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หนนังสสือฮนักกนัย
บทนนนำสสสู่ฮฮักกฮัย: หนนังสสือททที่มทชสืที่อวว่า ฮฮักกฮัย เลว่มนทนี้ซซที่งบางครนันี้งถถูกเรทยกวว่า “หนนังสสือของฮนักกนัย” 

หรสือ “คคาพยากรณณ์ของฮนักกนัย” ถถูกเขทยนขซนี้นโดยผถูผู้พยากรณณ์ฮนักกนัย ชสืที่อของเขาในภาษาฮทบรถูมทความ
หมายวว่า ‘เทศกาลเลทนี้ยงตว่างๆอนันบรริสสุทธริธ’ และอาจแปลไดผู้ดผู้วยวว่า ‘เทศกาลเลทนี้ยงตว่างๆของเรา 
(ขผู้าพเจผู้า)’ ซซที่งหมายถซงเทศกาลเลทนี้ยงตว่างๆของพระเยโฮวาหณ์ เขาอาจเกริดททที่ไหนสนักแหว่งในบาบริโลน
โดยเปป็นสว่วนหนซที่งของพวกยริวททที่ถถูกกวาดตผู้อนไปยนังบาบริโลน แมผู้มริไดผู้ถถูกกลว่าวถซงในลคาดนับวงศณ์
ตระกถูลตว่างๆในหนนังสสือเอสรา เขาอาจกลนับมากว่อนหนผู้านนันี้นพรผู้อมกนับพวกยริวกลสุว่มแรกททที่กลนับมา
จากบาบริโลนของเปอรณ์เซทย อาจเปป็นไดผู้วว่าเขายนังเปป็นเดป็กหนสุว่มอยถูว่ในตอนนนันี้นเขาจซงไมว่ถถูกเอว่ยถซง การ
รนับใชผู้ชว่วงสนันี้นๆของเขาเหป็นไดผู้ชนัดวว่ามทแกว่พวกยริวททที่กลนับมายนังแผว่นดรินนนันี้นและตรงกนับการสรผู้างพระ
วริหารนนันี้นขซนี้นใหมว่ โดยเฉพาะงานนนันี้นททที่ถถูกเรริที่มตผู้นใหมว่ตามททที่หมายเหตสุไวผู้โดยเอสราในเอสรา 5 
และ 6 การเทศนาและการพยากรณณ์ของฮนักกนัยและเศคารริยาหณ์เพสืที่อนรว่วมงานของเขาซซที่งพระเจผู้าทรง
ใชผู้เพสืที่อกระตสุผู้นพวกยริวททที่ทผู้อแทผู้ใหผู้เรริที่มงานกว่อสรผู้างพระวริหารอทกครนันี้ง ดถู เอสรา 5:1-2 และ 6:14 
ชว่วงเวลาของการรนับใชผู้ของเขาตามททที่หมายเหตสุไวผู้ในคคาพยากรณณ์นทนี้คสือประมาณปท 520 หรสือ 519 
กว่อน ค.ศ.

หนัวขผู้อหลนักของหนนังสสือเลว่มนทนี้คสือ การตนักเตสือนพวกยริวททที่กลนับมาแลผู้วเรสืที่องททที่พวกเขาละเลย
การสรผู้างพระวริหารขซนี้นใหมว่ การตว่อตผู้านเมสืที่อประมาณสริบสทที่ปทกว่อนหนผู้านนันี้นโดยชาวสะมาเรทยใน
ทผู้องถริที่นนนันี้นทคาใหผู้เกริดการหยสุดและคคาสนัที่งหผู้ามมริใหผู้ดคาเนรินการกว่อสรผู้างตว่อโดยกษนัตรริยณ์เปอรณ์เซทยททที่
ครองบนัลลนังกณ์อยถูว่ขณะนนันี้น นนัที่นคสือ แคมบทเซส (หรสืออารทาเซอรณ์ซทส หรสืออาหสสุเอรนัส) ขณะเดทยวกนัน
กษนัตรริยณ์องคณ์ใหมว่ไดผู้ขซนี้นครองบนัลลนังกณ์กษนัตรริยณ์แหว่งเปอรณ์เซทยตว่อ นนัที่นคสือ ดารริอนัส ฮริสตาสเปส และเหป็น
ไดผู้ชนัดวว่าพระเจผู้าทรงดลใจฮนักกนัยและเศคารริยาหณ์ใหผู้กระตสุผู้นพวกยริวใหผู้เรริที่มงานกว่อสรผู้างตว่อ จนังหวะ
เวลานนันี้นเหมาะสมแลผู้วและพระเจผู้าทรงใชผู้พระวจนะมาใหผู้กลนับไปทคางานตว่อ แมผู้เกริดความ
เปลทที่ยนแปลงในบรรยากาศทางการเมสืองแลผู้ว พวกยริวททที่ไดผู้กลนับมากป็เรริที่มรถูผู้สซกสบายๆแลผู้วในแผว่น



