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หนนังสสือฮาบากกก

บทนนนำสสสู่หนนังสสือฮนำบนำก กก: หนนังสสือฮาบากกุกจะวว่าไปแลล้วกก็ถสือไดล้วว่าเปก็นฉบนับยว่อของ
หนนังสสือเยเรมมียย์ ชายทนัทั้งสองอยยว่สมนัยเดมียวกนันและทนัทั้งคยว่เขมียนคคาเตสือนเรสืรื่องการตกเปก็นเชลยยนัง          
บาบบิโลนและการกระจนัดกระจายไป การรนับใชล้ของฮาบากกุกอยยว่ในรนัชสมนัยของกษนัตรบิยย์โยสบิยาหย์ จกุด
สนใจของหนนังสสือเลว่มนมีทั้คสือความบาปของยยดาหย์และการพบิพากษาของพระเจล้าทมีรื่ใกลล้เขล้ามา 
หนนังสสือเลว่มนมีทั้ประกอบไปดล้วยหล้าสว่วน: (1) ความงกุนงงของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ทมีรื่พระเจล้าทรงเงมียบ
เรสืรื่องความบาปของยยดาหย์ใน 1:1-4; (2) คคาตอบของพระเจล้าทมีรื่มมีตว่อความงกุนงงของผยล้พยากรณย์ทว่าน
นมีทั้ใน 1:5-11; (3) คคาพยานของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้เกมีรื่ยวกนับพระเจล้าและความงกุนงงเพบิรื่มเตบิมใน 1:12-
2:1; (4) คคาตอบของพระเจล้าทมีรื่มมีตว่อคคาพยานของผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ใน 2:2-20 และ (5) คคาอธบิษฐาน
แหว่งความเชสืรื่อโดยผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้ทมีรื่มมีถถึงพระเจล้าใน 3:1-19

*****

ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 1: เนสืทั้อหาสามสว่วนแรกของหนนังสสือเลว่มนมีทั้ถยกพบในบททมีรื่หนถึรื่ง ฮา
บากกุกงกุนงงวว่าเพราะเหตกุใดพระเจล้าถถึงทรงเงมียบเกมีรื่ยวกนับความบาปของยยดาหย์ พระเจล้าจถึงทรง
ประกาศแกว่ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้เกมีรื่ยวกนับการพบิพากษาทมีรื่พระองคย์ทรงเตรมียมไวล้ตว่อสยล้ประชาชนของ
พระองคย์ ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้จถึงเปลว่งเสมียงสรรเสรบิญพระเจล้าในเรสืรื่องความบรบิสกุทธบิธของพระองคย์ 
กระนนัทั้นเขากก็งกุนงงตว่อไปทมีรื่วว่าพระเจล้าทรงใชล้ประชาชาตบิหนถึรื่งทมีรื่เปก็นมลทบินเพสืรื่อทคางานของพระองคย์

ฮบก 1:1 ภาระททที่ฮาบากกกผผผู้พยากรณณ์ไดผู้เหห็นมา หนนังสสือเลตมนภีรถถูกเกรธิที่นนทา
อยตางกระชนับและกะทนัดรนัด เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับผถูข้พยากรณรนข้อยทตานนภีรนอกเสภียจากวตาเขา
พยากรณรในยถูดาหรและตตอสถูข้ยถูดาหรในรนัชสมนัยของโยสธิยาหร การตกเปป็นเชลยยนังบาบธิโลนซซที่งถถูกบอก
ลตวงหนข้านภีร ยนังไมตเรธิที่มขซรนเลย แนตนอนวตาเหตกุการณรนนัรนจะเกธิดขซรนไมตนานหลนังจากโยสธิยาหรสธิรนชภีวธิตใน
ชตวงรนัชสมนัยของเยโฮยาคธิมบกุตรของเขา คทาทภีที่แปลวตา ภาระ (มนัซซา) มภีความหมายตามนนัรน สธิที่งทภีที่ผถูข้
พยากรณรฮาบากกุกตข้องเขภียนลงไปคสือ ขข้อความทภีที่เปป็นภาระหนนักเรสืที่องการพธิพากษาทภีที่ใกลข้เขข้ามาเพสืที่อ



ตตอสถูข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่มนักกบฏ – ประชาชาตธิยถูดาหร พระเจข้าทรงททาใหข้ผถูข้พยากรณรทตานนภีร เหก็นสธิที่งทภีที่
เขาเขภียนและบอกลตวงหนข้า ดนังนนัรน พวกผถูข้พยากรณรหลายครนัร งจซงถถูกเรภียกวตา ‘ผถูข้ททานาย’ (seers)

ฮบก 1:2-3 โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพระองคณ์จะรผู้องทกกขณ์นานสนักเทต่าใด และ
พระองคณ์จะมมิไดผู้ทรงฟนังหรสือ ขผู้าพระองคณ์จะรผู้องทผลตต่อพระองคณ์เรสืที่องความทารกณ และพระองคณ์กห็
จะไมต่ทรงชต่วยใหผู้รอด ผถูข้พยากรณรทตานนภีร รข้องทถูลพระเจข้าจากหนัวใจของตน คทาถามของเขากป็คสือวตา
เพราะเหตกุใดพระเจข้าจซงไมตสดนับฟนังคทาอธธิษฐานของเขา ฮาบากกุกทราบดภีเรสืที่องความบาปของยถูดาหร
และเขาไดข้อธธิษฐานตตอพระเจข้าเพสืที่อใหข้พระองครทรงททาอะไรสนักอยตางเกภีที่ยวกนับมนัน เขารถูข้วตาพระเจข้า
ทรงบรธิสกุทธธิธ และเขางกุนงงวตาททาไมพระเจข้าถซงทรงดถูเหมสือนยอมทนตตอความบาปของแผตนดธินนนัรน 
เขาไดข้รข้องทถูลตตอพระเจข้าเรสืที่องความทารกุณและความชนั ที่วรข้ายทภีที่อยถูตรอบตนัวเขาไปแลข้ว กระนนัรนพระเจข้า
กป็ดถูเหมสือนทรงเงภียบเสภีย

เราควรระลซกวตาฮาบากกุกเขภียนในชตวงปภีทข้ายๆของโยสธิยาหร พระเจข้าไดข้ทรงบอกกษนัตรธิยรโยสธิ
ยาหรแลข้ววตาพระองครจะทรงนทาการพธิพากษาทภีที่รกุนแรงมาสถูตยถูดาหรจรธิงๆ แตตไมตใชตในสมนัยของเขา ดถู 2 
พงศรกษนัตรธิยร 22:18-20 เพราะการกลนับใจใหมตของโยสธิยาหร พระเจข้าจซงทรงสนัญญาวตาจะยนับยนัรงการ
พธิพากษาแบบตภีสอนของพระองครออกไปจนกวตาหลนังจากทภีที่โยสธิยาหรสธิรนชภีวธิตแลข้ว มกุมมองของฮา
บากกุกอยถูตในชตวงปภีเหลตานนัรนกตอนโยสธิยาหรสธิรนชภีวธิตและตอนทภีที่การพธิพากษานนัรนมาผตานทางบาบธิโลน 
ผถูข้พยากรณรทตานนภีรอาจไมตทราบเรสืที่องพระสนัญญานนัรนทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงททาไวข้ก นับโยสธิยาหรทภีที่ทรงสนัญญา
วตาจะทรงยนับยนัรงการพธิพากษาจนกวตาหลนังจากทภีที่เขาเสภียชภีวธิต ถซงอยตางไรแลข้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็รข้อง
ทถูลตตอพระเจข้าดข้วยความงกุนงงวตาททาไมพระเจข้ามธิไดข้ทรงชตวยบรรดาผถูข้ทภีที่ถถูกบภีบบนังคนับของแผตนดธิน
นนัรนใหข้รอดพข้นจากความทารกุณและความชนั ที่วรข้ายทภีที่อยถูตรายรอบ 

3 ไฉนพระองคณ์ทรงใหผู้ขผู้าพระองคณ์เหห็นความชนัที่วชผู้า และใหผู้มองเหห็นความยากลลาบาก ทนัทั้ง
การทลาลายและความทารกณกห็อยผต่ตรงหนผู้าขผู้าพระองคณ์ การวมิวาทและการทกต่มเถทยงกนันกห็เกมิดขขทั้น เยเร
มภียรพกุตงเปข้าไปทภีที่การนนับถสือรถูปเคารพของยถูดาหรโดยเฉพาะ และฮาบากกุกจะกลตาวถซงเรสืที่องนภีร เชตนกนันแมข้
จะไมตแรงเทตากป็ตาม อยตางไรกป็ตาม จกุดสนใจของเขากป็มกุตงเนข้นทภีที่ความทารกุณ อาชญากรรมและความ



บาปโดยรวมซซที่งมภีอยถูตมากมายในยถูดาหรในสมนัยของเขา เขาไมตเขข้าใจวตาททาไมพระเจข้าถซงทรงยอมใหข้
ความเลวทรามเชตนนนัรนมภีอยถูตตตอไป จงสนังเกตความตตอเนสืที่องของความบาปทภีที่ถถูกพรรณนาถซงตรงนภีร : 
ความชนั ที่วชข้า, ความยากลทาบาก, การททาลาย, ความทารกุณ, การวธิวาทและการทกุตมเถภียงกนัน ทนัรงหมดนภีร
เปป็นความชนั ที่วรข้าย ฮาบากกุกถามพระเจข้าวตาเพราะเหตกุใดพระองครถซงทรงบนังคนับเขาใหข้เหป็นความบาป
ดนังกลตาว ททาไมพระเจข้าถซงไมตทรงททาอะไรสนักอยตางเกภีที่ยวกนับมนัน

ฮบก 1:4 ดนังนนัทั้น พระราชบนัญญนัตมิจขงหยต่อนยานและความยกตมิธรรมกห็มมิไดผู้
ปรากฏเสทยเลย เพราะวต่าคนชนัที่วลผู้อมรอบคนชอบธรรมไวผู้ ความยกตมิธรรมจขงปรากฏอยต่างวมิปลาส 
เทตาทภีที่ฮาบากกุกเหป็นมนัน ไมตมภีการบนังคนับใชข้พระราชบนัญญนัตธิของพระเจข้าในสมนัยของเขาเลย ไมตมภีการ
พธิพากษาทภีที่ชอบธรรมในประชาชาตธินนัรน คนชนั ที่วมภีจทานวนมากกวตาและลข้อมรอบคนชอบธรรม ดข้วย
เหตกุนภีร เองการพธิพากษาทภีที่วธิปลาสจซงเพธิที่มมากขซรนในแผตนดธินนนัรน คทาทภีที่แปลวตา วมิปลาส (อาคนัล) มภีความ
หมายวตา ‘งอ’, ‘บธิดเบภีรยว’, ‘บธิดเบสือน’ หรสือ ‘คดโกง’ ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาไมตวตา ‘ความ
ยกุตธิธรรม’ ใดกป็ตามทภีที่มภีอยถูตในยถูดาหร มนันกป็คดงอ (นนัที่นคสือ ฉข้อฉล) ฮาบากกุกอาศนัยอยถูตในประชาชาตธิ
หนซที่งทภีที่ดถูภายนอกอข้างวตาตนเครตงศาสนาแตตอนันทภีที่จรธิงแลข้วกป็ฉข้อฉล คดโกง เปป็นอาชญากรและทารกุณ 
เขาจซงรข้องทถูลพระเจข้าวตา เพราะเหตกุใดพระองครถซงทรงยอมใหข้เรสืที่องนภีร เกธิดขซรนตตอไป

ฮบก 1:5 จงมองทนัที่วประชาชาตมิตต่างๆและดผใหผู้ดท จงประหลาดและแปลกใจ 
ดผู้วยวต่าเราจะกระทลาการในกาลสมนัยของเจผู้า ถขงจะบอก เจผู้ากห็จะไมต่เชสืที่อ พระเจข้าทรงตอบคทารข้องทถูล
อนันโศกเศรข้าของฮาบากกุก ประโยคแรกอาจแปลใหมตไดข้วตา ‘จงมองออกไปทตามกลางประชาชาตธิ
ตตางๆทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ จงพธิจารณาและจงประหลาดใจ’ สธิที่งทภีที่ก ทาลนังจะถถูกกลตาวถซงนภีรคสือ การรกุกราน
ของบาบธิโลน การตกเปป็นเชลยของยถูดาหร และการกระจนัดกระจายไปยนังทภีที่ตตางๆของพวกเขา 
พระเจข้าทรงประกาศวตาพระองครก ทาลนังจะทรงกระททากธิจหนซที่งกระทนั ที่งในสมนัยของฮาบากกุกซซที่งพวกยธิว
ทภีที่มนักกบฏจะไมตยอมเชสืที่อเลยแมข้มภีคนบอกพวกเขาแลข้วกป็ตาม ยถูดาหรทภีที่มนักกบฏไมตยอมเชสืที่อเลยวตา
พระเจข้าจะทรงททาลายพวกเขาในฐานะประชาชาตธิหนซที่ง ฮาบากกุกไดข้ถามไปแลข้ววตาททาไมพระเจข้าถซง
ไมตทรงททาอะไรสนักอยตาง ดนังนนัรนพระเจข้าจซงทรงตอบกลนับไปวตามนันจะเกธิดขซรนในชนั ที่วชภีวธิตของเขา (นนัที่น
คสือ “ในกาลสมนัยของเจข้า”) การรกุกรานของบาบธิโลนเกธิดขซรนแคตไมตกภีที่ปภีหลนังจากกษนัตรธิยรโยสธิยาหรสธิรน



ชภีวธิตผถูข้ซซที่งเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ครองบนัลลนังกรอยถูตในสมนัยของฮาบากกุก นภีที่เทตากนับพระเจข้าทรงบอกฮาบากกุกใหข้
เตรภียมพรข้อมไวข้

เราควรหมายเหตกุไวข้ดข้วยวตาอนัครทถูตเปาโลยกคทาพถูดจากขข้อนภีร ในกธิจการ 13:41 ตอนทภีที่เขา
เทศนาทภีที่ธรรมศาลานนัรนทภีที่เมสืองอนันทธิโอกแหตงแควข้นปธิสธิเดภีย ประเดป็นกป็คสือวตา มภีคทาเตสือนไปถซงพวกยธิว
ทภีที่เปป็นศนัตรถูกระทนั ที่งในสมนัยของเปาโลเรสืที่องการกบฏตตอพระคกุณของพระเจข้าและขตาวประเสรธิฐแหตง
ความรอดโดยทางพระเยซถูครธิสตร ภายใตข้การทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสกุทธธิธ  อนัครทถูตเปาโลจซง
รนับรองเรสืที่องการไดข้รนับการดลใจของหนนังสสือฮาบากกุก

