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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮาบากุก

เรา รู ไม่
้ มาก เกี่ยว กับ ผู้พยากรณ์ ฮา บา กุก เรา ไม่รู ว่้ า
เขา เกิด ที่ไหน มา จาก ตระกูล อะไร หรือ พยากรณ์ ปีไหน
ชื่อ ของ เขา อยู่ ใน เล่มนี้ สอง ครัง้ (1:1; 3:1) ดูเหมือน ว่า
เขา พยากรณ์ ก่อน ที่กษั ตริยเนบู
์
คัด เนส ซาร์ได้บุกรุ กก รุ ง
เยรู ซาเล็ม ใน ปีก่อน ค.ศ. 605 เล่มนี้ สวน มาก เป็นการ ว่า
กล่าวต่อชนชาติยูดาห์ แต่บทสุดท้ายเป็นการอธิษฐานและ
เพลงสดุดีที่สวยงามมาก
ภาระของฮาบากุกเรือ
่ งความบาปของอิสราเอล

1 ภาระที่ ฮาบากุก ผู้พยากรณ์ ได้เห็นมา 2 โอ

ข้าแต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ จะร้องทุกข์ นานสัก เท่าใด และพระองค์
จะมิได้ทรงฟัง หรือ ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระองค์ เรือ
่ ง
3
ความ ทารุ ณ และ พระองค์ก็จะ ไม่ ทรง ช่วย ให้รอด ไฉน
พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์เห็นความชัว่ ช้า และให้มองเห็น
ความยากลําบาก ทัง้ การทําลายและความทารุ ณ ก็อยูตรง
่
หน้า ข้า พระองค์ การ วิวาท และ การ ทุ่ม เถียง กันก็เกิด ขึ้น
4 ดัง นั ้น พระราชบัญญัติจึง หย่อนยานและความยุติธรรม
ก็มิได้ปรากฏ เสีย เลย เพราะ ว่า คน ชัว่ ล้อม รอบ คน ชอบ
ธรรม ไว้ ความ ยุติธรรม จึง ปรากฏ อย่าง วิปลาส 5 จง มอง
ทัว่ ประชาชาติ ต่างๆ และ ดูให้ดี จง ประหลาด และ แปลก ใจ
ด้วย ว่า เรา จะ กระทํา การ ใน กาล สมัย ของ เจ้า ถึง จะ บอก
เจ้า ก็ จะ ไม่เชื่อ 6 เพราะ ดูเถิด เรา กําลัง เร้า คน เคล เดีย
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ประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั ้น ผู้กรีธาทัพไปทัว่ แผ่นดิน
เพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่มิใช่ของตน 7 เขาเป็นที่น่าครันคร
่
้าม
และ สยดสยอง ความ ยุติธรรม และ ความ โอ่อา่ ของ เขา จะ
ออกมาจากพวกเขาเอง 8 ม้าทัง้ หลายของเขาก็ เร็วกว่าเสือ
ดาว และ ดุรา้ ย ยิง่ กว่า หมาป่า ยาม เย็น พล ม้า ของ เขา จะ
รุ ด หน้า เรือ
่ ย ไป อย่าง ผยอง เออ พล ม้า ของ เขา จะ มา จาก
ถินที
่ ่ไกล มัน จะบิน ไปอย่างนกอินทรี คอยกินเร็วนัก 9 เขา
ทัง้ หลายจะพากัน มาเพื่อ ความทารุ ณ หน้า เขาทัง้ หลายจะ
สะสมเหมือนกับลมจากทิศตะวันออก เขาจะรวบรวมเชลย
ไว้มากมายเหมือนทราย 10 เขาจะดูหมิน
่ บรรดากษั ตริย์ และ
เขา จะ เหยียด หยาม เจ้า นาย ทัง้ หลาย เขา จะ หัวเราะ เยาะ
ป้อมปราการทุก แห่ง เพราะเขาจะพูน ดิน ขึ้น และยึด ป้อม
นั ้น เสีย 11 แล้ว ใจของเขาก็ จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและ
กระทําผิด เขาจะให้อาํ นาจของเขานี้ แก่พระของเขา
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะไม่
ลงโทษความบาปหรือ
์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
องค์ผู้บริสุทธิของข้
าพระองค์ พระองค์มิได้ดํารงมาแต่นิ รน
ั
์
ดร์ดอกหรือ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ตาย โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อ แก่ การพิพากษา
โอ พระเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพ พระองค์ทรงตัง้ เขาไว้เพื่อ แก่
การ ตีสอน 13 พระเนตร ของ พระองค์บริสุทธิเก
์ ินที่ จะ ทอด
พระเนตร การ ชัว่ จะ ทรง มอง ดู ความ ชัว่ ช้า ก็ไม่ ได้ ไฉน
พระองค์ ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่ เมื่อ คน
ชัว่ กลืน คน ที่ ชอบ ธรรม เกิน กว่า ตัว เขา เสีย 14 เพราะ ว่า
พระองค์ ทรงให้มนุษย์เป็น ดัง ปลาในทะเล เป็น ดัง สิง่ เลื้อย
คลาน ที่ไม่มีหัวหน้า 15 เขาจับ คนทัง้ หลายมาด้วยเบ็ด เขา
ลากคนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึง
เปรมปรีดิ์และเริงโลด 16 เพราะฉะนั ้น เขาจึงถวายสัตวบูชา
12
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แก่แหของเขา และเผาเครือ
่ งหอมให้แก่อวนของเขา เพราะ
โดย สิง่ เหล่า นี้ เขา จึง ดํารง ชีพ อยู่ อย่าง ฟุ่มเฟือย อาหาร
ของเขาก็สมบูรณ์ 17 แล้ว เขาจะเททิง้ แหของเขา และฆ่า
ประชาชาติทัง้ หลายอย่างไม่ละเว้นตลอดไปเป็นนิ ตย์หรือ