ดรินเกริดของตนททที่ไดผู้กลนับคสืนมา พวกเขาไดผู้สรผู้างบผู้านเรสือนหลนังใหมวๆ่  มทธสุรกริจการงานททที่มนัที่นคงและ
กคาลนังเจรริญขซนี้นโดยรวม พวกเขามนัวแตว่ยสุว่งและสาละวนเกรินกวว่าททที่จะกลนับไปทคางานททที่พระเจผู้าไดผู้
ทรงใชผู้พวกเขาใหผู้กระทคา ดนังนนันี้นพระเจผู้าจซงทรงใชผู้สองเหตสุการณณ์มาเพสืที่อปลสุกใหผู้พวกเขาตสืที่น อยว่าง
แรกคสือ พระเจผู้าทรงใชผู้ชว่วงเวลาแหว่งเศรษฐกริจตกตคที่ารสุนแรงมา พสืชผลเรริที่มแยว่และเศรษฐกริจกป็ดริที่งลง
เหว จากนนันี้นพระเจผู้าทรงใชผู้ฮนักกนัยและเศคารริยาหณ์มาเทศนากลว่าวโทษความอริที่มอกอริที่มใจของพวก
เขา พวกยริวททที่ไดผู้กลนับมายนังแผว่นดรินนนันี้นเขผู้าใจขผู้อความนนันี้นและการกว่อสรผู้างพระวริหารกป็ดคาเนรินตว่อ
ไปตามททที่มทบนันทซกไวผู้ในเอสรา 5-6

ชว่วงเวลาของการรนับใชผู้ททที่ถถูกบนันทซกไวผู้ของฮนักกนัยคสือประมาณแคว่สทที่เดสือน หลนังจากนนันี้นไมว่มท
บนันทซกเพริที่มเตริมอทกเกทที่ยวกนับการรนับใชผู้ประชาชนในสว่วนของเขา อยว่างไรกป็ตาม ผถูผู้เขทยนหนนังสสือฮทบรถู
กป็ยกคคาพถูดจากฮนักกนัย 2:6 (ในฮทบรถู 12:26) ซซที่งแสดงใหผู้เหป็นวว่ามนันถถูกถสือวว่าเปป็นสว่วนหนซที่งของพระ
คนัมภทรณ์ททที่ไดผู้รนับการดลใจในสมนัยนนันี้น

*****

ภนำพรวมของฮฮักกฮัย 1: ในการหมายเหตสุฉากหลนังทางประวนัตริศาสตรณ์ของคคาพยากรณณ์ของ
เขา ฮนักกนัยตริเตทยนพวกยริวททที่ไดผู้กลนับมาเรสืที่องความเฉสืที่อยชาและความอริที่มอกอริที่มใจของพวกเขา เขา
หมายเหตสุวว่าความยากลคาบากทางเศรษฐกริจททที่พวกเขากคาลนังเผชริญเปป็นวริธทของพระเจผู้าททที่จะดซงความ
สนใจของพวกเขา ถซงเวลาแลผู้วททที่จะกลนับไปทคางานกว่อสรผู้างพระวริหารตว่อไป มนันตกอยถูว่ในสภาพ
ชคารสุดทรสุดโทรมกระทนัที่งหลนังจากงานกว่อสรผู้างไดผู้เรริที่มขซนี้นแลผู้วจากนนันี้นกป็หยสุดไปหลายปทกว่อนหนผู้านนันี้น
(บางคนคริดวว่าชว่วงเวลาททที่งานกว่อสรผู้างถถูกระงนับไปนนันี้นนานถซงสริบแปดปท บผู้างกป็คาดวว่านานสริบสทที่ปท 
ทรรศนะหลนังนว่าจะใชว่มากกวว่า) งานกว่อสรผู้างดคาเนรินตว่อไปผว่านการเทศนาของเขา (และของเศคารริ
ยาหณ์)

ฮกก 1:1 ณ ววันททที่หนนที่ง เดดือนททที่หก ปทททที่สองแหห่งรวัชกาลกษวัตรริยย์ดารริอวัส พระ
วจนะของพระเยโฮวาหย์มาโดยทางฮวักกวัย ผผผู้พยากรณย์ ถนงเศรรบบาเบลบรตรชายเชอวัลทริเอล ผผผู้วห่า
ราชการเมดืองยผดาหย์ และถนงโยชผวาบรตรชายเยโฮซาดวัก มหาปรโรหริต วห่า ชตวงเวลทำทภีที่เฉพทำะเจทำะจง