ฮบก 1:6-8 เพราะดผเถมิด เรากลาลนังเรผู้าคนเคลเดทย ประชาชาตมิททที่ขมขสืที่นและรทบ
รผู้อนนนัทั้น ผผผู้กรทธาทนัพไปทนัที่วแผต่นดมิน เพสืที่อยขดเอาบผู้านเรสือนททที่มมิใชต่ของตน การอข้างอธิงถซงคนเคลเดภีย
แนตนอนวตาหมายถซงบาบธิโลน แมข้จนักรวรรดธิบาบธิโลนจะรวมพสืรนทภีที่ใหญตโตของตะวนันออกกลาง
เขข้าไปดข้วย เคลเดภียกป็คสือบข้านเกธิดของพวกเขา มนันคสือแควข้นทภีที่อยถู ตตามแนวแมตนทร ายถูเฟรตธิสตอนลตาง
และแมตนทร าไทกรธิสซซที่งเปป็นทภีที่ๆนครบาบธิโลนตนัรงอยถูต ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาคนเคลเดภีย (นนัที่นคสือ
คนบาบธิโลน) จะรกุกรานยถูดาหรและกรภีธาทนัพไปทนั ที่วความกวข้างของแผตนดธินของพวกเขา โดยพธิชธิต
และยซดเปป็นกรรมสธิทธธิธ สธิที่งใดกป็ตามทภีที่พวกเขาพอใจ นภีที่บอกเปป็นนนัยถซงความพตายแพข้ราบคาบและการ
พธิชธิตยถูดาหรโดยบาบธิโลน (แมข้ยถูดาหรไมตยอมคธิดวตาเรสืที่องนนัรนจะเกธิดขซรนไดข้จรธิงๆ พระเจข้ากป็ตรนัสวตามนัน
กทาลนังจะเกธิดขซรนแลข้ว)

7 เขาเปห็นททที่นต่าครนัที่นครผู้ามและสยดสยอง ความยกตมิธรรมและความโอต่อต่าของเขาจะออกมา
จากพวกเขาเอง บรรดากองทนัพของคนบาบธิโลนเปภีที่ยมดข้วยแสนยานกุภาพ ดกุรข้ายและนตาสะพรซงกลนัว 
พวกเขาจะททาสธิที่งใดกป็ตามทภีที่พวกเขาปรารถนา กลตาวโดยสรกุปพวกเขาจะมภีอทานาจมากกวตา พวกเขา
จะกลธิรงเขข้ามาในยถูดาหรเหมสือนหธินกข้อนใหญตทภีที่ไมตมภีผถูข้ใดหยกุดไดข้

8 มผู้าทนัทั้งหลายของเขากห็เรห็วกวต่าเสสือดาว และดกรผู้ายยมิที่งกวต่าหมาปต่ายามเยห็น พลมผู้าของเขาจะ
รกดหนผู้าเรสืที่อยไปอยต่างผยอง เออ พลมผู้าของเขาจะมาจากถมิที่นททที่ไกล มนันจะบมินไปอยต่างนกอมินทรทคอย
กมินเรห็วนนัก ความรวดเรป็วและแสนยานกุภาพทางทหารอนันมากเหลสือลข้นของบาบธิโลนถถูกพรรณนา



ตรงนภีร  กองทนัพตตางๆสมนัยโบราณมนักชข้าและอสืดอาด มนันจะไมตเปป็นเชตนนนัรนกนับบาบธิโลน พลมข้าทนัรง
หลายของพวกเขาจะควบเขข้ามาในยถูดาหรพรข้อมกนับการแกข้แคข้น ความดกุรข้ายของพวกเขาในฐานะ
นนักรบจะเปป็นเหมสือนสกุนนัขปตา พวกเขาจะโฉบลงมาบนยถูดาหรดกุจนกอธินทรภี

ฮบก 1:9-11 เขาทนัทั้งหลายจะพากนันมาเพสืที่อความทารกณ หนผู้าเขาทนัทั้งหลายจะ
สะสมเหมสือนกนับลมจากทมิศตะวนันออก เขาจะรวบรวมเชลยไวผู้มากมายเหมสือนทราย บรรดากอง
ทนัพของบาบธิโลนโดยเฉพาะในการบกุกยถูดาหรครนัร งสกุดทข้ายของพวกเขาจะมาพรข้อมกนับความแคข้น 
หลนังจากกบฏตตอความเปป็นประเทศเหนสือหนัวของบาบธิโลน การโจมตภีครนัร งทภีที่สามและครนัร งสกุดทข้าย
โดยบาบธิโลนทภีที่กระททาตตอยถูดาหรจะรกุนแรงและกตอใหข้เกธิดการททาลายลข้าง John Gill เขภียนไวข้วตา 
“ใบหนข้าของพวกเขาจะมภีลนักษณะโหดเหภีร ยมและดกุรข้ายจนถซงขนาดทภีที่วตารถูปโฉมของพวกเขาจะ
ททาใหข้ผถูข้คนหวาดกลนัวจนลข้มลงและตายเพราะความสยดสยอง เหมสือนกนับพสืชและตข้นไมข้เหภีที่ยวแหข้ง
ไปยามถถูกลมตะวนันออกพนัด”

10 เขาจะดผหมมิที่นบรรดากษนัตรมิยณ์ และเขาจะเหยทยดหยามเจผู้านายทนัทั้งหลาย เขาจะหนัวเราะ
เยาะปผู้อมปราการทกกแหต่ง เพราะเขาจะพผนดมินขขทั้นและยขดปผู้อมนนัทั้นเสทย เมสืที่อกองทนัพบาบธิโลนบกุกเขข้า
มาในยถูดาหร พวกเขาจะเยาะเยข้ยความพยายามใดกป็ตามทภีที่ยถูดาหรแสดงออกมาเพสืที่อขนัดขสืนพวกเขา 
พวกเขาจะดถูหมธิที่นกษนัตรธิยรหลายองคร เชตน เยโฮยาคธิม เยโคนธิยาหรและเศเดคภียาหร โดยจนับสององครไป
เปป็นเชลยยนังบาบธิโลน เจข้านายคนอสืที่นๆในราชวงศรของยถูดาหรจะถถูกปฏธิบนัตธิดข้วยความเหยภียดหยาม 
ไมตมภีการตตอตข้านทางทหารใดๆจะตข้านทานการเขตนฆตาของพวกเขาไดข้ ทกุกสธิที่งจะถถูกเหยภียบยทที่าจนสธิรน
ซากราวกนับวตาพวกมนันคสือกองดธิน

11 แลผู้วใจของเขากห็จะเปลทที่ยนไป เขาจะผต่านไปและกระทลาผมิด เขาจะใหผู้อลานาจของเขานททั้แกต่
พระของเขา เมสืที่อเนบถูคนัดเนสซารรยกทนัพมาโจมตภียถูดาหรในการรกุกรานสามครนัร งของเขา เขาจะเปลภีที่ยน
ใจจากการพธิชธิตธรรมดาๆเปป็นการททาลายลข้างจนสธิรนซาก แผนการของเขาเปลภีที่ยนจากแคตการพธิชธิตยถู
ดาหรเปป็นการททาลายมนันทธิรงเสภีย ยธิที่งกวตานนัรนเขาจะถสือวตาชนัยชนะของเขานนัรนเปป็นผลมาจากความชตวย
เหลสือของพระตตางดข้าวของเขาเอง หนซที่งในพระสทาคนัญๆของบาบธิโลนคสือ เบล อยตางไรกป็ตาม 



เหมสือนทภีที่มนักเกธิดขซรนกนับบรรดากษนัตรธิยรทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว พวกเขาจะเรธิที่มคธิดวตาตนัวเองเปป็นเทพเจข้า 
ในดาเนภียล 3 เนบถูคนัดเนสซารรททารถูปจทาลองหนซที่งขซรนเปป็นรถูปตนัวเขาเองซซที่งผถูข้คนทนัรงอาณาจนักรของเขา
จะตข้องกราบไหวข้ นนั ที่นอาจถถูกสสืที่อถซงตรงนภีร  ถซงอยตางไรแลข้วประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระตตางดข้าว
องครหนซที่งจะไดข้รนับสงตาราศภีเพราะความพธินาศของเยรถูซาเลป็ม แมข้แตตกนับยธิวทภีที่มนักกบฏ นนัที่นคงเปป็น
ความคธิดหนซที่งทภีที่นตาขมขสืที่นสธิรนดภี

ฮบก 1:12 โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พระเจผู้าของขผู้าพระองคณ์ องคณ์ผผผู้บรมิสกทธมิธิ์ของ
ขผู้าพระองคณ์ พระองคณ์มมิไดผู้ดลารงมาแตต่นมิรนันดรณ์ดอกหรสือ ขผู้าพระองคณ์ทนัทั้งหลายจะไมต่ตาย โอ ขผู้าแตต่
พระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ทรงสถาปนาเขาไวผู้เพสืที่อแกต่การพมิพากษา โอ พระเจผู้าผผผู้ทรงเดชานกภาพ 
พระองคณ์ทรงตนัทั้งเขาไวผู้เพสืที่อแกต่การตทสอน ขณะทภีที่ผถูข้พยากรณรทตานนภีร เรธิที่มเนสืรอหาตอนใหมตของบทนภีร
และหนนังสสือเลตมนภีร  หนซที่งในขข้อความในพระคนัมภภีรรทภีที่ยธิ ที่งใหญตซซที่งเปป็นหลนักคทาสอนเรสืที่องพระเจข้า
โดยตรงกป็ถถูกกลตาวถซง แมข้เนบถูคนัดเนสซารรอาจถวายสงตาราศภีแดตรถูปเคารพพระตตางดข้าวของเขา
สทาหรนับชนัยชนะตตางๆของเขา ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือวตาพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงอยถูตชนั ที่วนธิรนันดรร พระองคร
ทรงดทารงมาแตตนธิรนันดรร เหมสือนทภีที่ผถูข้เขภียนเพลงสดกุดภีไดข้เขภียนไวข้วตา “พระองครทรงเปป็นพระเจข้าตนัรงแตต
นธิรนันดรรกาลถซงนธิรนันดรรกาล” (เพลงสดกุดภี 90:2) นอกจากนภีรพระเจข้าทรงเปป็นผถูข้บรธิสกุทธธิธ  พระลนักษณะ
เดภียวของพระเจข้าซซที่งถถูกกลตาวยกยอสามครนัร งคสือ ความบรธิสกุทธธิธ  ดถูอธิสยาหร 6:3 และวธิวรณร 4:8 ความ
บรธิสกุทธธิธ เปป็นพระลนักษณะทภีที่นธิยามอกุปนธิสนัยของพระเจข้าและเปป็นพระลนักษณะหลนักของอกุปนธิสนัยของ
พระองครดข้วย ฮาบากกุกจซงกลตาวสรรเสรธิญพระเจข้าและความบรธิสกุทธธิธ ของพระองครโดยตรง

ความเหป็นทภีที่วตา “ขข้าพระองครทนัรงหลายจะไมตตาย” อาจหมายถซงความตายฝตายวธิญญาณ แมข้ยธิว
หลายคนนนัที่นคสือ กระทนั ที่งคนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้ากป็ตาม ไดข้ลข้มตายในการรกุกรานของบาบธิโลน ฮาบากกุก
กป็รถูข้แนตวตามภีก ทาหนดไวข้วตามนกุษยรตายหนเดภียวเปป็นพอ กระนนัรนดถูเหมสือนมภีการบอกเปป็นนนัยวตาเขา
ตระหนนักถซงเรสืที่องชภีวธิตนธิรนันดรรสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกไถตแลข้วโดยพระเจข้า พระองครทรงดทารงอยถู ต
ชนั ที่วนธิรนันดรร และเพราะการดทารงอยถู ตชนั ที่วนธิรนันดรรของพระองคร พวกเขาเองกป็จะไดข้ชสืที่นชมกนับชภีวธิตนธิรนัน
ดรรดข้วย ดนังนนัรน ชภีวธิตนธิรนันดรรจซงมภีพสืรนฐานอยถูตบนความเปป็นนธิรนันดรรของพระเจข้าเอง



วลภีทภีที่วตา โอ พระเจผู้าผผผู้ทรงเดชานกภาพ (ทซยวรย์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘โอ ศธิลา’ในฐานะ
เปป็นศธิลาและทภีที่หลบภนัยของประชาชนของพระองคร บตอยครนัร งในหนนังสสือเพลงสดกุดภี ดาวธิดเรภียก
พระเจข้าวตาทรงเปป็นศธิลาของเขา (ดถู เพลงสดกุดภี 18:2, 31, 46, 28:1, 42:9, 62:2 ฯลฯ)

ฮาบากกุกจซงรนับรถูข้วตาพระเจข้าไดข้ทรงตนัรงบาบธิโลนไวข้เพสืที่อพธิพากษาประชาชนของพระองคร 
พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ไดข้ทรงตนัรงบรรดากองทนัพของบาบธิโลนอนันดกุรข้ายใหข้เปป็นไมข้เรภียวแหตงการตภี
สอนสทาหรนับประชาชนทภีที่มนักกบฏของพระองครนนั ที่นคสือ ยถูดาหร

