้น ผู กรีธาทัพไปทั่ ว
แผนดิน เพ่ือยึดเอาบานเรือนที่

มิใชของตน
7 เขาเป นที่ น าครั่ นคร ามและ
สยดสยอง ความยุติธรรมและ
ความโออาของเขาจะออกมาจาก
พวกเขาเอง
8มาทั้ งหลายของเขาก็ เร็วกวา
เสื อดาวและดุ ร ายย่ิ งกว าหมา
ปายามเย็น พลมาของเขาจะรุด
หนาเร่ือยไปอยางผยอง เออ
พลมาของเขาจะมาจากถิ่นที่ไกล
มันจะบินไปอยางนกอินทรีคอย
กินเร็วนัก
9 เขาทั้ งหลายจะพากันมาเพ่ื อ
ความทารุณ หนาเขาทั้งหลายจะ
สะสมเหมือนกับลมจากทิศตะ-
วันออก เขาจะรวบรวมเชลยไว
มากมายเหมือนทราย
10 เขาจะดูหมิ่นบรรดากษัตริย
และเขาจะเหยียดหยามเจานาย
ทั้ งหลาย เขาจะหัวเราะเยาะ
ปอมปราการทุกแหง เพราะเขา
จะพูนดินข้ึนและยึดปอมนั้นเสีย
11 แลวใจของเขาก็จะเปลี่ยนไป
เขาจะผานไปและกระทําผิด เขา
จะให อํานาจของเขานี้ แกพระ
ของเขา

พระเจาผูบริสุทธ์ิ
จะไมลงโทษ
ความบาปหรือ

12 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาของขาพระองค องคผูบริ-

(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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หนา 1852
สุทธิ์ของขาพระองค พระองคมิ
ไดดํารงมาแตนิ รันดรดอกหรือ
ข าพระองคทั้ งหลายจะไมตาย
โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
ทรงสถาปนาเขาไว เพ่ื อแกการ
พิพากษา โอ พระเจาผูทรง
เดชานุภาพ พระองคทรงตั้ ง
เขาไวเพ่ือแกการตีสอน
13 พระ เนตรของพระอง ค
บริสุทธิ์ เกินที่ จะทอดพระเนตร
การชั่ว จะทรงมองดูความชั่วชา
ก็ไมได ไฉนพระองคทอดพระ
เนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู
เมื่ อคนชั่ วกลืนคนที่ ชอบธรรม
เกินกวาตัวเขาเสีย
14 เพราะว าพระองค ทรงให
มนุษยเปนดังปลาในทะเล เปน
ดังสิ่งเลื้อยคลาน ที่ไมมีหัวหนา
15 เขาจั บคนทั้ งหลายมาด วย
เบ็ด เขาลากคนมาดวยแห เขา
รวบคนมาดวยอวนของเขา เขา
จึงเปรมปรีดิ์และเริงโลด
16 เพราะฉะนั้น เขาจึงถวาย
สัตวบูชาแกแหของเขา และเผา
เครื่ องหอมให แกอวนของเขา
เพราะโดยสิ่งเหลานี้ เขาจึงดํารง
ชีพอยูอยางฟุมเฟอย อาหาร
ของเขาก็สมบูรณ
17 แลวเขาจะเททิ้ งแหของเขา
และฆาประชาชาติทั้งหลายอยาง
ไม ละเว นตลอดไปเป นนิ ตย
หรือ

พระเจาทรงตอบฮาบากุก

2ข าพเจ าจะยื นเฝ าดู อ ยู
ขาพเจาจะยืนที่หอคอยและ

มองออกไปเพ่ือจะฟงดูวา พระ
องคจะตรัสอะไรแกขาพเจา และ
ข าพเจ าจะทู ลตอบพระองค
อยางไรเมื่อขาพเจาถูกตําหนิ
2และพระเยโฮวาห ตรั สตอบ
ขาพเจาวา "จงเขียนนิมิตนั้นลง
ไป จงเขียนไวบนแผนปายให
กระจาง เพ่ือใหคนที่ ว่ิงอานได
คลอง
3 เพราะวานิมิตนั้นยังรอเวลาที่
กําหนดไว แตในที่สุด มันก็จะ
กลาวออกมา มันไมมุสา ถาดูชา
ไป ก็จงคอยสักหนอย มันจะ
บังเกิดข้ึนเปนแน คงไมลาชา
นัก
4ดูเถิด ผูที่ จิตใจผยองขึ้นก็ไม
เที่ยงธรรม แตวาคนชอบธรรม
จะมีชีวิตดํารงอยูโดยความเชื่อ
5 ย่ิ งกวานั้ น เพราะเขาละเมิด
โดยเหลาองุน เขาจึงเปนคนจอง
หอง เขาไมยอมอยูบาน ความ
ตะกละของเขากว างเหมื อน
อยางนรก อยางมัจจุราชไมเคย
รูจักอิ่ม เขากอบโกยประชาชาติ
ทั้งหลายมาเพ่ือตัวเขาเอง แลว
รวบรวมชนชาติทั้ งหลายเขามา
เปนคนของตน"
6ประชาชาติทั้ งสิ้นเหลานี้จะไม
ยกคําอุ ปมากล าวต อเขาหรื อ

