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1 ฮาบากุก ๑:๑๒

ฮาบากุก
คํานํา

หนังสือเลม น้ีเขียน ขึ้นประมาณหก
รอยปีกอนพระ เยซูมา เกิด กอน หน าที่
บาบิโลนจะมากดดันเมืองเยรูซาเล็มกับ
แควนยูดาหไมนานนัก
สอง บทแรกในหนังสือฮา บา กุก เป็น

การ พูดโตตอบกันไปมาระหวางพระเจา
กับฮา บา กุก ฮา บา กุกกําลังบนตอพระ
ยาหเวห และพระองคก็ตอบ เขา ฮา
บา กุกกําลังบนตอพระ ยาหเวหวา ยู
ดาหเต็มไป ดวยความ ไม ยุติธรรมและ
ความ โหด รายปา เถื่อน ทําไมพระองค
ไม จัดการกับเขา พระองคก็ตอบ วา
พระองคจะสงบา บิ โลนที่นา กลัวนา
สยดสยองมาจัดการยูดาห
ฮา บา กุกยิ่งไม เขาใจและบนตอพระ

ยาหเวหวา คน บา บิ โลนนัน้เลว รายยิ่ง
กวาคน ยู ดาหเสีย อีก ทําไมพระองค
ถึงปลอยใหลอยนวล แลวยังจะใชมา
ทําลายยูดาหอีกดวย พระยาหเวหตอบ
ฮา บา กุกวาพระองคจะจัดการกับบา บิ
โลนทีหลัง
บทที่ สามเป็นคํา สดุดีพระองคจากฮา

บากุก ฮาบากุกบอกวาถึงแมสถานการณ
จะเลว รายแค ไหน เขาก็ยังจะชื่นชม
ยินดีในพระ ยาหเวห และสรรเสริญใน
ฤทธิอ์ํานาจและพระบารมีของพระองค

๑ ๑หนังสือเลม น้ี เป็นสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกกับฮาบากุก ผูพูดแทนพระเจา ผาน

มาทางนิมิต

ฮาบากุกบนตอพระเจา
๒พระ ยาหเวหเจาขา จะปลอยใหขาพเจา

รองขอความ ชวย เหลือไปอีกนานแค ไหน
พระองคถึงจะฟัง จะปลอยใหขาพเจารอง
วา “โหด รายปา เถื่อน” ไปอีกนานแค ไหน
พระองคถึงจะมา ชวย ๓ทําไมพระองคถึง
ตองใหขาพเจาเจอกับความ เจ็บ ปวดและ
ความทุกข ยากน้ีดวย ทําไมพระองคถึงดูอยู
เฉยๆไมทําอะไร เมื่อมีการ กดขี่ขมเหงและ

ความปาเถื่อนเกิดขึ้นอยูตรงหน าขาพเจา มี
ทัง้การฟ องรองและโต เถียงกันเกิดขึ้น ๔ดัง
นัน้กฎหมายก็ตายดานไป และไมมีใครไดรับ
ความยุติธรรม เพราะคนชัว่ก็มีมากกวาคนดี
ดังนัน้ความยุติธรรมก็บิดๆเบีย้วๆไป

พระยาหเวหตอบฮาบากุก
๕พระ ยาหเวหตอบ วา “มองไปที่ชนชาติ

ตางๆสิ ดูสิวาจะเกิดอะไรขึ้น เจาจะ ตองอา
ปากคางพูดไมออกเลยละ ที่เราพูดอยางน้ี ก็
เพราะพวก เจาจะไม เชื่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในชวงชีวิตของเจา เมื่อเจาไดยินเรื่องน้ี เจา
ก็ยังจะไมเชื่ออยูดี ๖ เพราะเรายาหเวห กําลัง
ยกคนบาลิโลนใหมีอํานาจขึ้นมา พวกน้ีเป็น
ชนชาติที่ดุรายและปาเถื่อน พวกมันจะบุกไป
ทัว่โลก เพื่อยึดเอาดินแดนของคนอื่นมาเป็น
ของมัน ๗พวกมันนากลัวและนาสยดสยอง
ยิ่ง นัก มันตัง้ กฎของมันเอง และอวด ตัว
ถือดี ๘พวกมาของบาบิโลนก็วิ่งเร็วกวาพวก
เสือ ดาวเสีย อีก และดุรายยิ่ง กวาหมาปาใน
ยามคํ่าคืน พวก มาของ มันก็วิ่ง หอเหมือน
บิน พวกทหารมาบินมาจากแดนไกล เหมือน
อินทรีที่โฉบเหยื่อของมัน ๙พวกมันแตละคน
มาเพื่อสรางความรุนแรง พวกมันบุกไปขาง
หน าอยางไมหยุด ยัง้ พวกมันรวบรวมเชลย
ไวมากมายมหาศาลเหมือนเม็ดทราย