ฮบก 1:13 พระเนตรของพระองคณ์บรมิสกทธมิธิ์เกมินททที่จะทอดพระเนตรการชนัที่ว จะ
ทรงมองดผความชนัที่วชผู้ากห็ไมต่ไดผู้ ไฉนพระองคณ์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงทยบอยผต่เมสืที่อคนชนัที่ว
กลสืนคนททที่ชอบธรรมเกมินกวต่าตนัวเขาเสทย ความบรธิสกุทธธิธ ของพระเจข้าถถูกพรรณนาถซงเพธิที่มเตธิม ฮาบากกุก
เตสือนพระเจข้าใหข้ทรงระลซกวตาเพราะความบรธิสกุทธธิธ ของพระองคร พระองครจซงไมตอาจและจะไมตทอด
พระเนตรความชนั ที่วหรสือความบาป (บทเรภียนหนซที่งยนังมภีอยถู ตสทาหรนับประชาชนของพระเจข้าในปนัจจกุบนัน 
หากเราไดข้รนับการทรงเรภียกใหข้มาสถูตความบรธิสกุทธธิธ แลข้ว ซซที่งเรากป็มภี เรากป็ไมตควรดถูการชนั ที่วตตางๆไมตวตาจะ
เปป็นความเสสืที่อมทรามของภาพยนตรรฮอลลภีวถูด ความลามกของหนนังโปบ๊ ภาพโฆษณาทภีที่ยนั ที่วยวนใหข้
ไปททากธิจกรรมตตางๆทภีที่เปภีที่ยมดข้วยบาป หรสือภาพใดกป็ตามทภีที่เสสืที่อมทราม) ดถู เพลงสดกุดภี 5:4-5 ความ
บรธิสกุทธธิธ ของพระเจข้ากป็มภีมากถซงขนาดทภีที่วตาพระองครไมตอาจขข้องเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่ไมตบรธิสกุทธธิธ ไดข้เลย

เมสืที่อไดข้มองไปรอบๆยนังความบาปไมตรถูข้จบสธิรนและความชนั ที่วรข้ายทภีที่อยถูตรอบตนัวเขาในยถูดาหร ผถูข้
พยากรณรทตานนภีรจซงทนักทข้วงตตอพระเจข้าอภีกครนัร ง คทาถามของเขากป็คสือวตา พระเจข้าผถูข้ทรงบรธิสกุทธธิธ ทรงยอม
ทนตตอความบาปของประชาชนของพระองครไดข้อยตางไร นอกจากนภีรผถูข้พยากรณรทตานนภีร ไมตอาจเขข้าใจ
ไดข้วตาพระเจข้าทรงใชข้ประชาชาตธิทภีที่ชนั ที่วรข้ายและอธรรมอยตางบาบธิโลนเปป็นเครสืที่องมสือของพระองครไดข้
อยตางไร แมข้จกุดสนใจของฮาบากกุกตรงนภีรอาจอยถูตทภีที่ความบาปของยถูดาหรหรสืออยถูตทภีที่ความทารกุณของบา
บธิโลนกป็ไดข้ ขข้อ 17 กป็บตงบอกอยตางชนัดเจนวตาเขาหมายถซงบาบธิโลน ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจไดข้วตา
พระเจข้าจะทรงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่ชนั ที่วรข้าย (นนัที่นคสือ คนบาบธิโลน) เพสืที่อพธิพากษาพวกยธิวทภีที่ชอบ
ธรรมมากกวตาพวกเขาไดข้อยตางไร



ฮบก 1:14-16 เพราะวต่าพระองคณ์ทรงใหผู้มนกษยณ์เปห็นดนังปลาในทะเล เปห็นดนังสมิที่ง
เลสืทั้อยคลาน ททที่ไมต่มทหนัวหนผู้า ความคธิดตรงนภีรตตอเนสืที่องจากขข้อกตอนหนข้า พระเจข้าก ทาลนังใชข้ประชาชาตธิ
หนซที่งทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว (บาบธิโลน) เพสืที่อจนับคนเหมสือนจนับปลาหรสือแมลง ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจ
เรสืที่องนนัรนไดข้

15 เขาจนับคนทนัทั้งหลายมาดผู้วยเบห็ด เขาลากคนมาดผู้วยแห เขารวบคนมาดผู้วยอวนของเขา 
เขาจขงเปรมปรทดมิธิ์และเรมิงโลด คนบาบธิโลนจะจนับคน (นนัที่นคสือ คนของยถูดาหร) เหมสือนชาวประมงโดย
ใชข้เบป็ดและสายเบป็ด หรสือดข้วยแหทภีที่หวตานออกไป หรสือดข้วยอวนทภีที่จนับปลาไดข้เยอะกวตา คนบาบธิโลน
จซงเปรมปรภีดธิธ และเรธิงโลดในปลาทภีที่จนับมาไดข้ (นนัที่นคสือ คนของยถูดาหร) อภีกครนัร งทภีที่ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตา ฮาบากกุกไมตอาจเขข้าใจไดข้วตาพระเจข้าทรงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่ชนั ที่วรข้ายเพสืที่อจนับประชาชนของ
พระองครเชตนนนัรนไดข้อยตางไร

16 เพราะฉะนนัทั้น เขาจขงถวายสนัตวบผชาแกต่แหของเขา และเผาเครสืที่องหอมใหผู้แกต่อวนของเขา 
เพราะโดยสมิที่งเหลต่านททั้ เขาจขงดลารงชทพอยผต่อยต่างฟกต่มเฟสือย อาหารของเขากห็สมบ ผรณณ์ ภาพเปรภียบของบา
บธิโลนทภีที่จนับคนของยถูดาหรเหมสือนชาวประมงทภีที่ใชข้เบป็ดหรสือแหดทาเนธินตตอไป เมสืที่อบาบธิโลนยกทนัพเขข้า
มาในยถูดาหรและยซดมนันไดข้อยตางงตายดาย พวกเขากป็ถวายสนัตวบถูชาแกตบรรดารถูปเคารพทภีที่เปป็นพระ
ตตางดข้าวของตน พวกเขาขอบคกุณบรรดาสธิที่งทภีที่เขาเชสืที่อวตาเปป็นพระสทาหรนับชนัยชนะของตน ‘ปลาทภีที่จนับ
มาไดข้’ ของพวกเขานนัรนดภี (นนัที่นคสือ อข้วนทข้วนและมภีมากมาย) พวกเขาจนับคนยถูดาหรมาไดข้เยอะแยะ ดนัง
นนัรนพวกยธิวจทานวนมหาศาลจซงถถูกกวาดตข้อนกลนับไปยนังบาบธิโลนเหมสือนคนทภีที่พลนัดถธิ ที่นและนนักโทษ
สงคราม ในรถูปแบบหนซที่งของการกวาดลข้างชาตธิพนันธกุร บาบธิโลนสตงพวกเชลยยธิวกลนับไปยนังบข้านเกธิด
ของตน พวกเขาจนับคนไดข้เยอะแยะ พวกเขาจซงถวายสนัตวบถูชาแดตบรรดาพระของตน

ฮบก 1:17 แลผู้วเขาจะเททมิทั้งแหของเขา และฆต่าประชาชาตมิทนัทั้งหลายอยต่างไมต่
ละเวผู้นตลอดไปเปห็นนมิตยณ์หรสือ ภาพเปรภียบของการจนับปลาจบลงตรงนภีร  ฮาบากกุกจซงทถูลถามพระเจข้า
วตา ‘บาบธิโลนจะไมตเอาปลาออกจากแหของตนและไปจนับประชาชาตธิอสืที่นๆตตอไปอยตางไรข้ความ
ปรานภีหรสือ’ แนตนอนวตาพวกเขาจะททาเชตนนนัรน แตตผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็ยนังงกุนงงตตอไปวตาททาไมพระเจข้า



ผถูข้บรธิสกุทธธิธ ถซงใชข้ประชาชาตธิหนซที่งทภีที่มลทธินเพสืที่อททากธิจของพระองคร คทาตอบกป็คสือวตา พระเจข้าผถูข้ทรงสธิทธธิ
ขาดทรงสามารถใชข้วธิธภีใดกป็ไดข้ทภีที่พระองครทรงเลสือกเพสืที่อททาใหข้พระประสงครของพระองครสทาเรป็จ

*****

ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 2: หลนังจากแสดงความงกุนงงกนับการทมีรื่วว่าทคาไมพระเจล้าผยล้บรบิสกุทธบิธถถึง
ทรงยอมทนตว่อความบาปของยยดาหย์หรสือของบาบบิโลน บนัดนมีทั้พระเจล้ากก็ทรงตอบคคาถามของฮาบา
กกุกและคคาพยานของเขาเรสืรื่องพระเจล้า สาระสคาคนัญของมนันกก็คสือวว่าฮาบากกุกตล้องรอคอยพระเจล้าทมีรื่จะ
กระทคากบิจในเวลาอนันเหมาะสมของพระองคย์ อยว่างไรกก็ตาม พระเจล้าทรงประกาศคคาเตสือนตว่างๆตว่อ
ไปและวบิบนัตบิหล้าอยว่างทมีรื่จะมมีแกว่ความบาปของบาบบิโลน

ฮบก 2:1 ขผู้าพเจผู้าจะยสืนเฝผู้าดผอยผต่ ขผู้าพเจผู้าจะยสืนททที่หอคอย และมองออกไป
เพสืที่อจะฟนังดผวต่า พระองคณ์จะตรนัสอะไรแกต่ขผู้าพเจผู้า และขผู้าพเจผู้าจะทผลตอบพระองคณ์อยต่างไรเมสืที่อ
ขผู้าพเจผู้าถผกตลาหนมิ หลนังจากไดข้เอตยความประหลาดใจของตนทภีที่วตาเพราะเหตกุใดพระเจข้าผถูข้บรธิสกุทธธิธ ถซง
ดถูเหมสือนยอมทนตตอความบาปของยถูดาหรและของคนบาบธิโลนทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าว บนัดนภีร ฮาบากกุก
กป็ตนัรงใจวตาจะแยกตนัวออกตตางหากและรอคอยพระเจข้าใหข้ทรงตอบตน เขาใชข้ภาพเปรภียบของหอคอย
เฝข้าระวนังทภีที่อยถูตบนกทาแพงนคร (อาจเปป็นเยรถูซาเลป็ม) พวกยามจะจข้องมองออกไปไกลๆเพสืที่อคอยดถู
ใครกป็ตามทภีที่จะเขข้ามาใกลข้นครนนัรน สถานทภีที่เชตนนนัรนเปป็นทภีที่ๆแยกออกตตางหากและเปป็นการอยถูตตาม
ลทาพนัง ดนังนนัรนฮาบากกุกจซงตนัรงใจวตาจะอยถูตคนเดภียวและรอคอยพระเจข้าตรนัสกนับเขา และจากนนัรนหลนังจาก
พระเจข้าไดข้ตรนัสกนับเขาแลข้ว เขากป็จะตรซกตรองวตาตนจะตอบกลนับไปอยตางไรดภี

ฮบก 2:2-3 และพระเยโฮวาหณ์ตรนัสตอบขผู้าพเจผู้าวต่า "จงเขทยนนมิมมิตนนัทั้นลงไป จง
เขทยนไวผู้บนแผต่นปผู้ายใหผู้กระจต่าง เพสืที่อใหผู้คนททที่วมิที่งอต่านไดผู้คลต่อง เหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าไมตทรงปลตอยใหข้
ผถูข้พยากรณรทตานนภีร รอนานนนัก พระองครจซงตรนัสสนัที่งวตาเขาจะไดข้รนับนธิมธิตหนซที่ง (นนัที่นคสือ คทาพยากรณร) 
และเขาจะตข้องเขภียนมนันใหข้กระจตาง (นนัที่นคสือ อยตางชนัดเจน) บนแผตนปข้าย อนันหลนังนภีรหมายถซงแผตนไมข้
หรสือแผตนหธินซซที่งบตงบอกถซงการบนันทซกลงไปแบบถาวรมากกวตาทภีที่จะเปป็นการเขภียนลงบนแผตนหนนัง 
ซซที่งเปป็นวนัสดกุการเขภียนทภีที่ใชข้แพรตหลายมากกวตาในสมนัยนนัรน สธิที่งทภีที่ถถูกจารซกลงไปนนัรนจะตข้องชนัดเจน



จนถซงขนาดทภีที่วตา “คนทภีที่วธิที่งอตานไดข้คลตอง” อยตางหลนังนภีรอาจหมายความวตาสธิที่งทภีที่ถถูกเขภียนลงไปนนัรนจะ
ตข้องตนัวใหญตและชนัดเจนจนถซงขนาดทภีที่วตาคนๆหนซที่งจะอตานมนันไดข้และเขข้าใจมนันไดข้แมข้วตาเขากทาลนังวธิที่ง
ผตานไปอยถูตกป็ตาม นภีที่อาจเทภียบไดข้กนับแผตนปข้ายโฆษณาขนาดใหญตในปนัจจกุบนันทภีที่ผถูข้ขนับขภีที่ยวดยานพานะ
อตานไดข้อยตางสบายๆ ฮาบากกุกจะตข้องเขภียนขข้อความของตนในแบบทภีที่วตาทกุกคนทภีที่อตานจะเขข้าใจไดข้
อยตางชนัดเจนและไมตผธิดเพภีรยน

3 เพราะวต่านมิมมิตนนัทั้นยนังรอเวลาททที่กลาหนดไวผู้ แตต่ในททที่สกด มนันกห็จะกลต่าวออกมา มนันไมต่มกสา ถผู้า
ดผชผู้าไป กห็จงคอยสนักหนต่อย มนันจะบนังเกมิดขขทั้นเปห็นแนต่ คงไมต่ลต่าชผู้านนัก

คทาพยากรณรนนัรน (นนัที่นคสือ นธิมธิตนนัรน) ทภีที่พระเจข้าก ทาลนังจะประทานใหข้แกตฮาบากกุกจะเปป็นจรธิง ณ 
เวลาหนซที่งในอนาคต พระเจข้าไดข้ทรงก ทาหนดการพธิพากษาไวข้สทาหรนับยถูดาหรแลข้วผตานทางบาบธิโลน
และมนันกทาลนังจะมา มนันจะเกธิดขซรน ณ เวลาทภีที่ก ทาหนดไวข้ เมสืที่อถซงเวลาแหตงการพธิพากษาทภีที่ก ทาหนดไวข้
แลข้วนนัรน คทาพยากรณรนนัรนจะกลตาวแทนตนัวมนันเองและจะถถูกสทาแดงวตาเปป็นความจรธิง (นนัที่นคสือ “ไมต
มกุสา”) การพธิพากษายถูดาหรทภีที่ถถูกกลตาวไวข้แลข้วนนัรนยนังอภีกหลายปภีกวตาจะมา – มนันจะชข้าอยถูตชนั ที่วระยะเวลา
หนซที่ง

อยตางไรกป็ตาม ฮาบากกุกกป็ถถูกสนัที่งใหข้รอคอยมนัน การพธิพากษาทภีที่ถถูกกลตาวไวข้แลข้ววตาจะเกธิดกนับยถู
ดาหรโดยบาบธิโลนจะมาอยตางแนตนอน เมสืที่อถซงเวลาทภีที่ก ทาหนดไวข้ของมนัน มนันจะไมตชนักชข้า เชสืที่อกนันวตาฮา
บากกุกเขภียนในสมนัยชตวงปลายรนัชกาลของโยสธิยาหร มภีผถูข้เสนอปภีแหตงการรนับใชข้ของเขาโดยไลตตนัรงแตตปภี 
626 กตอน ค.ศ. (Ussher) ไปจนถซง 607 กตอน ค.ศ. (Jones) การรกุกรานยถูดาหรครนัร งแรกของบาบธิโลน
เกธิดขซรนในประมาณปภี 605 กตอน ค.ศ. และครนัร งสกุดทข้ายในปภี 586 กตอน ค.ศ.

ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา การพธิพากษากทาลนังจะมาถซงในอนาคตอนันใกลข้นภีร  ขณะทภีที่ฮาบา
กกุกไดข้รข้องทกุกขรไปแลข้ววตาพระเจข้าผถูข้บรธิสกุทธธิธ ทรงเมธินเฉยตตอความบาปของยถูดาหรไดข้อยตางไร พระเจข้า
กป็ทรงบอกเขาใหข้อดทนไวข้ การพธิพากษาก ทาลนังจะมา – จงรอดถู

ฮบก 2:4 ดผเถมิด ผผผู้ททที่จมิตใจผยองขขทั้นกห็ไมต่เททที่ยงธรรม แตต่วต่าคนชอบธรรมจะมท
ชทวมิตดลารงอยผต่โดยความเชสืที่อ ผถูข้ทภีที่ “จธิตใจ” ผยองขซรนนภีร ยนังไมตปรากฏชนัดเจนวตาหมายถซงใคร อยตางไร



กป็ตามดนังทภีที่บทนภีรจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น มนันจะเรธิที่มชนัดเจนวตานภีที่หมายถซงคนบาบธิโลน (นนัที่นคสือ คนเคล
เดภีย) ถซงอยตางไรแลข้ว บทเรภียนตรงนภีรกป็มภีไวข้สทาหรนับทกุกคน มนันประยกุกตรใชข้ไดข้ก นับทกุกคนจนถซงทกุกวนัน
นภีร  จธิตใจทภีที่ผยองขซรนยตอมหมายถซงความเยตอหยธิที่ง นภีที่หมายถซงใจทภีที่เหตอเหธิม ใจทภีที่โอหนัง หรสืออนัตตาทภีที่พอง
โต บทสรกุปกป็ชนัดเจน ความเยตอหยธิที่งไมตเทภีที่ยงธรรม หรสือกลตาวงตายๆกป็คสือ ความเยตอหยธิที่งไมตใชตสธิที่งทภีที่ถถูก
ตข้อง การเปป็นคนเยตอหยธิที่งเปป็นสธิที่งทภีที่ผธิด – ทภีที่จะมภีใจผยองขซรน ความเยตอหยธิที่งคสือแหลตงกทาเนธิดของความ
บาปสตวนใหญต มนันชนั ที่วรข้ายพอๆกนับพญามารเองซซที่งจรธิงๆแลข้วเปป็นผถูข้ใหข้ก ทาเนธิดมนัน

ทภีที่ตรงกนันขข้ามคสือ หลนักการฝตายวธิญญาณทภีที่ลซกซซร งซซที่งคงอยถูตมาจนทกุกวนันนภีร : “แตตวตาคนชอบ
ธรรมจะมภีชภีวธิตดทารงอยถูตโดยความเชสืที่อ” หรสือกลตาวโดยเอาสาระสทาคนัญกป็คสือ ‘คนชอบธรรมจะ
ดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ’ หลนักการอนันลซกซซร งนภีร ถถูกพบในอภีกสามแหตง โดยอยถูตในพระคนัมภภีรรใหมตทนัรง
สธิรน: โรม 1:17, กาลาเทภีย 3:11 และฮภีบรถู 10:38 คทาทภีที่แปลวตา ชอบธรรม (ซนัดดบิยคย์) เปป็นคทาฮภีบรถูพสืรนๆ
ทภีที่หมายถซง ‘ทภีที่ชอบธรรม’ คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรธิงยตอมดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชสืที่อ นนั ที่น
คสือ พวกเขาวางใจพระเจข้าสทาหรนับทกุกความตข้องการของตน พวกเขาวางใจพระองครใหข้เปป็นผถูข้ชภีรทาง
พวกเขา คนเหลตานนัรนทภีที่ชอบธรรมอยตางแทข้จรธิงยตอมพซที่งพาพระเจข้าสทาหรนับทกุกการตนัดสธินใจ นนั ที่นเปป็น
ความจรธิงในสมนัยของฮาบากกุก มนันยนังเปป็นความจรธิงอยถู ตจนทกุกวนันนภีร  บทนทาสถูตหอเกภียรตธิยศแหตงความ
เชสืที่อซซที่งมภีอยถูตในฮภีบรถู 11 ถถูกพบในฮภีบรถู 10:38 ทภีที่อนัครทถูตทตานนนัรนหมายเหตกุไวข้วตา “แตตคนชอบธรรม
จะมภีชภีวธิตดทารงอยถูตโดยความเชสืที่อ” ทภีที่ตรงกนันขข้ามอยตางสธิรนเชธิงกป็คสือ ความคธิดแรกของขข้อนภีร  – คน
อธรรมดทาเนธินชภีวธิตของตนในความเยตอหยธิที่ง คนชอบธรรมดทาเนธินชภีวธิตในความเชสืที่อ นภีที่เปป็นภาพทภีที่
ตรงขข้ามกนันอยตางสธิรนเชธิง

ฮบก 2:5 ยมิที่งกวต่านนัทั้น เพราะเขาละเมมิดโดยเหลผู้าองกต่น เขาจขงเปห็นคนจองหอง 
เขาไมต่ยอมอยผต่บผู้าน ความตะกละของเขากวผู้างเหมสือนอยต่างนรก อยต่างมนัจจ กราชไมต่เคยรผผู้จนักอมิที่ม เขา
กอบโกยประชาชาตมิทนัทั้งหลายมาเพสืที่อตนัวเขาเอง แลผู้วรวบรวมชนชาตมิทนัทั้งหลายเขผู้ามาเปห็นคนของ
ตน" ความคธิดตรงนภีรวกกลนับไปกลตาวถซงตอนตข้นของขข้อ 4 – คนอธรรมทภีที่หลนักการการดทาเนธินชภีวธิต
ของตนตนัรงอยถูตบนความเยตอหยธิที่ง คนอธรรมทภีที่เยตอหยธิที่งยนังททาความบาปหนนักยธิที่งกวตาเดธิมเพราะฤทธธิธ
เหลข้าดข้วย ความบาปทภีที่ถถูกกระตกุข้นโดยการเมาสกุรานนัรนมภีมากมายเกธินจะนนับไหว เมสืที่อไมข้ขภีดไฟถถูกจกุด



ใสตนทร ามนัน เปลวเพลธิงใหญตกป็ลกุกขซรน เชตนเดภียวกนัน เมสืที่อการเมาสกุราถถูกเพธิที่มเขข้ากนับความบาป การ
ละเมธิดตตางๆทภีที่เลวรข้ายกวตาเดธิมกป็ปะทกุขซรน อาชญากรรมและความรกุนแรงสตวนใหญตถถูกขยายใหข้ใหญต
โตขซรนโดยการเมาเหลข้า ใจอนันเปภีที่ยมดข้วยบาปซซที่งเปป็นเหมสือนถตานคกุ เมสืที่อเจอกนับเหลข้ากป็ระเบธิดเปป็น
ความชนั ที่วรข้ายหนนักยธิที่งกวตาเดธิม ทภีที่แฝงอยถูตภายใตข้สธิที่งเหลตานภีรทนัรงหมดปกตธิแลข้วคสือ ใจทภีที่เยตอหยธิที่ง – ความ
เยตอหยธิที่ง คนชนั ที่วเชตนนนัรนนานๆทภีจซงกลนับมาบข้าน โดยอาจนานหลายชนั ที่วโมงหรสือหลายวนัน พวกเขาไมต
สนใจบข้านและครอบครนัวของตน

ขณะทภีที่ขข้อนภีรกลตาวตตอไป มนันกป็เรธิที่มปรากฏชนัดเจนวตาบกุคคลทภีที่เปป็นมากกวตาคนบาปแถวบข้าน
ถถูกกลตาวถซง จกุดสนใจทภีที่แทข้จรธิงกป็คสือ ความชนั ที่วชข้าของผถูข้นทาแหตงบาบธิโลน – เนบถูคนัดเนสซารร กระนนัรน
ไมตวตามนันจะเปป็นความบาปของคนขภีร เมาแถวบข้านหรสือของผถูข้พธิชธิตระดนับสากล หลนักการกป็เปป็น
เหมสือนกนัน – ความเยตอหยธิที่ง, ความไมตชอบธรรม และการเมาเหลข้า เนบถูคนัดเนสซารรกษนัตรธิยรแหตงบา
บธิโลนคสือผถูข้ทภีที่ขยายความปรารถนาของตนทภีที่จะพธิชธิตใหข้ใหญตโตเหมสือนนรกปรารถนาผถูข้อาศนัยคน
ใหมตๆ (คทาทภีที่แปลวตา นรก (เชโอล) ยนังหมายถซงหลกุมฝนังศพและยมโลกดข้วย มนันเปป็นคทาเรภียกของพระ
คนัมภภีรรเดธิมสทาหรนับทภีที่อยถู ตของพวกคนทภีที่ตายไปแลข้วซซที่งเปป็นคนชนั ที่ว)

เหมสือนกนับทภีที่นรกและหลกุมฝนังศพมภีความปรารถนาทภีที่ไมตเคยรถูข้จนักอธิที่มสทาหรนับลถูกคข้าใหมตๆ 
เนบถูคนัดเนสซารรกป็ปรารถนาทภีที่จะพธิชธิตมากขซรนเชตนกนัน ตนัณหาของเขาทภีที่จะพธิชธิตใหข้มากขซรนไมตเคยรถูข้จนัก
อธิที่ม ดนังนนัรนเขาจซงออกไปพธิชธิตประชาชาตธิใดกป็ตามทภีที่เขาททาไดข้ แมข้พระเจข้าจะทรงใชข้บาบธิโลนเพสืที่อ
พธิพากษายถูดาหร ในขณะเดภียวกนันพระเจข้ากป็ทรงรนับรถูข้วตาผถูข้นทาของบาบธิโลนเปป็นคนชนั ที่ว พระเจข้าทรงใชข้
ผถูข้ทภีที่พระองครทรงเลสือกเพสืที่อททาใหข้พระประสงครตตางๆของพระองครสทาเรป็จ

ฮบก 2:6-8 ประชาชาตมิทนัทั้งสมิทั้นเหลต่านททั้จะไมต่ยกคลาอกปมากลต่าวตต่อเขาหรสือ และยก
สกภาษมิตกลต่าวเยาะเขาวต่า "วมิบนัตมิแกต่ผผผู้ททที่สะสมสมิที่งททที่มมิใชต่ของตนไวผู้ จะทลาอยต่างนททั้ไดผู้นานเทต่าใดนะ และ
บรรทกกของททที่ยขดเปห็นประกนันไวผู้เตห็มตนัว แมข้บาบธิโลนและผถูข้นทาของมนันบาปหนาอยตางเหป็นไดข้ชนัด 
(เยตอหยธิที่ง อธรรม และขภีร เมา) และแมข้พวกเขาจะไดข้รนับอนกุญาตจากพระเจข้าใหข้พธิพากษายถูดาหร ขข้อ
เทป็จจรธิงกป็คสือวตาในไมตชข้าพวกเขาจะกลายเปป็นภาษธิตและคทากลตาวของประชาชาตธิอสืที่นๆ ซซที่งรวมถซง



ประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่ถถูกพธิชธิตโดยบาบธิโลนดข้วย วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อบาบธิโลนทภีที่ชนั ที่วรข้ายจะถถูก
เยาะเยข้ยโดยสธิที่งตตอไปนภีร  พวกเขาจะถถูกเยาะเยข้ยวตาเปป็นขโมย บรรดาเพสืที่อนบข้านของพวกเขาจะ
ปรารถนาใหข้คทาสาปแชตงบนังเกธิดแกตพวกเขา – วธิบนัตธิ พวกเขาจะปลข้นประชาชาตธิอสืที่นๆอภีกตตอไปนาน
เทตาใด คทาทภีที่แปลวตา “ของทภีที่ยซดเปป็นประกนัน” (อนับถบิยทย์) มภีความหมายดข้วยวตาหนภีรสธินลข้นพข้นตนัว นภีที่อาจ
หมายถซงวธิบนัตธิแกตบาบธิโลนซซที่งททาใหข้ตนัวเองเปป็นหนภีรประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่อยถูตใกลข้เคภียงโดยสธิที่งทภีที่พวกเขา
ยซดมาดข้วยกทาลนังขณะทภีที่พวกเขาพธิชธิต วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้ชดใชข้สธิที่งทภีที่พวก
เขาไดข้ปลข้นมา ดนังนนัรนวธิบนัตธิแรกในหข้าวธิบนัตธิจซงถถูกประกาศแกตบาบธิโลนทภีที่ชนั ที่วรข้าย

7 ลผกหนททั้ของเจผู้าจะไมต่ลกกขขทั้นมาในปนัจจกบนันทนันดต่วนหรสือ และผผผู้ใดททที่กระทลาใหผู้เจผู้าตนัวสนัที่นจะ
ไมต่ตสืที่นขขทั้นหรสือ แลผู้วเจผู้ากห็จะถผกเขารมิบบผู้างละ คทาทภีที่แปลวตา ของรมิบ คสือ เมชบิคคาหย์ ความคธิดตรงนภีรกป็
คสือคทาเตสือนถซงบาบธิโลนวตาประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่พวกเขาไดข้พธิชธิตสกุดทข้ายแลข้วจะลกุกขซรนตตอสถูข้พวกเขา
และปลข้นทรนัพยรบาบธิโลน นนั ที่นเกธิดขซรนจรธิงๆเมสืที่อคนมภีเดภียและคนเปอรรเซภียลกุกขซรนตตอสถูข้เหลตานายเหนสือ
หนัวของตนทภีที่เปป็นคนบาบธิโลนและควทที่าบาบธิโลนในทภีที่สกุด อยถู ตดภๆี บาบธิโลนกป็กลายเปป็นลถูกหนภีร แกต
ประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่ตนเคยปลข้น