2

พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก

1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และมอง

ออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า จะ ทูล ตอบ พระองค์ อย่างไร เมื่อ ข้าพเจ้า ถูก ตําหนิ
2 และพระเยโฮวาห์ ตรัส ตอบข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนนิ มิตนัน
้
ลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วงอ
ิ่ ่าน
ได้คล่อง 3 เพราะว่า นิ มิตนน
ั ้ ยัง รอเวลาที่ กําหนดไว้ แต่ใน
ที่สุด มันกจ
็ ะกล่าวออกมา มันไม่มุสา ถ้าดูชา้ ไป ก็จงคอยสัก
หน่ อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านั ก 4 ดูเถิด ผู้ที่จิต
ใจผยองขึ้นก็ไม่เที่ยงธรรม แต่ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํา
รง อยู่ โดย ความ เชื่อ 5 ยิง่ กว่า นั ้น เพราะ เขา ละเมิด โดย
เหล้า องุน
่ เขาจึง เป็น คนจองหอง เขาไม่ ยอมอยูบ้
่ าน ความ
ตะกละ ของ เขา กว้าง เหมือน อย่าง นรก อย่าง มัจจุราช ไม่
เคยรู จ
้ ักอม
ิ่ เขากอบโกยประชาชาติ ทัง้ หลายมาเพื่อ ตัว เขา
เอง แล้ว รวบรวม ชนชาติ ทัง้ หลาย เข้า มา เป็น คน ของ ตน”
6 ประชาชาติทัง
้ สิน
้ เหล่า นี้ จะ ไม่ ยก คํา อุปมา กล่าว ต่อ เขา
หรือ และยกสุภาษิ ตกล่าวเยาะเขาว่า “วิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิง่
ที่มิใช่ของตนไว้ จะทํา อย่างนี้ ได้นานเท่าใดนะ และบรรทุก
ของที่ ยด
ึ เป็น ประกัน ไว้เต็ม ตัว 7 ลูก หนี้ ของเจ้า จะไม่ลุกขึ้น
มาในปัจจุบัน ทัน ด่วนหรือ และผู้ ใดที่ กระทํา ให้เจ้าตัว สัน
่
จะไม่ ต่ ืน ขึ้น หรือ แล้ว เจ้า ก็ จะถูก เขาริบ บ้างละ 8 เพราะว่า
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เจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ ชนชาติทัง้ หลายที่เหลือ
อยูนั
่ ้นจึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตก และ
เพราะ การ ทารุ ณ ต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดา หัว เมือง และ ต่อ
บรรดา ผู้ที่ อยูใน
่ เมือง นั ้น 9 วิบัติแก่ผู้ที่อยาก ได้กําไร มา สู่
เรือนของตนด้วยความชัว่ เพื่อ จะวางรัง ของตัว ให้ สูง เด่น
ขึ้น เพื่อให้พ้นจากฤทธิอ
์ าํ นาจของความชัว่ ร้าย 10 ที่จริงเจ้า
ได้ ออกอุบายหาความอับอายมาสู่ เรือนของเจ้า โดยกําจัด
ชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากเสีย เจ้าได้ทําบาปต่อจิตใจของ
เจ้า แล้ว 11 เพราะ ว่า ศิลา จะ ตะโกน ออก มา จาก ผนั ง และ
ขื่อกจ
็ ะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือน 12 วิบัติแก่ผู้สร้าง
เมืองด้วยโลหิต และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่ ช้า 13 ดูเถิด
ที่บรรดาชนชาติ ทํางานก็ เพื่อ แก่ไฟ และที่ชนชาติทัง้ หลาย
ทํา จนเหน็ ดเหนื่ อยก็ เพื่อ แก่ การไร้สาระ มิได้เป็น เช่น นี้ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาดอกหรือ 14 เพราะว่า พิภพจะ
เต็ม ไป ด้วย ความ รู ้ ใน เรือ
่ ง สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ ดัง
นํ้า ที่ เต็ม ทะเล 15 วิบัติแก่ผู้นั ้นที่ให้เพื่อนบ้านดื่ม ที่ยื่น ขวด
ไป ให้ เขา และ ทําให้ เขา เมา ไป เพื่อ จะ เพ่งดู ความ เปลือย
เปล่า ของ เพื่อน บ้าน 16 เจ้า จะ อิม
่ ไป ด้วย ความ อับอาย
ไม่ใช่อิมด
่ ้วย สง่า ราศี เจ้า ดื่ม เอง ซิ แล้ว ให้ เหมือน ผู้ชาย
ที่มิได้เข้า สุหนั ต ถ้วย ซึ่ง อยู่ ใน พระหัตถ์ ขวา ของ พระ เย
โฮ วาห์ จะ เวียน มา ถึง เจ้า แล้ว ความ อับอาย จะ พ่น เหนื อ
สง่า ราศี ของเจ้า 17 เนื่ องด้วยความทารุ ณ ที่เจ้ากระทํา แก่
เลบานอน จะ ท่วม เจ้า ความ พินาศ ของ สัตว์ เดียรัจฉาน ซึ่ง
กระทําให้เขากลัว เพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตก และด้วย
เหตุ ความ รุ นแรง ต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดา หัว เมือง และ ต่อ
บรรดา ผู้ที่ อยูใน
่ เมือง นั ้น 18 รู ป แกะ สลัก ให้ประโยชน์ อะไร
เล่า รู ป ที่ ช่าง ได้ แกะ สลัก ไว้ รู ปหล่ออันเป็นครู สอน ความ
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เท็จ ให้ประโยชน์ อะไร ที่ช่าง จะ วางใจ ใน สิง่ ที่ เขา สร้าง ขึ้น
ที่ช่าง จะ สร้าง พระ ใบ้ 19 วิบัติแก่ผู้ที่กล่าว แก่สิ่ง ที่ ทํา ด้วย
ไม้ว่า ‘จงตื่น เถิด’ แก่หิน ใบ้ว่า ‘จงลุก ขึ้น เถิด’ สิ่ง นี้ สัง่ สอน
อะไรได้หรือ ดูเถิด สิ่ง นั ้น กะไหล่ ทองคํา หรือ เงิน แต่ไม่มีลม
หายใจในสิง่ นั ้น เลย 20 แต่พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในพระวิ
หารบริสุทธิ์ ของพระองค์ จงให้สิ้ นทัง้ พิภพอยู่ สงบต่อ พระ
พักตร์พระองค์เถิด”

