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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือฮาบากุก
เรารู ้ไม่ มากเก่ียวกับผู้ พยากรณ์ ฮาบากุก เราไม่ รู ้วา่เขา

เกิดท่ี ไหน มาจากตระกูลอะไร หรอืพยากรณ์ ปี  ไหน ชื่อของ
เขาอยูใ่นเล่ มน ีส้องครัง้ (1:1; 3:1)  ดู เหมือนวา่เขาพยากรณ์ 
ก่อนท่ี  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์ได้  บุ  กรุ กกรุงเยรูซาเล็มในปี 
ก่อน  ค�ศ� 605 เล่ มน ี้ สวนมากเป็นการวา่กล่าวต่อชนชาติ 
ยู ดาห์  แต่ บท สุดท้าย เป็นการ อธษิฐาน และ เพ ลง สดุ ดี  ท่ี 
สวยงามมาก

ภาระของฮาบากุกเรือ่งความบาปของอสิราเอล
1 ภาระท่ีฮาบากุกผู้ พยากรณ์  ได้  เห ็นมา 2  โอ ข้าแต่พระเย

โฮวาห์ ข้าพระองค์จะรอ้งทุกข์นานสักเท่าใด และพระองค์
จะมิ ได้ ทรงฟังหรอื ข้าพระองค์จะรอ้งทูลต่อพระองค์เรือ่ง
ความทารุ ณ และพระองค์ ก็ จะ ไม่ทรงชว่ยให ้รอด 3 ไฉน
พระองค์ ทรง ให้ ข้า พระองค์ เห ็น ความ ชัว่ ชา้ และ ให้ มอง
เหน็ความยากลําบาก ทัง้การทําลายและความทารุณก็ อยู ่
ตรงหน้าข้าพระองค์ การววิาทและการทุ่มเถียงกั นก ็ เกิด
ขึ้น 4  ดัง น้ัน  พระราชบัญญัติ จึงหยอ่นยานและความยุ ติ 
ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสียเลย เพราะวา่คนชัว่ล้อมรอบคนชอบ
ธรรมไว้ ความยุ ติ ธรรมจึงปรากฏอยา่งวปิลาส 5 จงมอง
ทัว่ประชาชาติต่างๆและดู ให ้ ดี จงประหลาดและแปลกใจ
ด้วยวา่เราจะกระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก  
เจ้ า ก็จะ ไม่ เชื่อ 6 เพราะ ดู เถิด เรา กําลัง เรา้คนเคลเดีย  
ประชาชาติ  ท่ี ขมขื่นและรบีรอ้นน้ัน  ผู้  กร ีธาทัพไปทัว่แผ่นดิน
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เพื่อยดึเอาบ้านเรอืนท่ี มิใช ่ของตน 7 เขาเป็ นที ่น่าครั ่นคร 
้ามและสยดสยอง ความยุ ติ ธรรมและความโออ่า่ของเขา
จะออกมาจากพวกเขาเอง 8 ม้าทัง้หลายของเขาก็เรว็กวา่
เสือดาว และดุรา้ยยิง่กวา่หมาป่ายามเยน็ พลม้าของเขา
จะรุดหน้าเรือ่ยไปอยา่งผยอง  เออ พลม้าของเขาจะมาจาก
ถิ ่นที ่ ไกล มันจะบินไปอยา่งนกอนิทรีคอยกินเร ็วน ัก 9 เขา
ทัง้หลายจะพากันมาเพื่อความทารุ ณ  หน ้าเขาทัง้หลายจะ
สะสมเหมือนกับลมจากทิศตะวนัออก เขาจะรวบรวมเชลย
ไวม้ากมายเหมือนทราย 10 เขาจะดูหมิน่บรรดากษั ตร ิย์ และ
เขาจะเหยยีดหยามเจ้านายทัง้หลาย เขาจะหวัเราะ เยาะ
ป้อมปราการทุกแหง่ เพราะเขาจะพูนดินขึ้นและยดึป้อม
น้ันเสีย 11  แล ้วใจของเขาก็จะเปล่ียนไป เขาจะผ่านไปและ
กระทําผิด เขาจะใหอ้าํนาจของเขาน้ี แก่ พระของเขา

พระเจ้าผู้ บรสุิทธิ ์จะไม่ลงโทษความบาปหรอื
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์  องค์  