8 เพราะวต่าเจผู้าไดผู้ปลผู้นมาแลผู้วหลายประชาชาตมิ ชนชาตมิทนัทั้งหลายททที่เหลสืออยผต่นนัทั้นจขงจะมา
ปลผู้นเจผู้า เพราะเจผู้าทลาใหผู้โลหมิตมนกษยณ์ตก และเพราะการทารกณตต่อแผต่นดมิน ตต่อบรรดาหนัวเมสืองและ
ตต่อบรรดาผผผู้ททที่อยผต่ในเมสืองนนัทั้น แมข้บาบธิโลนไดข้ปลข้นประชาชาตธิอสืที่นๆมาแลข้ว วนันนนัรนกป็ก ทาลนังจะมาเมสืที่อ
พวกเขาจะหนันมาเลตนงานบาบธิโลนและปลข้นผถูข้ทภีที่เคยพธิชธิตตนมากตอน เพราะการททาใหข้โลหธิตตกและ
ความทารกุณทภีที่บาบธิโลนกระททาตตอประชาชาตธิอสืที่นๆ พวกเขาจะเรภียกเอาสธิที่งเดภียวกนันนภีรจากบาบธิโลน
เชตนกนัน บาบธิโลนจะเกภีที่ยวสธิที่งทภีที่ตนไดข้หวตาน

ฮบก 2:9-11 วมิบนัตมิแกต่ผผผู้ททที่อยากไดผู้กลาไรมาสผต่เรสือนของตนดผู้วยความชนัที่ว เพสืที่อจะวาง
รนังของตนัวใหผู้สผงเดต่นขขทั้น เพสืที่อใหผู้พผู้นจากฤทธมิธิ์อลานาจของความชนัที่วรผู้าย วธิบนัตธิทภีที่สองถถูกประกาศแกตบา
บธิโลน ดข้วยความละโมบบาบธิโลนไดข้โลภความมนั ที่งคนั ที่งของประชาชาตธิอสืที่นๆเพสืที่อเสรธิมรนังของตนใหข้



แขป็งแกรตง พวกเขาไดข้พยายามทภีที่จะททาใหข้ตนัวเองมนั ที่งคนั ที่งและมภีอทานาจโดยเอาเปรภียบเหลตาเพสืที่อนบข้าน
ของตน พระเจข้าจซงทรงประกาศวธิบนัตธิแกตพวกเขา

10 ททที่จรมิงเจผู้าไดผู้ออกอกบายหาความอนับอายมาสผต่เรสือนของเจผู้าโดยกลาจนัดชนชาตมิทนัทั้งหลายเปห็น
อนันมากเสทย เจผู้าไดผู้ทลาบาปตต่อจมิตใจของเจผู้าแลผู้ว บาบธิโลนไดข้ออกอกุบายนทาความอนับอายมาสถูตตนเอง
โดยการทภีที่พวกเขาไดข้ททาลายประชาชาตธิอสืที่นๆ ในการททาเชตนนนัรนพวกเขาไดข้ททาบาปตตอตนเอง ความ
บาปยตอมยข้อนกลนับมาททาลายจธิตใจของคนบาปเสมอ มนันเปป็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ แมข้คทาพยากรณรนภีร
กลตาวถซงประชาชาตธิหนซที่งและความบาปของมนันทภีที่กระททาตตอประชาชาตธิอสืที่นๆ หลนักการเหลตานภีรกป็
ใชข้ไดข้กนับบกุคคลทนั ที่วไปเชตนกนัน เมสืที่อผถูข้ใดไลตตธิดตามความบาป สกุดทข้ายแลข้วเขากป็จะททาลายจธิตใจของ
ตนัวเอง – ไมตเพภียงในชภีวธิตนภีร เทตานนัรน แตตในนรกทภีที่จะมาอยตางแนตนอน

11 เพราะวต่าศมิลาจะตะโกนออกมาจากผนนัง และขสืที่อกห็จะตอบสนองมาจากหมผต่ตนัวไมผู้ใน
เรสือน แมข้แตตสธิที่งของตตางๆทภีที่ไมตมภีชภีวธิตเชตน หธินในผนนังหรสือขสืที่อของหลนังคากป็จะรข้องออกมาในการ
พธิพากษาบาบธิโลนทภีที่ชนั ที่วรข้าย ความคธิดตรงนภีรสอดคลข้องกนับสธิที่งทภีที่พระเยซถูตรนัสในลถูกา 19:40 ซซที่งไปดถู
ไดข้

ฮบก 2:12-13 วมิบนัตมิแกต่ผผผู้สรผู้างเมสืองดผู้วยโลหมิต และวางรากนครไวผู้ดผู้วยความชนัที่วชผู้า 
วธิบนัตธิทภีที่สามถถูกประกาศตตอสถูข้บาบธิโลน มนันคสือนคร (และประชาชาตธิ) หนซที่งซซที่งไดข้ถถูกสรข้างขซรนมาโดย
การททาใหข้โลหธิตทภีที่ไรข้ผธิดตกและโดยความบาปโดยรวม พระเจข้าจซงทรงประกาศวธิบนัตธิทภีที่สามตตอสถูข้มนัน

13 ดผเถมิด ททที่บรรดาชนชาตมิทลางานกห็เพสืที่อแกต่ไฟ และททที่ชนชาตมิทนัทั้งหลายทลาจนเหนห็ดเหนสืที่อยกห็
เพสืที่อแกต่การไรผู้สาระ มมิไดผู้เปห็นเชต่นนททั้เพราะพระเยโฮวาหณ์จอมโยธาดอกหรสือ ขข้อเทป็จจรธิงของเรสืที่องนภีรกป็
คสือวตา องครพระผถูข้เปป็นเจข้าจอมโยธา พระเยโฮวาหรพระเจข้าจะทรงททาใหข้บาบธิโลนถถูกไฟเผา 
ประชากรของมนันจะถถูกบนังคนับใหข้ใชข้แรงงานหนนัก และพวกเขาจะเหนป็ดเหนสืที่อยเพราะบาปของตน 
มภีความจรธิงทภีที่เรภียบงตายประการหนซที่งเกภีที่ยวกนับความบาป มนันมภีผลทภีที่ตามมาตตางๆอนันนตาเกลภียด มนัน
ตามทนันเสมอ ผลพวงของมนันนตาเวทนาเสมอ และบตอยครนัร งพระเจข้าเองกป็ทรงรนับประกนันวตาความ
บาปจะไดข้รนับผลตอบแทน พระเจข้าจะทรงททาใหข้แนตใจวตาบาบธิโลนไดข้รนับการสนองคสืนอยตางสาสม



ฮบก 2:14 เพราะวต่าพมิภพจะเตห็มไปดผู้วยความรผผู้ในเรสืที่องสงต่าราศทของพระเยโฮ
วาหณ์ดนังนลทั้าททที่เตห็มทะเล ทตามกลางคทาสาปแชตงตตางๆทภีที่ถถูกกลตาวตตอสถูข้บาบธิโลน พระเจข้าโดยทางผถูข้
พยากรณรทตานนภีรทรงนทาเสนอคทาพยากรณรหนซที่งอนันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกนับการครอบครองในยกุคพนันปภี
ของพระครธิสตร แมข้บาบธิโลนไดข้รนับอนกุญาตจากพระเจข้าใหข้ตภีสอนยถูดาหรเพราะความบาปของพวก
เขา และแมข้พระเจข้าจะทรงพธิพากษาบาบธิโลนในภายหลนังเพราะความชนั ที่วชข้าของมนัน วนันนนัรนกป็ก ทาลนัง
จะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงททาใหข้พธิภพเตป็มไปดข้วยความรถูข้แหตงสงตาราศภีของพระองคร วนันนนัรนกทาลนังจะมา
เมสืที่อความรถูข้ในเรสืที่องสงตาราศภีของพระเจข้าจะเตป็มพธิภพดนั ที่งนทร าทภีที่เตป็มทะเล วนันทภีที่คทาพยากรณรนภีร จะสทาเรป็จ
จรธิงยตอมเกธิดขซรนในสมนัยการครอบครองในยกุคพนันปภีของพระครธิสตร ในวนันนนัรนความรถูข้ในเรสืที่องสงตา
ราศภีของพระเจข้าจะเปป็นสากล ทกุกประชาชาตธิและมนกุษยชาตธิทนัรงปวงจะรถูข้จนักสงตาราศภีของพระเจข้า
แหตงสวรรคร

ฮบก 2:15-16 วมิบนัตมิแกต่ผผผู้นนัทั้นททที่ใหผู้เพสืที่อนบผู้านดสืที่ม ททที่ยสืที่นขวดไปใหผู้เขาและทลาใหผู้เขา
เมาไป เพสืที่อจะเพต่งดผความเปลสือยเปลต่าของเพสืที่อนบผู้าน วธิบนัตธิเหลตานนัรนทภีที่ถถูกประกาศตตอสถูข้ความชนั ที่วชข้า
ของบาบธิโลนถถูกกลตาวตตอไป เหป็นไดข้ชนัดวตาการเมาสกุราเปป็นความชนั ที่วรข้ายหลนักอยตางหนซที่งในบาบธิโลน
การกธินเลภีรยงเมามายทภีที่ถถูกบนันทซกไวข้ในดาเนภียล 5 ยตอมททาใหข้เหป็นภาพของการสทามะเลเทเมาของ
จนักรวรรดธิทภีที่ชนั ที่วรข้ายนนัรน นอกจากนภีรนภีที่ยนังบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถซงความเกภีที่ยวขข้องกนันระหวตางการ
เมาเหลข้ากนับความบาปทางเพศ การลตวงประเวณภีและการเลตนชถูข้ถถูกกระททาภายใตข้อธิทธธิพลของสกุรา
หรสือสธิที่งมซนเมาอสืที่นๆมากกวตาสถานการณรอสืที่นใด

ตรงนภีรกธิจกรรมของคนรนักรตวมเพศถถูกบอกเปป็นนนัยโดยการใชข้คทาเพศชายตลอดทนัรงขข้อนภีร  
พระเจข้าทรงประกาศวธิบนัตธิหนซที่งแกตใครกป็ตามทภีที่ใหข้เครสืที่องดสืที่มสกุราแกตอภีกคนเพสืที่อฉวยโอกาสจากเขา 
(หรสือเธอ) ในเรสืที่องเพศ เหป็นไดข้ชนัดวตานนัที่นเปป็นวธิธภีปฏธิบนัตธิปกตธิในบาบธิโลน นตาเศรข้าทภีที่มนันเปป็นเรสืที่องปกตธิ
เหลสือเกธินในประเทศของเราเชตนกนัน

16 เจผู้าจะอมิที่มไปดผู้วยความอนับอาย ไมต่ใชต่อมิที่มดผู้วยสงต่าราศท เจผู้าดสืที่มเองซมิ แลผู้วใหผู้เหมสือนผผผู้ชายททที่
มมิไดผู้เขผู้าสกหนนัต ถผู้วยซขที่งอยผต่ในพระหนัตถณ์ขวาของพระเยโฮวาหณ์จะเวทยนมาถขงเจผู้า แลผู้วความอนับอาย



จะพต่นเหนสือสงต่าราศทของเจผู้า ดข้วยคทาบรรยายทภีที่ชวนใหข้เหป็นภาพ พระเจข้าผตานทางผถูข้พยากรณรทตานนภีร
ทรงพรรณนาถซงการพธิพากษานนัรนทภีที่จะเกธิดแกตบาบธิโลน วธิธภีปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่ชนั ที่วรข้ายและโสมมของ
พวกเขาจะททาใหข้พวกเขาอธิที่มดข้วยความอนับอายแทนทภีที่จะอธิที่มดข้วยสงตาราศภี พระเจข้าจซงทรงเตสือนเกภีที่ยว
กนับถข้วยแหตงการพธิพากษาทภีที่พวกเขาจะดสืที่มในไมตชข้า พรข้อมกนับการอข้างอธิงถซงการไมตเขข้าสกุหนนัตซซที่งเปป็น
เรสืที่องปกตธิของคนตตางชาตธิ ถข้วยแหตงการพธิพากษาของพระเจข้าจะถถูกยสืที่นใหข้แกตบาบธิโลน คทาเตสือนเชธิง
พยากรณรทภีที่คลข้ายๆกนันเรสืที่องการพธิพากษาถถูกประกาศแกตบาบธิโลนแหตงยกุคสกุดทข้ายในวธิวรณร 14:10 
และ 16:9

วลภีหลนังของขข้อนภีรอาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ความอนับอายจะมภีแกตสงตาราศภีของเจข้า’ การผสมกนันอนัน
ตทที่าชข้าระหวตางเหลข้า อาเจภียน และนทรากาม – ผลทภีที่ตามมาอนันโสโครกของความบาปทางเพศอนัน
เสสืที่อมทรามซซที่งถถูกขนับดนันโดยการเมาสกุรา – จะททาใหข้สธิที่งทภีที่ควรเปป็นสงตาราศภีของพวกเขาเปป็นมลทธิน 
ภาพทภีที่ปรากฏนนัรนกป็นตาขยะแขยง กระนนัรนขข้อความนภีรกป็ไดข้รนับการดลใจจากพระเจข้า ความเสสืที่อมทราม
ดข้านศภีลธรรมทภีที่มภีอยถูตทนั ที่วไปในบาบธิโลนกป็เปป็นเชตนนนัรนและมนันจะนทาการพธิพากษาของพระเจข้ามาสถูต
พวกเขา นตาเศรข้าทภีที่ความเสสืที่อมทรามเชตนนนัรนกป็มภีอยถูตมากมายในแผตนดธินของเราในปนัจจกุบนันเชตนกนัน 
การพธิพากษาของเราอาจอยถูตไมตไกลแลข้วหรสือ

ฮบก 2:17 เนสืที่องดผู้วยความทารกณททที่เจผู้ากระทลาแกต่เลบานอนจะทต่วมเจผู้า ความ
พมินาศของสนัตวณ์เดทยรนัจฉานซขที่งกระทลาใหผู้เขากลนัว เพราะเจผู้าทลาใหผู้โลหมิตมนกษยณ์ตก และดผู้วยเหตก
ความรกนแรงตต่อแผต่นดมิน ตต่อบรรดาหนัวเมสืองและตต่อบรรดาผผผู้ททที่อยผต่ในเมสืองนนัทั้น