๑๐พวก มันหัวเราะเยาะใสพวก กษตัริย
ตางๆและมองพวก แมทัพทัง้ หลายเป็นเรื่อง
นา ขัน และหัวเราะเยาะป อมปราการของ
เมืองตางๆ พวก มันสรางเนิน ดินขึ้น มาเพื่อ
บุกขึ้นไปยึดป อมแตละอัน”

๑๑ ในทันใดนัน้ พระวิญญาณของพระเจาก็
หายวับไป ผมก็ตกตะลึงและพูดวา “แตบา
บิโลนพวกน้ี ถือวาพละกําลังของเขาเองเป็น
พระเจาของเขา”

ฮาบากุกบนเป็นครัง้ที่สอง
๑๒ขา แต พระ ยาหเวห พระองคอยูมาตัง้แต

โบราณกาลแลวไมใชหรือ
พระเจาที่ศักดิส์ิทธิข์อง ขาพเจา พระองคจะ

ไมตายไมใชหรือ
ขาแตพระยาหเวห พระองคเลือกบาบิโลน
เพื่อนําการ ตัดสินลงโทษของพระองคมา ใช

อยางน้ีแนหรือ
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ขา แตพระศิลา *พระองคตัง้บา บิ โลนขึ้น มา
เพื่อตี สอนชนชาติยู ดาห ใชอยาง น้ีแน
หรือ

๑๓ดวงตาของพระองคนัน้บริสุทธิเ์กิน กวาที่
จะมองสิ่งชัว่ราย

และพระองคก็ทนดูคนทําผิดไมได
แลวทําไมพระองคถึงทนดูคน ทรยศอยางบา

บิโลนไดโดยไมทําอะไรเลย
แลวทําไมพระองคถึงไดน่ิงเฉยเมื่อคน ชัว่ ชา

กลืนกินคนที่ดีกวาเขา
๑๔พระองคทํากับมนุษยเหมือน กับปลาใน

ทะเล
หรือเหมือนกับสัตว เลื้อยคลานตัว เล็กๆที่

ไมมีผูนํา
๑๕บาบิโลนจับทุกคนมาดวยเบ็ดตกปลา เขา

ลากคนมาดวยอวน
เขารวบรวมคนมาไวในแหตกปลาของเขา
ดังนัน้บาบิโลนจึงกระโดดโลดเตนดวยความ

ดีใจ
๑๖บา บิ โลนจึงฆา สัตวเป็นเครื่องบูชาใหกับ

อวนของเขา
และเผาเครื่องหอมใหกับแหตกปลาของเขา
เพราะสิ่งเหลาน้ีทําใหเขามีเน้ือกินมากมาย
และมีอาหารเอร็ดอรอยกินกัน
๑๗แลวพระองคจะยังคงปลอยใหบาบิโลนชัก

ดาบ
ฆา ฟันชนชาติตางๆอยางไรความปรานีอยาง

น้ีหรือ

๒ ๑ผมจะยืนเฝ าดู ผมจะยืนเป็นยาม
และผมจะคอยดูสิวา พระยาหเวหจะพูด
อะไรกับผม

และจะคอย ดูสิวาพระองคจะตอบสิ่งที่ผม
กลาวหาพระองควายังไง

พระเจาตอบฮาบากุก
๒พระยาหเวหก็ตอบผมวา “ใหเขียนนิมิต

น้ีใหชัดเจนลงบนพวก แผน ป าย เพื่อคนที่
อานจะอานไดอยางงายดายรวดเร็ว ๓ที่เรา

พูดอยาง น้ีก็เพราะ วา นิมิตน้ียืนยันถึงเวลา
ที่กําหนดไวนัน้ มันเป็นพยานถึงจุดจบของ
พวก บา บิ โลนที่กําลังจะมา ถึงและมันก็ไม
โกหกดวย แตถาดูเหมือนชา ใจเย็นๆคอยไว
เพราะวันนัน้จะมาถึงแน มันจะไมสายหรอก
๔คนที่คอยไม ไหว †ก็จะยอม แพไป ไมทํา
ตามนิมิตน้ี แตคนที่ทําตามใจพระเจา ก็มี
กําลังใจสูชีวิตตอไปเพราะวานิมิตน้ีเชื่อถือได
‡