3
คําอธิษฐานของฮาบากุก
1 คํา อธิษฐาน ของ ฮา บา กุก ผู้พยากรณ์ ตาม
ทํานอง ชิ กกา โยน 2 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
ข้า พระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของ พระองค์
แล้ว ข้า
พระองค์ยําเกรง โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พอ ถึง กลาง
ยุค ขอ ทรง รือ
้ ฟื้ น พระ ราช กิจ ของ พระองค์ ขึ้น ใหม่ พอ
ถึง กลาง ยุค ขอ ทรง แจ้ง ให้ ทราบ ทัวก
่ ัน เมื่อ ทรง กริว้ ขอ
3
ทรง ระลึก ถึง ความ กรุ ณา
พระเจ้า เสด็จ จาก เท มาน
องค์บริสุทธิเสด็
จ จาก ภูเขา ปา ราน เซ ลาห์ สง่า ราศี ของ
์
พระองค์คลุมทัว่ ฟ้าสวรรค์ และโลกก็เต็มด้วยคําสรรเสริญ
พระองค์ 4 ความ ผ่องใส ของ พระองค์ ดัง แสง สว่าง มีเขา
ออก มา จาก พระหัตถ์ ของ พระองค์ พระองค์ทรง กําบัง
ฤทธา นุ ภาพ ของ พระองค์เสียที่นั ่น 5 โรค ระบาด เดิน
นํา หน้า พระองค์ ถ่าน ที่ไหม้อยูมา
่ ชิด ตาม หลัง พระบาท
6
ของ พระองค์
พระองค์ประทับ ยืน และ ทรง วัด พิภพ
พระองค์ทอด พระเนตร และ ทรง เขย่า ประชาชาติ แล้ว
ภูเขานิ รน
ั ดร์กาลก็กระจัดกระจาย และเนิ น เขาอัน อยูเนื
่ อง
นิ ตย์ก็ยุบ ตํ่า ลง การ เสด็จ ของ พระองค์ก็เป็น ดังดงั ้ เดิม
7 ข้าพเจ้า ได้เห็น เต็นท์ ของคนคู ชน
ั อยู่ในสภาพทุกข์ใจ และ
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ม่าน แห่ง แผ่นดินมี เดีย น หวัน
่ ไหว 8 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
พระองค์ทรง พระพิโรธ ต่อ แม่น้ํา หรือ พระองค์ทรง กริว้ ต่อ
แม่น้ํา หรือ หรือ ว่า พระองค์ ทรง โกรธ ทะเล เมื่อ พระองค์
เสด็จ ทรง ม้า เมื่อ ทรง รถ รบ แห่ง ความ รอด 9 คัน ธนูของ
พระองค์ก็ถูกเปิด ออกจนเปลือยเปล่า ทีเดียว ตามคํา สัตย์
ปฏิญาณ ของ เหล่า ตระกูล คือ พระ ดํารัส ของ พระองค์ เซ
เลห์ พระองค์ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ํา ทัง้ หลาย 10 บรรดา
ภูเขาเห็น พระองค์ก็บิดเบี้ยวไป กระแสนํ้า ที่ดุเดือดก็ กวาด
ผ่าน ไป มหาสมุทร ก็ส่ง เสียง มัน ยกมือ ของ มัน ขึ้น เบื้อง
สูง 11 ดวง อาทิตย์และ ดวง จันทร์ นิ่ ง เฉย อยู่ ใน ที่ ของ มัน
เมื่อ แสง แห่ง ลูก ธนู ของ พระองค์พุ่ง ผ่าน ไป เมื่อ แสง แห่ง
หอกอัน วาววับ ของพระองค์พุ่งไป 12 พระองค์เสด็จ ไปเหนื อ
พิภพ ด้วย ความ โกรธา พระองค์ทรง เหยียบ ยํ่า ประชาชาติ
ด้วยความกริว้ 13 พระองค์เสด็จ ออกไปเพื่อ ช่วยประชาชน
ของพระองค์ให้รอด เพื่อ ช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิม ไว้ให้รอด
พระองค์ทรง ทําให้ ศีรษะ แห่ง เรือน ของ คน ชัว่ ได้ รับ บาด
เจ็บ โดย การ เผย ให้เห็น ตัง้ แต่ รากฐาน ถึง ช่วง คอ เซ ลาห์
14 พระองค์ทรง แทง หัวหน้า หมู่บ้าน ของ เขา ด้วย หอก ของ
พระองค์ ผู้มา อย่าง ลม หมุน เพื่อ จะ กระจาย ข้าพเจ้า เสีย
เขา จะ เปรม ปรีดิ์ ดัง ว่า จะ กิน คนจน เสีย เป็น ความ ลับ
15 พระองค์ทรง เหยียบ ยํ่า ทะเล ด้วย ม้า ของ พระองค์ คือ
นํ้า มากหลายซึ่ง เดือดพลุ่ง 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แล้ว ท้อง
ของข้าพเจ้าก็สะเทือน พอได้ยินเสียง ริมฝีปากของข้าพเจ้า
ก็สัน
่ กระดูก ของข้าพเจ้า ก็ผุ พัง และข้าพเจ้า ก็ สะเทือนอยู่
ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะพักอยู่ในวันแห่งความลําบาก
เมื่อ เขา มา ถึง ประชาชน เขา จะ บุกรุ กด้ว ยก อง ทหาร ของ
ตน 17 แม้ต้น มะเดื่อ จะไม่มีดอกบาน หรือ จะไม่มีผลในเถา
องุน
่ การตรากตรํา กับ ต้น มะกอกเทศก็สูญ เปล่า ทุ่ง นาจะ
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มิได้เกิด อาหาร ฝูง สัตว์ จะขาดไปจากคอก และจะไม่มีฝูง
วัวที่ ใน โรงนา 18 ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า จะ ร่าเริง ใน พระ เย โฮ
วาห์ ข้าพเจ้า จะ เปรม ปรีดิ์ ใน พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ
ข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า
พระองค์จะ ทรง กระทํา เท้า ของ ข้าพเจ้า เหมือน อย่าง ตีน
กวางตัว เมีย พระองค์จะทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า เดิน ไปบนที่
สูงทัง้ หลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย
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