บาบธิโลนจะรกุกรานและพธิชธิตเลบานอน ซซที่งอยถู ตทางทธิศเหนสือของแผตนดธินอธิสราเอล เหป็นไดข้
ชนัดวตาพวกเขาจะททาลายประชาชาตธินนัรนอยตางทารกุณเหมสือนกนับสนัตวรปตาชนธิดหนซที่งทภีที่กธินเนสืรอ อยตางไร
กป็ตาม วนันนนัรนกป็ก ทาลนังจะมาเมสืที่อการปฏธิบนัตธิอนันรกุนแรงตตอเลบานอนจะยข้อนกลนับมาตกบนศภีรษะของ
คนบาบธิโลน พวกเขาจะเกภีที่ยวสธิที่งทภีที่ตนไดข้หวตาน เหมสือนกนับทภีที่บาบธิโลนไดข้หวตานความกลนัวในใจของ
ประชาชาตธิตตางๆทภีที่มนันรกุกราน พวกเขากป็จะเกภีที่ยวสธิที่งนภีรดข้วยเชตนกนัน



ฮบก 2:18-19 รผปแกะสลนักใหผู้ประโยชนณ์อะไรเลต่า รผปททที่ชต่างไดผู้แกะสลนักไวผู้ รผปหลต่อ
อนันเปห็นครผสอนความเทห็จใหผู้ประโยชนณ์อะไร ททที่ชต่างจะวางใจในสมิที่งททที่เขาสรผู้างขขทั้น ททที่ชต่างจะสรผู้างพระ
ใบผู้

ขณะทภีที่บทนภีร ใกลข้ถซงตอนจบ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็ปถูพสืรนสทาหรนับวธิบนัตธิทภีที่หข้าและเปป็นวธิบนัตธิสกุดทข้าย
ทภีที่จะมภีแกตบาบธิโลน หนัวขข้อหลนักตรงนภีรคสือการนนับถสือรถูปเคารพ ผถูข้พยากรณรทตานนภีรถามคทาถามวตา คน
ททารถูปเคารพจะไดข้ประโยชนรอะไรจากรถูปเคารพตตางๆของตน รถูปเคารพหลายแบบถถูกกลตาวถซง: 
รถูปเคารพทภีที่ถถูกแกะสลนักรวมถซงรถูปหลตอ หรสือหลตอจากโลหะทภีที่ถถูกหลอมใหข้เหลว คนเหลตานนัรนทภีที่
สรข้างพวกมนันเปป็นครถูสอนการมกุสาตตางๆและถถูกหลอกลวงถข้าพวกเขาวางใจในพวกมนัน ความโงต
เขลาและความไรข้สาระของการนนับถสือรถูปเคารพจซงถถูกกลตาวโทษ

แมข้การนนับถสือรถูปเคารพในสมนัยโบราณอาจดถูเหมสือนหตางไกลในความคธิดของชาวตะวนันตก
มนันกป็ยนังแพรตหลายอยถูตหลายแหตงในโลกจนถซงขณะนภีร  แมข้กระทนั ที่งในสถานทภีที่ตตางๆ เชตน โบสถรของ
โรม ยนังไมตตข้องพถูดถซงการแพรตหลายของศาสนาพกุทธและศาสนาอสืที่นๆของชาวตะวนันออก ใคร
กป็ตามทภีที่สรข้างหรสือวางใจในสธิที่งหลอกลวงเชตนนนัรนกป็ไมตตตางจากการเปป็นใบข้ของรถูปเคารพเหลตานนัรน

19 วมิบนัตมิแกต่ผผผู้ททที่กลต่าวแกต่สมิที่งททที่ทลาดผู้วยไมผู้วต่า `จงตสืที่นเถมิด' แกต่หมินใบผู้วต่า `จงลกกขขทั้นเถมิด' สมิที่งนททั้สนัที่ง
สอนอะไรไดผู้หรสือ ดผเถมิด สมิที่งนนัทั้นกะไหลต่ทองคลาหรสือเงมิน แตต่ไมต่มทลมหายใจในสมิที่งนนัทั้นเลย วธิบนัตธิทภีที่หข้า
และเปป็นวธิบนัตธิสกุดทข้ายของบทนภีร จซงถถูกประกาศตตอสถูข้การนนับถสือรถูปเคารพของบาบธิโลน ความโงตเขลา
ของคนเหลตานนัรนทภีที่อข้างวตารถูปเคารพหนซที่งทภีที่ไมตมภีชภีวธิตสามารถตสืที่นหรสือลกุกขซรนสอนไดข้กป็ถถูกกลตาวโทษ 
แมข้หากมนันถถูกปธิดดข้วยทองคทาและเงธิน มนันกป็ตายและไมตมภีชภีวธิตอยถูตดภี คนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหารถูปเคารพ
ตตางๆจซงถถูกแชตงสาป

ฮบก 2:20 แตต่พระเยโฮวาหณ์ทรงสถมิตในพระวมิหารบรมิสกทธมิธิ์ของพระองคณ์ จงใหผู้
สมิทั้นทนัทั้งพมิภพอยผต่สงบตต่อพระพนักตรณ์พระองคณ์เถมิด" ตรงขข้ามกนับความโงตเขลาของรถูปเคารพโงตๆ 
พระเจข้าผถูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ผถูข้ทรงพระชนมรอยถูตกป็ทรงครอบครองจากพระวธิหารบรธิสกุทธธิธ ของพระองคร 
แมข้พระวธิหารทภีที่กรกุงเยรถูซาเลป็มยนังตนัรงอยถูตตอนทภีที่ฮาบากกุกเขภียนและอาจถถูกหมายถซงตรงนภีรกป็ตาม การ



ประยกุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตากป็เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถซงพระวธิหารของพระเจข้าในสวรรคร ดข้วยเหตกุนภีร เองสธิรน
ทนัรงพธิภพจซงถถูกสนัที่งใหข้สงบตตอพระพนักตรรพระองครดข้วยความยทาเกรง แมข้มภีการประยกุกตรใชข้ความจรธิง
นนัรนจนถซงขณะนภีร  การประยกุกตรใชข้ทภีที่สทาคนัญกวตาและเปป็นทภีที่สกุดกป็ยตอมหมายถซงการครอบครองในยกุค
พนันปภีของพระครธิสตร ในวนันนนัรนสธิรนทนัรงพธิภพจะนมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าและยทาเกรงพระองคร 
นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาจะมภีเวลากทาหนดตตางๆในวนันนนัรนเมสืที่อสธิรนทนัรงพธิภพจะหยกุดชนั ที่วครถูต เพสืที่อนมนัสการ
พระเจข้าผถูข้ยธิที่งใหญตของพวกเขาอยตางสงบ หนนังสสือฮาบากกุกจซงปธิดทข้ายบทนภีรดข้วยหมายเหตกุเกภีที่ยวกนับ
การนมนัสการพระเจข้าแหตงสวรรครและกทาชนับสธิรนทนัรงพธิภพใหข้เคารพยทาเกรงพระองคร

*****

ภนำพรวมของฮนำบนำกกก 3: หลนังจากพระเจล้าตรนัสลว่วงหนล้าถถึงการพบิพากษาของพระองคย์ทมีรื่จะ
เกบิดกนับบาบบิโลนในบททมีรื่ 2 บนัดนมีทั้ฮาบากกุกจถึงตอบกลนับ ในลนักษณะทมีรื่คลล้ายกนับเพลงสดกุดมีของดาวบิด 
ผยล้พยากรณย์ทว่านนมีทั้วบิงวอนพระเจล้าเผสืรื่อประชาชนของเขา (ขล้อ 1-2) เขาระลถึกถถึงการชว่วยใหล้พล้นหลาย
ครนัทั้งในอดมีตของประชาชนของพระเจล้า (ขล้อ 3-15) และเขาประกาศความวางใจอนันหนนักแนว่นของ
ตนในพระเจล้าและความชว่วยเหลสือของพระองคย์ (ขล้อ 16-19)

ฮบก 3:1-2 คลาอธมิษฐานของฮาบากกกผผผู้พยากรณณ์ ตามทลานองชมิกกาโยน ในรถูป
แบบทภีที่คลข้ายกนันมากกนับลภีลาของดาวธิดในหนนังสสือเพลงสดกุดภี ฮาบากกุกประกาศวตาบทนภีร เปป็นคคา
อธบิษฐานหนซที่งของตน มนันเปป็นตามทคานอง (หรสือในฐานะ) ชบิกกาโยน คทาหลนังนภีรมภีความหมายตรง
ตนัววตา ‘เพลง’ นภีที่จซงอาจหมายถซงคทาอธธิษฐานหนซที่งของฮาบากกุกซซที่งถถูกแตตงเปป็นเพลงๆหนซที่ง

2 โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพระองคณ์ไดผู้ยมินกมิตตมิศนัพทณ์ของพระองคณ์ แลผู้วขผู้าพระองคณ์
ยลาเกรง โอ ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พอถขงกลางยกคขอทรงรสืทั้อฟสืทั้นพระราชกมิจของพระองคณ์ขขทั้นใหมต่ พอ
ถขงกลางยกคขอทรงแจผู้งใหผู้ทราบทนัที่วกนัน เมสืที่อทรงกรมิทั้ว ขอทรงระลขกถขงความกรกณา ฮาบากกุกตอบ
กลนับคทาประกาศตตางๆของพระเจข้าในบททภีที่แลข้ว ในบทนนัรนพระเจข้าไดข้ทรงประกาศวธิบนัตธิหข้าอยตางแกต
คนบาบธิโลนเพราะความบาปและความชนั ที่วของพวกเขา ความหมายโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตา ความ
บาปแบบเดภียวกนันนภีรกป็มภีอยถูตแพรตหลายในยถูดาหรและฮาบากกุกกป็ทราบเรสืที่องนภีรดภี เมสืที่อเขาไดข้ยธินพระเจข้า



ประกาศวธิบนัตธิตตางๆของพระองครแกตบาบธิโลน ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็เขข้าใจอยตางแนตนอนวตายถูดาหรกป็อาจ
เจอการพธิพากษาแบบเดภียวกนัน เขาจซงยอมรนับความกลนัวของตน เขาจซงวธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงรสืรอฟสืร น
พระราชกธิจของพระองครขซรนใหมต พระราชกธิจนนัรนยตอมหมายถซงประชาชนของพระองคร นนั ที่นคสือ
อธิสราเอลและยถูดาหร เมสืที่อผถูข้พยากรณรทตานนภีรมองไปในอนาคต เขากป็อข้อนวอนพระเจข้าใหข้ทรงรสืรอฟสืร น
ประชาชนของพระองครขซรนใหมตสนักวนันหนซที่ง (พอถซงกลางยกุค) นภีที่หมายถซงการกลนับคสืนเปป็น
ประชาชาตธิหนซที่งอภีกครนัร งเนสืที่องจากผถูข้พยากรณรทตานนภีร เขข้าใจวตาพวกเขาจะถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไป

อยตางไรกป็ตาม อาจมภีคทาวธิงวอนใหข้มภีการรสืรอฟสืร นฝตายวธิญญาณสทาหรนับอธิสราเอลดข้วยใน
ทตามกลางปภีเหลตานนัรนอนันมสืดมธิดทภีที่จะมาถซง ในปภีเหลตานนัรนทภีที่จะมาผถูข้พยากรณรทตานนภีรอข้อนวอนพระเจข้า
ใหข้ทรงแจข้งใหข้ทราบไมตเพภียงพระพธิโรธของพระองครเทตานนัรน แตตพระเมตตาของพระองครดข้วย 
พระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่จะมานนัรนกป็ชนัดเจนเหลสือเกธิน บนัดนภีรผถูข้พยากรณรทตานนภีร รข้องขอพระเมตตาของ
พระเจข้าเชตนกนัน คทาวธิงวอนนนัรนยนังมภีอยถูตจนทกุกวนันนภีรทภีที่ใหข้พระเจข้าทรงระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธ
ของพระองคร นนัที่นพระองครไดข้ทรงกระททาแลข้วในพระครธิสตร เพราะแมข้พระพธิโรธของพระเจข้าตข้อง
ลงโทษความบาปของมนกุษยชาตธิ กระนนัรนในพระเมตตาพระเจข้าไดข้ประทานความรอดใหข้ในพระ
ครธิสตร

ฮบก 3:3-4 พระเจผู้าเสดห็จจากเทมาน องคณ์บรมิสกทธมิธิ์เสดห็จจากภผเขาปาราน เซลาหณ์
สงต่าราศทของพระองคณ์คลกมทนัที่วฟผู้าสวรรคณ์ และโลกกห็เตห็มดผู้วยคลาสรรเสรมิญพระองคณ์ ผถูข้พยากรณรทตาน
นภีรอาจกทาลนังอข้างอธิงถซงพระราชบนัญญนัตธิ 33:2 ทภีที่โมเสสเขภียนไวข้วตา “พระเยโฮวาหรเสดป็จจากซภีนาย และ
ทรงรกุตงแจข้งจากเสอภีรรมายนังเขาทนัรงหลาย พระองครทรงฉายรนังสภีจากภถูเขาปาราน พระองครเสดป็จพรข้อม
กนับวธิสกุทธธิชนนนับหมสืที่นๆ ทภีที่พระหนัตถรเบสืรองขวามภีไฟเปป็นพระราชบนัญญนัตธิแกตเขา” (เสอภีรรและเทมาน
จรธิงๆแลข้วคสือพสืรนทภีที่เดภียวกนัน โดยถถูกแยกออกจากกนันเพภียงไมตกภีที่ไมลร) ในทนัรงสองกรณภี (โมเสสหรสือ
ฮาบากกุก) มภีคทาพรรณนาเชธิงบทกวภีและเชธิงอกุปไมยเกภีที่ยวกนับสงตาราศภีของพระเจข้าและการประทาน
พระราชบนัญญนัตธิแกตอธิสราเอล วลภีทภีที่กลตาวถซง “สงตาราศภีของพระองครคลกุมทนั ที่วฟข้าสวรรคร และโลกกป็
เตป็มดข้วยคทาสรรเสรธิญพระองคร” อาจหมายถซงเหตกุการณรสทาคนัญๆทภีที่เกธิดขซรนตอนทภีที่ประทานพระราช
บนัญญนัตธิบนภถูเขาซภีนาย ในตอนนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงเผยสงตาราศภีและฤทธธิธ เดชของพระองคร