๕แตความ รํ่ารวยจะหลอก ลวงคน หยิ่ง
ผยอง และคนโลภที่อาปากกวางเหมือนแดน
คน ตาย จะไมมีวัน สําเร็จ คน โลภเหมือน
ความ ตายที่ไม เคยหยุดกระหายเหยื่อ คน
โลภนัน้รวบรวมชนชาติทัง้หมดมาเป็นของ
ตัว เองและรวบคนทัง้หมดมาเป็นของ เขา
¶๖แตคนที่เขารวบรวมมานัน้จะแตง เพลง
เยาะเยยเขา แตงนิทานและตัง้คําถามกันลอ
เลียนเขา จะมีคนพูดวา ‘น่ี เจา ที่ไดสะสมสิ่ง
ที่ไมใชของเจา และกอหน้ีไวมากมาย เจาจะ
ทําอยางน้ีไปอีกนานแคไหน’

๗ ในไมชา เจาหน้ีจะตามทวงหน้ีเจา คือคน
พวก นัน้ที่เจากลัวจนตัว สัน่จะมาปลน สะดม
เจา และตอน นัน้ก็เป็นตาของ เจาบางที่จะ
ตกเป็น เหยื่อ ๘บา บิ โลน เจาเคยไปปลน
สะดมชนชาติตางๆมากมาย ดัง นัน้ตอน น้ี
ชนชาติที่เหลือก็จะกลับมาปลนเจาคืน เพราะ
เจาเคยทําใหเลือดของมนุษยตก และเจาเคย
ทําทารุณกรรมกับแผนดินตางๆ รวมทัง้เมือง
ตางๆและคนที่อยูในเมืองเหลานัน้

๙ น่ี เจาที่รํ่ารวยจากการฉอโกงคนอื่น เจา
คิด วาเจากําลังทํารังอยูสูงพนจากอันตราย
แตความ จริงแลวการ ฉอโกงนัน้ กลับนํา
ความ พินาศมาสูทัง้ บานของ เจา ๑๐ เมื่อเจา
วางแผนทําลายลางชนชาติมากมายนัน้ เจา
กําลังวางแผนนําความอัปยศอดสูมาสูทัง้บาน
ของ เจาเองและกําลังทําบาปตอชีวิตตัว เอง
๑๑หินบนฝาบานของ เจาก็ยังจะรองตอวาเจา

*๑:๑๒ พระศิลา เป็นอีกชื่อหน่ึงที่ใชเรียกพระเจา แสดงวาพระองคเป็นที่มัน่คงและปลอดภัย
สําหรับคนของพระองค (ดูไดจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒)
†๒:๔ คนที่คอยไมไหว หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา คนที่หยิ่งยโส
‡๒:๔ เพราะวานิมิตนีเ้ชื่อถือได หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เพราะคนๆนัน้ซื่อสัตย” หรือ
“เพราะพระเจาซื่อสัตย”
¶๒:๕ เขา ในที่น้ี หมายถึง กษตัริยของบาบิโลน
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แมแตขื่อบนหลังคาบานของ เจาเอง ก็ยังจะ
สะทอนรับเห็นดวยกับหินฝาบานนัน้

๑๒ น่ี เจาที่สรางเมืองขึ้น มาดวยเลือดของ
ผู บริสุทธิ ์ เจาที่กอ ตัง้เมืองขึ้น มาดวยความ
ชัว่ ราย ๑๓ชนชาติเหลา นัน้ที่เจาไดชัยชนะ
มา ทํางานหนักใหกับเจาโดยที่พวกเขาไมได
อะไร เลย พวก เขาทํางานเหน็ดเหน่ือยแทบ
ตาย แตสิ่งที่พวก เขาสรางขึ้น มานัน้ก็จะถูก
ไฟ เผาไปจนหมด เกลีย้ง ความ หายนะที่จะ
เกิดขึ้นน้ี เกิดมาจากพระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์
ทัง้สิน้ ไมใชหรือ ๑๔แลวโลกน้ีจะเต็มไปดวย
คนที่รูจักพระบารมีของพระยาหเวห เหมือน
กับน้ําที่เต็มทะเล ๑๕ น่ี เจาที่เทความ โกรธ
ออกมา *แลวบังคับใหคนอื่นดื่มจากจอกนัน้
จนเมา เพื่อเจาจะไดดูความเปลือยเปลาของ
เขา †