ฮาบากุก 1, 2

(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
และยกสุภาษิตกลาวเยาะเขาวา
"วิบัติแกผูที่สะสมสิ่ งที่มิใชของ
ตนไว จะทําอยางนี้ ไดนานเทา
ใดนะ และบรรทุกของที่ ยึดเปน
ประกันไวเต็มตัว
7ลูกหนี้ ของเจาจะไมลุกข้ึนมา
ในปจจุบันทันดวนหรือ และผู
ใดที่ กระทําให เจ าตั วสั่ นจะไม
ตื่นข้ึนหรือ แลวเจาก็จะถูกเขา
ริบบางละ
8 เพราะว าเจ าได ปล นมาแล ว
หลายประชาชาติ ชนชาติทั้ ง
หลายที่ เหลื ออยู นั้ นจึ งจะมา
ปลนเจา เพราะเจาทําใหโลหิต
มนุษยตก และเพราะการทารุณ
ตอแผนดิน ตอบรรดาหัวเมือง
และตอบรรดาผูที่อยูในเมืองนั้น
9 วิบัติแกผูที่ อยากไดกําไรมาสู
เรือนของตนดวยความชั่ว เพ่ือ
จะวางรั งของตั วให สู งเดนข้ึ น
เพ่ือใหพนจากฤทธิ์ อํานาจของ
ความชั่วราย
10 ที่ จริง เจาไดออกอุบายหา
ความอับอายมาสู เรือนของเจา
โดยกําจัดชนชาติทั้ งหลายเปน
อันมากเสีย เจาไดทําบาปตอจิต
ใจของเจาแลว
11 เพราะวาศิลาจะตะโกนออก
มาจากผนัง และข่ือก็จะตอบ
สนองมาจากหมูตัวไมในเรือน
12 วิบัติแกผูสรางเมืองดวยโล-
หิต และวางรากนครไวดวย

ความชั่วชา
13 ดูเถิด ที่บรรดาชนชาติทํา
งานก็เพ่ือแกไฟ และที่ ชนชาติ
ทั้ งหลายทําจนเหน็ดเหนื่ อยก็
เพ่ือแกการไรสาระ มิไดเปนเชน
นี้ เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธา
ดอกหรือ
14 เพราะวาพิภพจะเต็มไปดวย
ความรู ในเรื่องสงาราศีของพระ
เยโฮวาหดังน้ําที่เต็มทะเล
15 วิบัติแกผูนั้นที่ใหเพ่ือนบาน
ดื่ม ที่ย่ืนขวดไปใหเขาและทําให
เขาเมาไป เพ่ือจะเพงดูความ
เปลือยเปลาของเพ่ือนบาน
16 เจ าจะอิ่ มไปด วยความอับ
อาย ไมใชอิ่มดวยสงาราศี เจา
ดื่มเองซิ แลวใหเหมือนผูชายที่
มิไดเขาสุหนัต ถวยซึ่ งอยู ใน
พระหัตถขวาของพระเยโฮวาห
จะเวียนมาถึงเจา แลวความอับ
อายจะพนเหนือสงาราศีของเจา
17 เนื่ องดวยความทารุณที่ เจา
กระทําแก เลบานอนจะทวมเจา
ความพินาศของสัตวเดียรัจฉาน
ซึ่งกระทําใหเขากลัว เพราะเจา
ทําใหโลหิตมนุษยตก และดวย
เหตุความรุนแรงตอแผนดิน ตอ
บรรดาหัวเมืองและตอบรรดาผู
ที่อยูในเมืองนั้น
18 รูปแกะสลักใหประโยชนอะ-
ไรเลา รูปที่ ชางไดแกะสลักไว
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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หนา 1854ฮาบากุก 2, 3
ใหประโยชนอะไร ที่ชางจะวาง
ใจในสิ่ งที่ เขาสรางข้ึน ที่ชางจะ
สรางพระใบ
19 วิบัติแกผูที่ กลาวแกสิ่ งที่ทํา
ดวยไมวา `จงตื่นเถิด' แกหิน
ใบวา `จงลุกข้ึนเถิด' สิ่ งนี้ สั่ ง
สอนอะไรไดหรือ ดูเถิด สิ่งนั้น
กะไหลทองคําหรือเงิน แตไมมี
ลมหายใจในสิ่งนั้นเลย
20 แตพระเยโฮวาหทรงสถิตใน
พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค
จงใหสิ้นทั้งพิภพอยูสงบตอพระ
พักตรพระองคเถิด"

คําอธิษฐาน
ของฮาบากุก

3คําอธิษฐานของฮาบากุกผู
พยากรณ ตามทํานองชิก-

กาโยน
2โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขาพระ
องค ได ยินกิ ตติ ศัพท ของพระ
องค แลวขาพระองคยําเกรง โอ
ขาแตพระเยโฮวาห พอถึงกลาง
ยุคขอทรงรื้อฟนพระราชกิจของ
พระองค ข้ึนใหม พอถึงกลาง
ยุคขอทรงแจ งใหทราบทั่ วกั น
เมื่ อทรงกริ้ ว ขอทรงระลึกถึง
ความกรุณา
3พระเจาเสด็จจากเทมาน องค
บริ สุทธิ์ เสด็ จจากภู เขาปาราน
เซลาห สงาราศีของพระองค
คลุมทั่ วฟาสวรรค และโลกก็
เต็มดวยคําสรรเสริญพระองค