แกตคนอธิสราเอลในลนักษณะทภีที่ปรากฏแกตตาและนตาสะพรซงกลนัว ในลนักษณะทภีที่คลข้ายกนันกนับเพลงสดกุดภี 
19:1 และ 24:1 ผถูข้พยากรณรทตานนภีรประกาศวตาแผตนดธินโลกเองกป็เผยสงตาราศภีของพระเจข้าในความสงตา
งามแหตงสธิที่งทรงสรข้างของมนัน

4 ความผต่องใสของพระองคณ์ดนังแสงสวต่าง มทเขาออกมาจากพระหนัตถณ์ของพระองคณ์ 
พระองคณ์ทรงกลาบนังฤทธานกภาพของพระองคณ์เสทยททที่นนัที่น บรธิบทยนังกลตาวถซงการประทานพระราช
บนัญญนัตธิทภีที่ภถูเขาซภีนายอยถูต ผถูข้พยากรณรทตานนภีรพรรณนาถซงสงตาราศภีของพระเจข้าในชตวงวนันเหลตานนัรน 
ขข้อความตรงนภีรคลข้ายกนับของอพยพ 24:16 คทาทภีที่แปลวตา เขา (เคเรน) ซซที่งใชข้เปป็นคทาพถูดเปรภียบเทภียบ
อาจหมายถซงไมตเพภียงพละกทาลนังเทตานนัรนแตตลทาแสงดข้วย อยตางหลนังนภีรดถูเหมสือนจะใชตความหมายตรงนภีร  
อภีกครนัร งทภีที่นภีที่หมายถซงสงตาราศภีของพระเจข้าทภีที่แผตออกมาจากพระองคร พระองครทรงถถูกพรรณนาโดย
ใชข้คทาพถูดของมนกุษยรวตาทรงมภีพระหนัตถรหนซที่งในการสตงมอบพระราชบนัญญนัตธิแกตโมเสส ในพระหนัตถร
ของพระเจข้าฤทธานกุภาพอนันมหาศาลของพระองครกป็ถถูกปธิดซตอนไวข้ ผถูข้พยากรณรทตานนภีร จซงพรรณนา
ถซงสงตาราศภีและฤทธานกุภาพของพระเจข้าโดยใชข้โวหารอนันไพเราะและคทาเปรภียบเปรย

ฮบก 3:5-6 โรคระบาดเดมินนลาหนผู้าพระองคณ์ ถต่านททที่ไหมผู้อยผต่มาชมิดตามหลนัง
พระบาทของพระองคณ์ นภีที่อาจหมายถซงภนัยพธิบนัตธิเหลตานนัรนทภีที่เกธิดกนับอภียธิปตรหรสือเปป็นการทภีที่พระเจข้าทรง
กระททากธิจตตางๆเพสืที่อตตอสถูข้พวกศนัตรถูของอธิสราเอลตอนทภีที่พวกเขาเดธินมกุตงหนข้าสถูตคานาอนัน ดถู อพยพ 
23:27-28 คทาทภีที่แปลวตา โรคระบาด (เดเบอรย์) เปป็นคทาเดภียวกนับคทาวตาโรคระบาดรล้ายแรงซซที่งเปป็นภนัย
พธิบนัตธิทภีที่หข้าในอพยพ 9:3 คทาทภีที่แปลวตา ถต่านททที่ไหมผู้อยผต่ (เรเชฟ) มภีความหมายดข้วยวตาไฟ เปลวเพลธิง 
หรสือสายฟข้าฟาด ในภนัยพธิบนัตธิทภีที่เจป็ดทภีที่ทรงกระททาตตออภียธิปตรในอพยพ 9:23-24 พระเจข้าทรงใชข้ลถูกเหป็บ
ปนดข้วยไฟ (อาจเปป็นพายกุฟข้าคะนองทภีที่มาพรข้อมกนับฟข้าแลบและลถูกเหป็บอนันนตาสะพรซงกลนัว)

6 พระองคณ์ประทนับยสืนและทรงวนัดพมิภพ พระองคณ์ทอดพระเนตรและทรงเขยต่าประชาชาตมิ 
แลผู้วภผเขานมิรนันดรณ์กาลกห็กระจนัดกระจาย และเนมินเขาอนันอยผต่เนสืองนมิตยณ์กห็ย กบตลที่าลง การเสดห็จของ
พระองคณ์กห็เปห็นดนังดนัทั้งเดมิม คทาทภีที่แปลวตา วนัด (มยวดย์ในรากโพเลล) มภีความหมายวตา ‘เขยตา’ นภีที่อาจหมาย
ถซงแผตนดธินไหวและนนัที่นเปป็นสธิที่งทภีที่เกธิดขซรนจรธิงๆทภีที่ภถูเขาซภีนาย ดถู อพยพ 19:18 การเขยตาประชาชาตธิ



ยตอมหมายถซงการททาใหข้คนคานาอนันและประชาชาตธิอสืที่นๆทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวกระจนัดกระจายไป
ซซที่งพระเจข้าทรงชตวยเหลสืออธิสราเอลใหข้ไปอยถูตแทนทภีที่คนเหลตานนัรนอยตางนตาอนัศจรรยร การเอตยถซง “ภถูเขา
นธิรนันดรรกาล” ทภีที่ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปและ “เนธินเขาอนันอยถู ตเนสืองนธิตยร” ทภีที่ถถูกททาใหข้ยกุบตทที่าลง
อาจเปป็นคทาเปรภียบทภีที่ใชข้เพสืที่อพรรณนาถซงการทภีที่ประชาชาตธิตตางๆทภีที่อยถูตมานานถถูกททาใหข้กระจนัดกระจาย
และถถูกเคลสืที่อนยข้ายไปโดยพระเจข้าเพสืที่ออธิสราเอลประชาชนของพระองคร

ประเดป็นของเรสืที่องนภีรทนัรงหมดกป็คสือ นภีที่เปป็นการเตสือนความจทาพระเจข้าใหข้ระลซกถซงการทภีที่
พระองครไดข้ทรงกระททากธิจเพสืที่ออธิสราเอลประชาชนของพระองครในหลายศตวรรษกตอนหนข้าอยตาง
นตาอนัศจรรยร ความหมายโดยนนัยทภีที่ชนัดเจนกป็คสือ ขอใหข้พระองครทรงททาแบบเดภียวกนันอภีกครนัร ง – ขอทรง
ระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธตตออธิสราเอลประชาชนของพระองครอภีกครนัร ง ในทางกลนับกนันผถูข้
พยากรณรทตานนภีรหมายเหตกุเกภีที่ยวกนับความเปป็นนธิรนันดรรและความไมตเปลภีที่ยนแปลงของพระเจข้า 
อยตางไรกป็ตาม เขากป็บอกเปป็นนนัยวตาพระเจข้าผถูข้ทรงเปป็นนธิรนันดรรและไมตรถูข้เปลภีที่ยนแปลงองครเดภียวกนันนภีร
ซซที่งแสดงความเมตตาตตออธิสราเอลในอดภีตจะทรงททาแบบนนัรนอภีกในอนาคต

ฮบก 3:7-9 ขผู้าพเจผู้าไดผู้เหห็นเตห็นทณ์ของคนคผชนันอยผต่ในสภาพทกกขณ์ใจ และมต่าน
แหต่งแผต่นดมินมทเดทยนหวนัที่นไหว ผถูข้พยากรณรทตานนภีร ในนธิมธิตของตนมองยข้อนกลนับไปยนังสมนัยตอนทภีที่
พระเจข้าทรงชตวยอธิสราเอลใหข้พข้นและประทานแผตนดธินนนัรนแกตพวกเขา คถูชนันเปป็นแวตนแควข้นหนซที่งใน
อาระเบภีย และมภีเดภียนกป็อยถูตในแควข้นเดภียวกนันนนัรน ชนตตางชาตธิเหลตานภีร อาศนัยอยถูตในเขตแดนตอนใตข้ของ
ปาเลสไตนรและของซภีนายตอนเหนสือ ซซที่งเปป็นพสืรนทภีทๆี่ อธิสราเอลเดธินทางผตานในการเดธินทางของตน
ไปยนังคานาอนัน ประเดป็นกป็คสือ ความปนัที่นปตวนและความหวาดกลนัวในประชาชาตธิเหลตานภีรขณะทภีที่
อธิสราเอลเขข้ามาใกลข้ พระเจข้าไดข้ทรงใสตความเกรงกลนัวอธิสราเอลไวข้ในประชาชาตธิเหลตานภีร เพสืที่อชตวย
ใหข้ประชาชนของพระองครผตานไปไดข้ ดถู โยชถูวา 2:9-11 ทภีที่นางราหนับทภีที่เมสืองเยรภีโคเลตายข้อนถซงความ
หวาดกลนัวของประชาชาตธิเหลตานนัรนทภีที่มภีตตออธิสราเอล คนโมอนับปรซกษากนับคนมภีเดภียนเพสืที่อหาทาง
ททาลายอธิสราเอล ดถู กนันดารวธิถภี 22:3 และกนันดารวธิถภี 31:2-8



8 ขผู้าแตต่พระเยโฮวาหณ์ พระองคณ์ทรงพระพมิโรธตต่อแมต่นลทั้าหรสือ พระองคณ์ทรงกรมิทั้วตต่อแมต่นลทั้า
หรสือ หรสือวต่าพระองคณ์ทรงโกรธทะเลเมสืที่อพระองคณ์เสดห็จทรงมผู้า เมสืที่อทรงรถรบแหต่งความรอด ผถูข้
พยากรณรทตานนภีรอข้างอธิงยข้อนกลนับไปถซงการพธิพากษาของพระเจข้าในการททาใหข้แมตนทร าไนลรกลายเปป็น
เลสือดและการพธิพากษาทภีที่บนังเกธิดแกตฟาโรหรในทะเลแดงเมสืที่อเขาไลตตามคนอธิสราเอล ประเดป็นกป็คสือวตา
พระพธิโรธและความไมตพอพระทนัยของพระเจข้าไมตไดข้มภีตตอมวลนทราเหลตานนัรน แตตมภีตตอเหลตาศนัตรถูของ
ประชาชนของพระเจข้า ดถู อพยพ 7:20 และ 14:19-28

9 คนันธนผของพระองคณ์กห็ถผกเปมิดออกจนเปลสือยเปลต่าททเดทยว ตามคลาสนัตยณ์ปฏมิญาณของเหลต่า
ตระกผลคสือพระดลารนัสของพระองคณ์ เซเลหณ์ คทาพรรณนานภีร เปป็นคทาเปรภียบเปรยหนซที่งถซงฤทธานกุภาพ
และพระพธิโรธของพระเจข้าซซที่งถถูกปลตอยออกมาตตอสถูข้บรรดาศนัตรถูของพระองครและศนัตรถูของ
ประชาชนของพระองคร ในคทาเปรภียบเปรยนนัรน พระเจข้าทรงหยธิบคนันธนถูและลถูกธนถูออกมาเพสืที่อยธิงใสต
เหลตาศนัตรถูของพระองคร พระองครทรงททาเชตนนนัรนตามพระสนัญญาของพระองครทภีที่ทรงททาไวข้ก นับคน
อธิสราเอลสธิบสองตระกถูล (“ตามคทาสนัตยรปฏธิญาณของเหลตาตระกถูล”) เชตนเดภียวกนับในหนนังสสือเพลง
สดกุดภี ผถูข้พยากรณรทตานนภีรกลตาววตา เซลาหย์ ซซที่งเปป็นคทาทางดนตรภีทภีที่มภีความหมายวตาหยกุดชนั ที่วคราวหรสือพนัก
มนันอาจหมายถซงการหยกุดและใครตครวญความจรธิงทภีที่ถถูกนทาเสนอ วลภีสกุดทข้าย พระองคณ์ทรงแยกพมิภพ
ดผู้วยแมต่นลทั้าทนัทั้งหลายอาจหมายถซงนทราทภีที่ออกมาจากศธิลาเพสืที่อประชาชนของพระเจข้า ดถู อพยพ 17:6 
และกนันดารวธิถภี 20:11 ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าไมตเพภียงทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้น
เทตานนัรน แตตยนังทรงตอบสนองความตข้องการตตางๆของพวกเขาโดยทรงจนัดเตรภียมนทราตามทภีที่พวกเขา
ตข้องการดข้วย

ฮบก 3:10-11 บรรดาภผเขาเหห็นพระองคณ์กห็บมิดเบททั้ยวไป กระแสนลทั้าททที่ดกเดสือดกห็กวาด
ผต่านไป ผถูข้พยากรณรทตานนภีร เลตาตตอไปถซงพระราชกธิจตตางๆอนันทรงฤทธธิธ ของพระเจข้าทภีที่ทรงกระททาเพสืที่อ
ประชาชนของพระองคร การกลตาวถซงบรรดาภถูเขาทภีที่สนัที่นสะเทสือนยตอมเกธิดขซรนทภีที่ซภีนายตามทภีที่มภีบนันทซก
ไวข้ในอพยพ 19:18 นทราทภีที่ไหลลข้นยตอมหมายถซงนทราของแมตนทร าจอรรแดนทภีที่แยกออกตอนทภีที่คนอธิสราเอล
เดธินขข้ามมนัน เมสืที่อนทราทภีที่มาจากดข้านบนกองสถูงขซรนและนทราทภีที่อยถูตดข้านลตางขาดไป วลภีสกุดทข้าย มหาสมกทร
กห็สต่งเสทยง มนันยกมสือของมนันขขทั้นเบสืทั้องสผงอาจหมายถซงเหตกุการณรเดภียวกนันหรสืออาจเปป็นการแยก



ทะเลแดงกป็ไดข้ ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงจนัดการและเขข้าแทรกแซงเพสืที่อประชาชน
ของพระองคร

11 ดวงอาทมิตยณ์และดวงจนันทรณ์นมิที่งเฉยอยผต่ในททที่ของมนัน นภีที่ยตอมหมายถซงตอนทภีที่ดวงอาทธิตยร
และดวงจนันทรรหยกุดนธิที่งเพราะเหป็นแกตโยชถูวาตามทภีที่มภีบนันทซกไวข้ในโยชถูวา 10:12-13 วลภีสกุดทข้าย เมสืที่อ
แสงแหต่งลผกธนผของพระองคณ์พกต่งผต่านไป เมสืที่อแสงแหต่งหอกอนันวาววนับของพระองคณ์พ กต่งไปอาจเปป็นคทา
เปรภียบเปรยทภีที่หมายถซงลถูกเหป็บใหญตๆทภีที่พระเจข้าทรงโยนลงมาทภีที่เมสืองอาเซคาหรตามทภีที่มภีบนันทซกไวข้ใน
โยชถูวา 10:11 อภีกครนัร งทภีที่ผถูข้พยากรณรทตานนภีร เลตายข้อนถซงการทรงชตวยใหข้พข้นอนันทรงฤทธธิธ ทภีที่พระเจข้า
ประทานแกตประชาชนของพระองครในอดภีต