๑๖ เจาดื่มความ อัปยศอดสูจนอิ่ม หนํา
แทนที่จะดื่มเกียรติยศเขาไป เจา เองก็
จะตองดื่มและเปลือยเปลาดวยเหมือน กัน
จอกแหงความ โกรธที่พระ ยาหเวหถืออยูใน
มือขวานัน้ ก็จะเวียนมาถึงเจาและแทนที่เจา
จะได รับเกียรติ ก็จะได รับความ อัปยศอดสู
๑๗ความ โหด รายที่เจาเคยทําตอเลบานอน
นัน้ ก็จะหวนกลับมาหาเจา เจาเคยทําลายฝูง
สัตวมากมาย เจาจะตองหวาด กลัวที่จะถูก
ทําลาย เพราะเจาเคยทําใหเลือดของมนุษย
ตก และเจาทําทารุณกรรมกับแผน ดินตางๆ
รวม ทัง้เมือง ตางๆและคนที่อยูในเมืองเหลา
นัน้”

๑๘ รูป แกะ สลักใหประโยชนอะไร บาง คน
ถึง ไดอยากแกะ สลักมัน นัก รูป หลอหรือรูป
ป้ันของพระ ปลอมเหลา นัน้ ใหประโยชน
อะไร บาง คน สรางถึงไดศรัทธานัก เพราะ
รูป เคารพที่เขาสราง นัน้แมแตจะพูดก็ไม ได
๑๙ น่ี เจาที่พูดกับทอน ไมวา “ตื่นได แลว”
หรือพูดกับหินที่พูดไมไดวา “ลุกขึ้นไดแลว”

พระปลอมนัน้ใหคําชีแ้นะอะไรเจาไดบาง มัน
ถูกหุมดวยทองและเงินและไมมีลมหายใจ
ดวย ๒๐แตพระ ยาหเวหนัน้สถิตอยูในวิหาร
อันศักดิส์ิทธิข์องพระองค โลกทัง้ใบเอย ให
เงียบสงบอยูตอหน าพระองคเถิด

ฮาบากุกอธิษฐาน

๓ ๑ น่ีคือคําอธิษฐานของฮา บา กุก ผู พูด
แทนพระเจา ตามแนวเพลงชิกิโอโนท ‡

๒ขาแตพระยาหเวห ขาพเจาไดยินเรื่องราว
เกี่ยวกับพระองค

ขาแตพระยาหเวห สิ่งที่พระองคทํานัน้ ทําให
ขาพเจายําเกรงพระองค

เมื่อเวลาที่กําหนดนัน้ใกลมาถึงแลว
ขอ ใหพระองคทํางานยิ่ง ใหญเหมือน กับที่

เคยทําในอดีต
เมื่อเวลาที่กําหนดนัน้ใกลมาถึงแลว
ขอใหคนรูจักฤทธิอ์ํานาจของพระองคอีกครัง้
ในเวลาที่พระองคโกรธ อยา ลืมแสดงความ

เมตตาดวย
๓พระเจากําลังมาจากเทมาน ¶
พระองคผู ศักดิส์ิทธิก์ําลังมาจากภูเขาปาราน

เซลาห §
พระ บารมีของพระองคครอบคลุมไปทัว่ฟ า

สวรรค
โลก น้ีก็เต็มไป ดวยความ สงา งามของ

พระองค
๔ทันใดนัน้ ก็สวางจาเหมือนฟ าแลบ พระองค

ก็ปรากฏขึ้น ในมือถือสายฟ าแลบ
แลวพระองคซอนฤทธิอ์ํานาจของพระองค

เขาไปในกลีบเมฆ
๕ โรคระบาดเดินนําหน าพระองคไป
การเจ็บไขตามสนเทาพระองคไป
๖พระองคยืนและเขยาโลกน้ี
พระองคมองดูชนชาติตางๆ
และพวกเขาก็ตื่นผวาดวยความกลัว

*๒:๑๕ เทความโกรธออกมา เป็นการเปรียบเทียบถึง การที่คนหน่ึงลงโทษอีกคนหน่ึงอยาง
รุนแรง (ดูไดจาก หนังสืออิสยาห ๖๓:๖)
†๒:๑๕ ความเปลือยเปลาของเขา ในทีน้ี่หมายถึง “ความออนแอ” หรือ “ความนาอับอาย”
หรืออาจจะเป็นเปลือยกายจริงๆก็ไดของเชลยศึก หรือผูหญิงที่ถูกขมขืน
‡๓:๑ ชกิโิอโนท เราไมรูวาคําน้ีหมายถึงอะไร เขาใจวาเป็นแนวเพลงชนิดหน่ึง (ดูจาก หนังสือ
สดุดี ๗)
¶๓:๓ เทมาน เทมาน และ ภูเขาปาราน เป็นสถานที่ที่สําคัญ ตัง้อยูทางตอนใตของอิสราเอล
§๓:๓ เซลาห นาจะเป็นคําสัง่ที่บอกจังหวะ ใหหยุดเวนจังหวะ หรือ ทําเสียงใหดังขึ้น
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ภูเขา ตางๆที่เคยอยูตลอด มาก็แตกกระจาย
ไป