4ความผองใสของพระองคดัง
แสงสวาง มีเขาออกมาจากพระ
หัตถของพระองค พระองคทรง
กําบังฤทธานุภาพของพระองค
เสียที่นั่น
5 โรคระบาดเดิ นนําหน าพระ
องค ถานที่ ไหมอยูมาชิดตาม
หลังพระบาทของพระองค
6พระองคประทับยืนและทรงวัด
พิภพ พระองคทอดพระเนตร
และทรงเขยาประชาชาติ แลว
ภูเขานิรันดรกาลก็กระจัดกระ-
จาย และเนินเขาอันอยู เนือง
นิตยก็ยุบต่ําลง การเสด็จของ
พระองคก็เปนดังดั้งเดิม
7ขาพเจ าได เห็นเต็นทของคน
คูชันอยู ในสภาพทุกขใจ และ
ม านแห งแผนดิ นมี เดียนหว่ั น
ไหว
8ขาแตพระเยโฮวาห พระองค
ทรงพระพิ โรธต อแม น้ํ า หรื อ
พระองคทรงกริ้ วตอแมน้ําหรือ
หรือว าพระองคทรงโกรธทะเล
เมื่อพระองคเสด็จทรงมา เมื่อ
ทรงรถรบแหงความรอด
9 คันธนูของพระองคก็ถูกเปด
ออกจนเปลือยเปลาทีเดียว ตาม
คําสัตยปฏิญาณของเหลาตระกูล
คือพระดํารัสของพระองค เซ-
เลห พระองคทรงแยกพิภพดวย
แมน้ําทั้งหลาย
10 บรรดาภู เขาเห็นพระองคก็

(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
บิดเบ้ียวไป กระแสน้ําที่ดุเดือด
ก็กวาดผานไป มหาสมุทรก็สง
เสียง มันยกมือของมันข้ึนเบ้ือง
สูง
11 ดวงอาทิตยและดวงจันทรนิ่ง
เฉยอยู ในที่ ของมัน เมื่ อแสง
แหงลูกธนูของพระองคพุ งผาน
ไป เมื่อแสงแหงหอกอันวาววับ
ของพระองคพุงไป
12 พระองคเสด็จไปเหนือพิภพ
ดวยความโกรธา พระองคทรง
เหยียบยํ่าประชาชาติดวยความ
กร้ิว
13 พระองค เสด็จออกไปเพื่ อ
ช วยประชาชนของพระองค ให
รอด เพ่ือชวยผูที่พระองคทรง
เจิมไวใหรอด พระองคทรงทํา
ใหศีรษะแหงเรือนของคนชั่วได
รับบาดเจ็บ โดยการเผยใหเห็น
ตั้งแตรากฐานถึงชวงคอ เซลาห
14พระองคทรงแทงหัวหนาหมู
บ านของเขาด วยหอกของพระ
องค ผูมาอยางลมหมุนเพ่ือจะ
กระจายขาพเจาเสีย เขาจะเปรม
ปรีดิ์ ดังวาจะกินคนจนเสียเปน
ความลับ
15 พระองคทรงเหยียบยํ่าทะเล
ดวยมาของพระองค คือน้ํามาก

หลายซึ่งเดือดพลุง
16 เมื่อขาพเจาไดยินแลว ทอง
ของขาพเจาก็สะเทือน พอไดยิน
เสียง ริมฝปากของขาพเจาก็สั่น
กระดูกของขาพเจาก็ผุพัง และ
ข าพเจ าก็ สะเทื อนอยู ในตั ว
ขาพเจา เพ่ือขาพเจาจะพักอยู
ในวันแหงความลําบาก เมื่อเขา
มาถึงประชาชน เขาจะบุกรุก
ดวยกองทหารของตน
17 แมต นมะเดื่ อจะไม มี ดอก
บาน หรือจะไมมีผลในเถาองุน
การตรากตรํากับตนมะกอกเทศ
ก็สูญเปลา ทุ งนาจะมิไดเกิด
อาหาร ฝูงสัตวจะขาดไปจาก
คอกและจะไมมีฝูงวัวที่ในโรงนา
18 ถึงกระนั้ นขาพเจาจะราเริง
ในพระเยโฮวาห ขาพเจาจะ
เปรมปรีดิ์ ในพระเจาแหงความ
รอดของขาพเจา
19 พระเยโฮวาห พระเจ าทรง
เปนกําลังของขาพเจา พระองค
จะทรงกระทําเท าของข าพเจ า
เหมื อนอย างตี นกวางตั วเมี ย
พระองคจะทรงกระทําใหขาพ-
เจาเดินไปบนที่สูงทั้ งหลายของ
ขาพเจา ถึงหัวหนานักรองใช
เครื่องสาย

(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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