ฮบก 3:12-15 พระองคณ์เสดห็จไปเหนสือพมิภพดผู้วยความโกรธา พระองคณ์ทรงเหยทยบ
ยลที่าประชาชาตมิดผู้วยความกรมิทั้ว ผถูข้พยากรณรทตานนภีร เลตายข้อนตตอไปถซงพระราชกธิจอนันนตาอนัศจรรยรของ
พระเจข้าในการขนับไลตคนคานาอนันออกไปจากแผตนดธินนนัรนตตอหนข้าอธิสราเอลดนังทภีที่บนันทซกไวข้ใน
หนนังสสือโยชถูวา พระองครทรงเหยภียบยทที่าบรรดาศนัตรถูของพวกเขาเพราะเหป็นแกตพวกเขา

13 พระองคณ์เสดห็จออกไปเพสืที่อชต่วยประชาชนของพระองคณ์ใหผู้รอด เพสืที่อชต่วยผผผู้ททที่พระองคณ์
ทรงเจมิมไวผู้ใหผู้รอด พระองคณ์ทรงทลาใหผู้ศทรษะแหต่งเรสือนของคนชนัที่วไดผู้รนับบาดเจห็บ โดยการเผยใหผู้เหห็น
ตนัทั้งแตต่รากฐานถขงชต่วงคอ เซลาหณ์ ความคธิดตรงนภีรกป็คสือวตาพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้
พข้นจากบรรดาศนัตรถูของพวกเขาในการพธิชธิตแผตนดธินนนัรน พระองครไมตเพภียงกทาจนัดพวกผถูข้ครอบครอง
ของคนคานาอนันตระกถูลตตางๆเทตานนัรน (ศภีรษะแหตงเรสือนของคนชนั ที่ว) แตตพระองครยนังทรงททาลาย
อาณาจนักรตตางๆของพวกเขาโดยทรงรสืรอพวกมนันจนถซงรากของพวกมนันเลยดข้วย ความหมายของ
ชตวงคอของรากอาจหมายถซงการทภีที่แมข้แตตรากฐานกป็ถถูกขกุดขซรนมาและถถูกเอาออกไป พระเจข้าทรง
ททาใหข้เหลตาศนัตรถูของประชาชนของพระองครพตายแพข้อยตางราบคาบ ผถูข้ทภีที่พระองครทรงเจธิมในบรธิบทนภีร
หมายถซงอธิสราเอลและผถูข้นทาทภีที่ไดข้รนับการเจธิมของมนัน หากกลตาวในระดนับทภีที่สถูงกวตา พระเจข้าไดข้เสดป็จ
ออกไปเพสืที่อชตวยประชาชนของพระองครใหข้ไดข้รนับความรอดในพระราชกธิจดข้านการทรงไถตของ



พระครธิสตร โดยทรงททาลายรากฐานแหตงอาณาจนักรของพญามารและททาใหข้หนัวของมนันฟกชทราทภีที่กล
โกธา พระราชกธิจของพระเจข้าเพสืที่อประชาชนของพระองครกป็ยธิที่งใหญตเหลสือเกธิน

14 พระองคณ์ทรงแทงหนัวหนผู้าหมผต่บผู้านของเขาดผู้วยหอกของพระองคณ์ ผ ผผู้มาอยต่างลมหมกน
เพสืที่อจะกระจายขผู้าพเจผู้าเสทย เขาจะเปรมปรทดมิธิ์ดนังวต่าจะกมินคนจนเสทยเปห็นความลนับ นภีที่เปป็นความคธิดตตอ
เนสืที่องเกภีที่ยวกนับการทภีที่พระเจข้าทรงมอบคานาอนันใหข้แกตอธิสราเอลอยตางนตาอนัศจรรยร คทาทภีที่แปลวตา 
หมผต่บผู้าน (ปาราซ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘เหลตานนักรบ’ หรสือ ‘เหลตาหนัวหนข้า’ พวกผถูข้นทาทภีที่ชนั ที่วของ
คนคานาอนันเผตาตตางๆถถูกแทงลงในบางกรณภีดข้วยอาวกุธของพวกเขาเอง แมข้พวกเขาออกมาตตอสถูข้
อธิสราเอลเหมสือนลมหมกุนเพสืที่อตตอสถูข้กนับพวกเขากป็ตาม แมข้คนคานาอนันทภีที่ไมตนนับถสือพระเจข้าเหลตานภีร
ออกมาเพสืที่อทภีที่จะททาลายอธิสราเอล พวกเขากป็ถถูกททาลายเสภียเอง ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตายนังเหมสือนเดธิมกป็
คสือวตาพระเจข้าทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นในอดภีต นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตา
พระองครยนังทรงสามารถททาเชตนนนัรนไดข้อยถูตจนทกุกวนันนภีร

15 พระองคณ์ทรงเหยทยบยลที่าทะเลดผู้วยมผู้าของพระองคณ์ คสือนลทั้ามากหลายซขที่งเดสือดพลกต่ง นภีที่อาจ
หมายถซงตอนทภีที่พระเยโฮวาหรทรงดทาเนธินผตานทะเลแดงในเสาเมฆและเสาไฟ (บรรดามข้าและรถรบ
ของพระองคร) เมสืที่อพระองครทรงททาลายคนอภียธิปตร

ฮบก 3:16 เมสืที่อขผู้าพเจผู้าไดผู้ยมินแลผู้ว ทผู้องของขผู้าพเจผู้ากห็สะเทสือน พอไดผู้ยมินเสทยง 
รมิมฝทปากของขผู้าพเจผู้ากห็สนัที่น กระดผกของขผู้าพเจผู้ากห็ผกพนัง และขผู้าพเจผู้ากห็สะเทสือนอยผต่ในตนัวขผู้าพเจผู้า เพสืที่อ
ขผู้าพเจผู้าจะพนักอยผต่ในวนันแหต่งความลลาบาก เมสืที่อเขามาถขงประชาชน เขาจะบกกรกกดผู้วยกองทหารของ
ตน ความคธิดเปลภีที่ยนอยตางสธิรนเชธิงตรงนภีร  ขณะทภีที่จนถซงจกุดนภีร ในบทนภีร  ผถูข้พยากรณรทตานนภีร ไดข้หวนรทาลซก
ถซงพระเมตตาอนันยธิที่งใหญตของพระเจข้าในการทรงชตวยประชาชนของพระองครใหข้พข้นในอดภีต บนัดนภีร
ความคธิดของเขาวกกลนับมายนังวนันคสืนแหตงพระพธิโรธทภีที่รออยถูตเบสืรองหนข้า จงระลซกในขข้อ 2 วตาเขาไดข้
วธิงวอนพระเจข้าใหข้ทรงระลซกถซงพระเมตตาในพระพธิโรธของพระองคร เหป็นไดข้ชนัดวตานนัที่นเปป็นทภีทๆี่
ความคธิดตรงนภีร วกกลนับไป การพธิพากษากทาลนังใกลข้จะเกธิดกนับยถูดาหรและฮาบากกุกกป็ทราบดภี จงระลซก
ถซงฮาบากกุก 1:3-11 และตอนนภีรผถูข้พยากรณรทตานนภีรกป็เลตาวตาเขาตนัวสนัที่นดข้วยความกลนัวเมสืที่อคธิดถซงเรสืที่องนนัรน 



การทภีที่เขากลตาวถซงความผกุผนังของกระดถูกอาจหมายถซงการหมดสธิรนเรภีที่ยวแรง เมสืที่อฮาบากกุกใครตครวญ
ถซงการพธิพากษาทภีที่ใกลข้จะเกธิดแกตยถูดาหร เขากป็เรธิที่มเจป็บปตวยและอตอนแอฝตายรตางกาย เขารถูข้วตาพระพธิโรธ
ของพระเจข้าจะไมตถถูกหนันเหไป แมข้เขาไดข้รข้องขอพระเมตตาของพระเจข้าในขข้อ 2 แลข้วกป็ตาม การ
พธิพากษากทาลนังจะมาและเขากป็ทราบดภี

ฮบก 3:17 แมผู้ตผู้นมะเดสืที่อจะไมต่มทดอกบาน หรสือจะไมต่มทผลในเถาองกต่น การ
ตรากตรลากนับตผู้นมะกอกเทศกห็สผญเปลต่า ทกต่งนาจะมมิไดผู้เกมิดอาหาร ฝผงสนัตวณ์จะขาดไปจากคอก และจะ
ไมต่มทฝผงวนัวททที่ในโรงนา นภีที่เปป็นคทาพรรณนาถซงวนันคสืนอนันมสืดมธิดแหตงการพธิพากษาซซที่งอยถูตไมตไกลโดย
นทรามสือของคนบาบธิโลน แมข้แตตพสืชผลของแผตนดธินนนัรนกป็จะถถูกททาลายและจะไมตมภีคนททางานในไรตนา
เลย ปศกุสนัตวรของแผตนดธินนนัรนจะพธินาศเชตนกนัน ความรกรข้างวตางเปลตาอยตางสธิรนเชธิงรอคอยยถูดาหรอยถูต
เมสืที่อบาบธิโลนเรธิที่มการรกุกรานสามครนัร งของตนและการททาลายตตอสถูข้ประชาชนของพระเจข้า

ฮบก 3:18-19 ถขงกระนนัทั้นขผู้าพเจผู้าจะรต่าเรมิงในพระเยโฮวาหณ์ ขผู้าพเจผู้าจะเปรมปรทดมิธิ์
ในพระเจผู้าแหต่งความรอดของขผู้าพเจผู้า แมข้การพธิพากษานนัรนใกลข้เขข้ามา ฮาบากกุกกป็ตนัดสธินใจทภีที่จะ
ชสืที่นชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้า วลภีอนันเปภีที่ยมสกุขนนัรนปรากฏเกข้าครนัร งในพระคนัมภภีรร (เพลงสดกุดภี 33:1; 
97:12; อธิสยาหร 41:16; 61:10; โยเอล 2:23; เศคารธิยาหร 10:7; ฟภีลธิปปภี 3:1; 4:4 รวมถซงตรงนภีรดข้วย) 
แนตทภีเดภียวความชสืที่นชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้าเปป็นก ทาลนังของเรา (เนหะมภียร 8:10) แมข้ความชนั ที่วทวภี
ขซรนรอบตนัวเราและความลทาบากอยถูตรอบดข้าน เรากป็ยนังชสืที่นชมยธินดภีในองครพระผถูข้เปป็นเจข้าไดข้เสมอ 
พระองครไมตเคยเปลภีที่ยนแปลงและ “การเสดป็จของพระองครกป็เปป็นดนังดนัรงเดธิม” (ฮาบากกุก 3:6) พระองคร
ทรงเปป็นความชสืที่นชมยธินดภีของเราและเปป็นแหลตงแหตงความชสืที่นชมยธินดภี ตราบใดทภีที่เรายนังมภี
สามนัคคภีธรรมและการรตวมสนธิทกนับสวรรคร เรากป็มภีความชสืที่นชมยธินดภีขององครพระผถูข้เปป็นเจข้าในใจของ
เราไดข้เสมอ

19 พระเยโฮวาหณ์พระเจผู้าทรงเปห็นกลาลนังของขผู้าพเจผู้า พระองคณ์จะทรงกระทลาเทผู้าของ
ขผู้าพเจผู้าเหมสือนอยต่างตทนกลางตนัวเมทย พระองคณ์จะทรงกระทลาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเดมินไปบนททที่สผงทนัทั้งหลาย
ของขผู้าพเจผู้า แมข้ฮาบากกุกเจป็บปตวยฝตายรตางกายขณะทภีที่เขาใครตครวญถซงการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกต



ประชาชนของพระองคร องครพระผถูข้เปป็นเจข้ากป็ยนังทรงเปป็นกทาลนังของเขาอยถูตเหมสือนเดธิม ดถู อธิสยาหร 
40:31, เพลงสดกุดภี 18:1, 2, 32, 39, 27:1 ฯลฯ ขาและเทข้าของกวางตนัวเมภียไมตเพภียงเรภียวยาวเทตานนัรน 
แตตยนังมภีก ทาลนังมากและแขป็งแรงดข้วย นอกจากนภีรสนัตวรชนธิดนภีร ยนังมภีเทข้าทภีที่มนั ที่นคงดข้วย แมข้กระทนั ที่งในสถาน
ทภีที่ตตางๆทภีที่เตป็มไปดข้วยภถูเขากป็ตาม ความคธิดอนันหลนังนภีร ยตอมหมายถซงทภีที่สถูงทนัรงหลายฝตายวธิญญาณดข้วย แมข้
การพธิพากษากทาลนังจะเกธิดแกตยถูดาหร ฮาบากกุกกป็ยนังพบความชสืที่นชมยธินดภี พละก ทาลนังและความมนั ที่นคงใน
องครพระผถูข้เปป็นเจข้าพระเจข้าไดข้อยถู ต แนตทภีเดภียวพระองครทรงเปป็นพละกทาลนัง ความชสืที่นชมยธินดภีและความ
ชตวยเหลสือของเรา 

ถขงหนัวหนผู้านนักรผู้องใชผู้เครสืที่องสาย เหมสือนทภีที่ดาวธิดกระททาหลายครนัร งในหนนังสสือเพลงสดกุดภี บท
กวภีและบทเพลงตรงนภีรถถูกอกุทธิศใหข้แกตพวกนนักดนตรภีประจทาพระวธิหารเพสืที่อทภีที่จะถถูกขนับรข้องทภีที่นนั ที่น และ
บรรเลงรตวมกนับเครสืที่องสาย (นนัที่นคสือ วงออเคสตรข้าประจทาพระวธิหาร) เพราะคทาสนัที่งสกุดทข้ายนภีร  เราจซง
อาจสนันนธิษฐานไดข้วตาฮาบากกุกอยถูตในเชสืรอสายของปกุโรหธิต หนนังสสือฮาบากกุกจซงจบลงดข้วยประการ
ฉะนภีร