พวกเนินเขาที่อยูนิรันดรก็จมหายไป
พระองคก็เดินตามเสน ทางที่เคยเดินมาใน

อดีต
๗แทนที่ผมจะเห็นความไมยุติธรรมเหมือน

เมื่อกอน ผมกลับเห็นทัง้เต็นทของคนคู
ชัน

และเห็นมานในเต็นทของแผนดินมีเดียนสัน่
ไหวดวยความกลัว

๘ขา แตพระ ยาหเวห ที่พระองคขับรถรบ
พรอมมาเหลา นัน้ของพระองค สู
ชัยชนะ

เป็นเพราะพระองคโกรธตอแมน้ําตางๆหรือ
พระองคโกรธเป็น ฟืนเป็น ไฟตอแมน้ําตางๆ

หรือ
พระองคโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอทะเลหรือ
๙พระองคดึงคันธนูออกจากแลง
พระองคเอาลูกธนูมาใสไวในสายของมัน
พระองคแยกโลกออกดวยแมน้ําทัง้หลาย เซ

ลาห
๑๐ เมื่อภูเขาเหลา นัน้มอง เห็นพระองคก็บิด

เบีย้วไปมาดวยความเจ็บปวด
เมฆที่หนาทึบก็โปรยน้ําฝนลงมา
กนมหาสมุทรก็สงเสียงรอง
คลื่นมหาสมุทรยกมือของมันขึ้นสูงเพื่อทวม

แผนดิน
๑๑ดวงอาทิตยหยุดสองแสง ดวงจันทรหยุด

อยูกับที่
มีแตแสงจากลูก ธนูของพระองคที่แลนออก

มาเทานัน้
สายฟ าแลบจากหอกของพระองคสอง สวาง

บนทองฟ า
๑๒พระองคไดเหยียบ ยํ่าโลก น้ีดวยความ

โกรธแคน
พระองคไดบดขยีช้นชาติตางๆดวยความ

โกรธ
๑๓พระองคออก ไปเพื่อชวยคนของพระองค

ใหรอด

พระองคออก ไปเพื่อชวยกษตัริยที่พระองค
ไดเจิมไวใหรอด

พระองคทุบหลังของคนชัว่
และดึงเสื้อผาเขาออกจากคอถึงกน เซลาห
๑๔แลวพระองคก็เอาลูก ธนูของ เขาไปเสียบ

หัวของทหารของเขาเอง
ถึง แมวาพวก ทหารน้ีบุกเขา มาเหมือนพายุ

ทราย
เพื่อมาทําใหพวกเรากระจัดกระจายไป
แลวพวก มันเฉลิมฉลองเหมือน กับคนที่ดัก

ซุมเขมือบคนจน
๑๕พระองคยังเหยียบ ยํ่าทะเลดวยมาทัง้

หลายของพระองค
ทําใหน้ําจํานวนมากเดือดพลุงขึ้นมา
๑๖ผมไดยินเรื่อง น้ี ทําใหทอง ไสป่ัน ปวนไป

หมด
เมื่อไดยินเสียง ริม ฝีปากผมก็สัน่ระริก รูสึก

เหมือนกับกระดูกจะผุพัง และเทาก็สัน่
ไปหมด

ผมจะคอยอยางเงียบๆ
ถึงเวลา นัน้ที่คนที่มาโจมตีเราจะได รับความ

ทุกขยาก
๑๗ถึงแมตนมะเดื่อจะไมออกดอก
และสวนองุนก็ไมเกิดผล
ถึงแมผลของมะกอกเทศเหี่ยวแหงไป
และทองทุงก็ไมผลิตอาหารอะไรเลย
ถึงแมวาจะไมมีฝูงแกะอยูในคอก
และไมมีฝูงวัวในโรงวัว
๑๘ผมก็ยังจะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห ผม

ก็ยังจะเฉลิมฉลอง
ในพระเจาที่ชวยผมใหรอดพน
๑๙พระยาหเวห องคเจาชีวิตของขาพเจาเป็น

กําลังของขาพเจา
พระองคทําใหเทาของขาพเจามัน่คงเหมือน

เทากวาง
และพระองคทําใหขาพเจาสามารถเดินไปบน

ยอดเขาได
ถึงหัวหน านัก ดนตรี ใหรองเพลง น้ีพรอม

กับเลนเครื่องสาย
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