ผู้บรสุิทธิ ์ของข้าพระองค์  พระองค์  มิได้ ดํารงมาแต่ นิรนัดร ์
ดอกหรอื ข้าพระองค์ทัง้หลายจะไม่ ตาย  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์  พระองค์ ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษา  
โอ พระเจ้า ผู้ทรง เดชาน ุภาพ  พระองค์ ทรง ตัง้ เขา ไว้ เพื่อ
แก่การตี สอน 13 พระเนตรของพระองค์ บรสุิทธิ ์ เก ิ นที ่จะ
ทอดพระเนตรการชัว่ จะทรงมองดูความชัว่ชา้ก็ ไม่ได้ ไฉน
พระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงยีบอยู่เม่ือคน
ชัว่ กลืน คน ท่ี ชอบ ธรรม เกิน กวา่ ตัว เขา เสีย 14 เพราะ วา่
พระองค์ทรงให ้มนษุย ์เป็นดังปลาในทะเล เป็นดังสิง่เล้ือย
คลาน  ท่ี  ไม่มี  หวัหน้า 15 เขาจับคนทัง้หลายมาด้วยเบ็ด เขา
ลากคนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึง
เปรมปร ีดิ แ์ละเรงิโลด 16  เพราะฉะน้ัน เขาจึงถวายสัตวบูชา
แก่แหของเขา และเผาเครือ่งหอมให ้แก่ อวนของเขา เพราะ
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โดย สิง่ เหล่า น้ี เขา จึง ดํารง ชพี อยู่ อยา่ง ฟุ่มเฟือย อาหาร
ของเขาก็ สมบูรณ์ 17  แล ้วเขาจะเททิง้แหของเขา และฆ่า
ประชาชาติทัง้หลายอยา่งไม่ละเวน้ตลอดไปเป็นนิตย ์หรอื 

2
พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก

1 ข้าพเจ้าจะยนืเฝ้าดู อยู ่ ข้าพเจ้าจะย ืนที ่ หอคอย และ
มองออกไปเพื่อจะฟั งด ู วา่  พระองค์ จะตรสัอะไรแก่ ข้าพเจ้า 
และ ข้าพเจ้า จะ ทูล ตอบ พระองค์ อยา่งไร เม่ือ ข้าพเจ้า ถูก
ตําหนิ 2 และพระเยโฮวาห์ตรสัตอบข้าพเจ้าวา่ �จงเขียนนิ 
มิ  ตน ้ันลงไป จงเขียนไวบ้นแผ่นป้ายให ้กระจ่าง  เพื่อให ้ คนที 
่วิ ่งอ ่านได้ คล่อง 3 เพราะวา่นิ มิ  ตน ้ันยงัรอเวลาท่ีกําหนดไว้
 แต่  ในท่ีสุด มั นก ็จะกล่าวออกมา มันไม่ มุสา ถ้าดูชา้ไป  ก็ 
จงคอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าชา้นัก
4  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี  จิ ตใจผยองขึ้ นก ็ ไม่  เท่ียงธรรม  แต่ วา่คนชอบ
ธรรมจะมี ช ีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ 5  ยิง่กวา่น้ัน เพราะ
เขาละเมิดโดยเหล้าองุน่ เขาจึงเป็นคนจองหอง เขาไม่ยอม
อยู ่บ้าน ความตะกละของเขากวา้งเหมือนอยา่งนรก อยา่ง
มัจจุราชไม่เคยรูจั้ กอ ่ิม เขากอบโกยประชาชาติทัง้หลายมา
เพื่อตัวเขาเอง  แล ้วรวบรวมชนชาติทัง้หลายเข้ามาเป็นคน
ของตน� 6  ประชาชาติ ทัง้สิน้เหล่าน้ีจะไม่ยกคําอุปมากล่าว
ต่อเขาหรอื และยกสุภาษิตกล่าวเยาะเขาวา่ � วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี 
สะสมสิง่ท่ี มิใช ่ของตนไว้ จะทําอยา่งน้ี ได้ นานเท่าใดนะ และ
บรรทุกของท่ียดึเป็นประกันไว ้เต็มตัว 7  ลูกหน้ี ของเจ้าจะ
ไม่ ลุ กขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรอื และผู้ ใด ท่ีกระทําให ้
เจ้ าตัวสัน่จะไม่ต่ืนขึ้นหรอื  แล ้วเจ้าก็จะถูกเขารบิบ้างละ
8 เพราะวา่เจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ  ชนชาติ ทัง้
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หลายท่ี เหลืออยู ่น้ันจึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้าทําให้โลหติ
มนษุย ์ตก และเพราะการทารุณต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหวั
เมืองและต่อบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน 9  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  อยาก
ได้ กําไรมาสู่เรอืนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรงัของ
ตัวให้ สูงเด่นขึ้น  เพื่อให ้พ้นจากฤทธิ์อาํนาจของความชัว่
รา้ย 10  ท่ี  จร ิงเจ้าได้ออกอุบายหาความอบัอายมาสู่เรอืน
ของเจ้าโดยกําจัดชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากเสีย  เจ้ าได้
ทําบาปต่อจิตใจของเจ้าแล้ว 11 เพราะวา่ศิลาจะตะโกนออก
มาจากผนัง และขื่ อก ็จะตอบสนองมาจากหมู่ ตัวไม้ ในเรอืน
12  วบิัติ  แก่  ผู้ สรา้งเมืองด้วยโลหติ และวางรากนครไว้ด้วย
ความชัว่ชา้ 13  ดู  เถิด  ท่ี บรรดาชนชาติทํางานก็เพื่อแก่ ไฟ 
และท่ี ชนชาติ ทัง้หลายทําจนเหน็ดเหน่ือยก็เพื่อแก่การไร ้
สาระ  มิได้ เป็นเชน่น้ีเพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาดอกหรอื
14 เพราะวา่พิภพจะเต็มไปด้วยความรูใ้นเรือ่งสงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห์ดังน้ําท่ีเต็มทะเล 15  วบิัติ  แก่  ผู้ น้ั นที ่ ให ้เพื่อน
บ้านด่ืม  ท่ี ยื่นขวดไปให้เขาและทําให้เขาเมาไป เพื่อจะเพ่ 
งด ูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้าน 16  เจ้ าจะอิม่ ไปด้วย
ความอบัอาย  ไม่ใช ่อิ ่มด ้วยสงา่ราศี  เจ้ าด่ืมเองซิ  แล ้วให้
เหมือน ผู้ชาย ท่ี มิได้  เข้า สุหนัต ถ้วย ซ่ึงอยู่ ในพระหตัถ์ขวา
ของพระเยโฮวาหจ์ะเวยีนมาถึงเจ้า  แล ้วความอบัอายจะพ่น
เหนือสงา่ราศีของเจ้า 17 เน่ืองด้วยความทารุณท่ี เจ้ ากระทํา
แก่เลบานอนจะท่วมเจ้า ความพินาศของสัตว์เดียรจัฉาน
ซ่ึงกระทําให้เขากลัว เพราะเจ้าทําให้โลหติมนษุย ์ตก และ
ด้วยเหตุความรุนแรงต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหวัเมืองและต่อ
บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน 18  รู ปแกะสลักให ้ประโยชน์ อะไร
เล่า  รู ปท่ีชา่งได้แกะสลักไว้  รู ปหล่ ออ ันเป็ นคร ูสอนความ
เท็จให ้ประโยชน์  อะไร  ท่ี ชา่งจะวางใจในสิง่ท่ีเขาสรา้งขึ้น  ท่ี 
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ชา่งจะสรา้งพระใบ้ 19  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่ สิ ่งท่ีทําด้วยไม้ 
วา่ �จงต่ืนเถิด�  แก่ หนิใบ้ วา่ �จงลุกขึ้นเถิด�  สิ ่งน้ีสัง่สอน
อะไรได้ หรอื  ดู  เถิด  สิ ่งน้ันกะไหล่ทองคําหรอืเงนิ  แต่  ไม่มี ลม
หายใจในสิง่น้ันเลย 20  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระวิ
หารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ จงให ้สิ ้นทัง้พิภพอยู่สงบต่อพระ
พักตร ์พระองค์  เถิด �

3
คําอธษิฐานของฮาบากุก

1 คําอธษิฐานของฮาบากุกผู้ พยากรณ์ ตามทํานองชิกกา
โยน 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ ย ินก ิตติ ศัพท์ 
ของพระองค์  แล ้วข้าพระองค์ ยาํเกรง  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ พอถึงกลางยุคขอทรงรือ้ฟ้ืนพระราชกิจของพระองค์
ขึ้น ใหม่ พอ ถึง กลาง ยุค ขอ ทรง แจ้ง ให้ ทราบ ทั ่วก ัน เม่ือ
ทรงกริว้ ขอทรงระลึกถึงความกรุณา 3 พระเจ้าเสด็จจาก
เท มาน  องค์  บรสุิทธิ ์เสด็จ จาก ภูเขา ปา ราน เซ ลาห์ สงา่
ราศีของพระองค์ค ลุ มท ่ัว ฟ้าสวรรค์ และโลกก็ เต็ มด ้วย
คําสรรเสรญิพระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ดังแสง
สวา่ง  มี เขาออกมาจากพระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์ ทรง
กําบังฤทธานุภาพของพระองค์ เสียที ่ น่ัน 5 โรคระบาดเดิน
นําหน้าพระองค์ ถ่านท่ี ไหม้  อยู ่มาชดิตามหลังพระบาทของ
พระองค์ 6  พระองค์ ประทับยนืและทรงวดัพิ ภพ  พระองค์ 
ทอดพระเนตรและทรงเขยา่ประชาชาติ  แล ้วภูเขานิรนัดร์
กาล ก็ กระจัดกระจาย และเนินเขาอนัอยู ่เนือง นิตย ์ ก็  ยุ บ
ต่ําลง การเสด็จของพระองค์ ก็ เป็นดั งด ้ังเดิม 7 ข้าพเจ้าได้ 
เห ็นเต็นท์ของคนคูชนัอยู่ ในสภาพทุกข์ ใจ และม่านแหง่
แผ่นดิ นม ีเดียนหวัน่ ไหว 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงพระพิโรธต่อแม่น้ําหรอื  พระองค์ ทรงกริว้ต่อแม่น้ําหรอื
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หรอื วา่ พระองค์ ทรง โกรธ ทะเล เม่ือ พระองค์ เสด็จ ทรง ม้า
เม่ือทรงรถรบแหง่ความรอด 9  คันธน ูของพระองค์ ก็  ถู ก
เปิดออกจนเปลือยเปล่าที เดียว ตามคําสัตย์ปฏิญาณของ
เหล่าตระกูลคือพระดํารสัของพระองค์ เซเลห์  พระองค์ ทรง
แยกพิภพด้วยแม่น้ําทัง้หลาย 10 บรรดาภูเขาเหน็พระองค์ ก็  
บิ ดเบี้ยวไป กระแสน้ําท่ี ดุ เดือดก็กวาดผ่านไป มหาสมุทร
ก็ ส่ง เสียง มัน ยกมือ ของ มัน ขึ้น เบื้อง สูง 11  ดวง อาทิตย ์
และดวงจันทร์น่ิงเฉยอยู่ในท่ีของมัน เม่ือแสงแหง่ลูกธนู
ของพระองค์ พุ ่งผ่านไป เม่ือแสงแหง่หอกอนัวาววบัของ
พระองค์ พุ ่งไป 12  พระองค์ เสด็จไปเหนือพิภพด้วยความ
โกรธา  พระองค์ ทรง เหยยีบ ยํ่า ประชาชาติ ด้วย ความ กริว้
13  พระองค์ เสด็จออกไปเพื่อชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ 
รอด เพื่อชว่ยผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้ให ้ รอด  พระองค์ ทรง
ทําให้ศีรษะแหง่เรอืนของคนชัว่ได้รบับาดเจ็บ โดยการเผย
ให ้เห ็นตัง้แต่รากฐานถึงชว่งคอ เซลาห์ 14  พระองค์ ทรงแทง
หวัหน้าหมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์  ผู้ มาอยา่งลม
หมุนเพื่อจะกระจายข้าพเจ้าเสีย เขาจะเปรมปร ีดิ ์ดังวา่จะ
กินคนจนเสียเป็นความลับ 15  พระองค์ ทรงเหยยีบยํ่าทะเล
ด้วยม้าของพระองค์ คือน้ํามากหลายซ่ึงเดือดพลุ่ง 16 เม่ือ
ข้าพเจ้า ได้ยนิ แล้ว ท้อง ของ ข้าพเจ้า ก็ สะเทือน  พอได้ ยนิ
เสียง รมิฝีปากของข้าพเจ้าก็ สัน่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ ผุพัง 
และข้าพเจ้าก็สะเทือนอยู่ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะพัก
อยู่ในวนัแหง่ความลําบาก เม่ือเขามาถึงประชาชน เขาจะบุ 
กรุ  กด ้วยกองทหารของตน 17  แม้ ต้นมะเด่ือจะไม่ มี ดอกบาน
หรอืจะไม่ มี ผลในเถาองุน่ การตรากตราํกับต้นมะกอกเทศก็ 
สูญเปล่า  ทุ ่งนาจะมิ ได้  เก ิดอาหาร ฝูงสัตวจ์ะขาดไปจากคอก
และจะไม่ มี ฝูงว ัวท ่ีในโรงนา 18 ถึงกระน้ันข้าพเจ้าจะรา่เรงิ
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ในพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเจ้าแหง่ความ
รอด ของ ข้าพเจ้า 19 พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ทรง เป็น กําลัง
ของข้าพเจ้า  พระองค์ จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือน
อยา่งตีนกวางตัวเมีย  พระองค์ จะทรงกระทําใหข้้าพเจ้าเดิน
ไปบนท่ีสูงทัง้หลายของข้าพเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่ง
สาย 
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