ของกทำรรนับใชข้ของฮนักกนัยถถูกหมทำยเหตรุไวข้วตทำเปป็นปภีทภีที่สองของดทำรธิอนัส ในเดสือนทภีที่หกในวนันทภีที่หนนที่งของ
เดสือนนนัรน ดทำรธิอนัสทภีที่วตทำนภีร อทำจเปป็นดทำรธิอนัส ฮธิสตทำสเปส กษนัตรธิยรแหตงจนักรวรรดธิเปอรรเซภีย อทำรททำเซอรร
ซภีสซนที่งครอบครองกตอนหนข้ทำ (หรสือแคมบภีเซส ผถูข้ซนที่งไดข้ยนับยนัรงงทำนกตอสรข้ทำงนนัรน) กป็หมดวทำระของตน
แลข้ว ผถูข้ครอบครองอภีกคนนทำมวตทำเสมอรรดธิสไดข้ครอบครองชตวงสนัรนๆระหวตทำงแคมบภีเซส (อทำรททำเซ
อรรซภีส) และดทำรธิอนัส เมสืที่อมภีขตทำวรนัที่วไหลมทำถนงยถูเดภียเกภีที่ยวกนับผถูข้นททำคนใหมต พระเจข้ทำกป็ประททำนพระวจนะ
แกตผถูข้พยทำกรณรฮนักกนัยในเดสือนทภีที่หก (เดสือนเอลถูลของคนฮภีบรถูซนที่งอยถู ตในชตวงปลทำยฤดถูรข้อน – ปลทำย
เดสือนสธิงหทำคมและตข้นเดสือนกนันยทำยน)

เนสืรอหทำของคททำพยทำกรณรนภีร ถถูกสตงมทำถนงและผตทำนททำง (1) ‘เศรรุบบทำเบลบรุตรชทำยเชอนัลทธิเอล’ 
เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำในลททำดนับวงศรตระกถูลขององครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในทนัรงมนัทธธิว 1:12 และ
ลถูกทำ 3:27 เศรรุบบทำเบลผถูข้วตทำรทำชกทำรเมสืองยถูดทำหรถถูกใสตในรทำยชสืที่อของบรรพบรุรรุษของพระเยซถู เชอนัลทธิ
เอลบธิดทำของเขทำถถูกเรภียกวตทำซทำลทำธธิเอลในทนัรงมนัทธธิวและลถูกทำ บทำงคนคธิดวตทำเศรรุบบทำเบลเปป็นหลทำน
ชทำยของซทำลทำธธิเอล แตตไมตวตทำกรณภีใดกป็ตทำม พวกเขทำตตทำงกป็เปป็นเชสืรอพระวงศรของดทำวธิด ในตระกถูลของ
ยถูดทำหรซนที่งองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำของเรทำกป็มทำจทำกตระกถูลนภีร  ในฐทำนะททำยทำทของกษนัตรธิยร คนเปอรรเซภียไดข้
แตตงตนัรงเศรรุบบทำเบลเปป็นผถูข้วตทำรทำชกทำรของแควข้นยถูดทำหรของพวกเขทำ (2) ฮนักกนัยเขภียนคททำพยทำกรณรของ
ตนไปถนงผถูข้นททำทภีที่มภีชสืที่อเสภียงอภีกคนของพวกยธิวดข้วย นนั ที่นคสือ “โยชถูวทำบรุตรชทำยเยโฮซทำดนัก มหทำปรุโรหธิต”
(เขทำถถูกเรภียกวตทำ เยชถูวทำบรุตรชทำยของโยซทำดนักในเอสรทำ 3:2)

ฮกก 1:2-3 "พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้วห่า ประชาชนเหลห่านทนี้กลห่าววห่า 
เวลานวันี้นยวังไมห่มาถนง คดือเวลาททที่จะสรผู้างพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์" ฮนักกนัยจนัดกทำรกนับทนัศนคตธิทภีที่
แพรตหลทำยของพวกยธิวทภีที่ไดข้กลนับมทำยนังแผตนดธินนนัรนทนันทภี กทำรกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรไดข้หยรุดไปอยตทำง
นข้อยสธิบสภีที่ปภีกตอนและพวกเขทำเหป็นวตทำยนังไมตถนงเวลทำทภีที่จะกตอสรข้ทำงตตอ ขข้ออข้ทำงของพวกเขทำยตอมมภีหลทำก
หลทำย (1) ยนังไมตมภีกทำรเปลภีที่ยนแปลงในพระรทำชกฤษฎภีกทำทภีที่ออกโดยอทำรททำเซอรรซภีสทภีที่สนั ที่งใหข้หยรุดงทำน
กตอสรข้ทำงนนัรน (2) พวกเขทำกททำลนังอยถูตในชตวงเวลทำทภีที่ยทำกลททำบทำกททำงเศรษฐกธิจ แมข้พวกเขทำไดข้เจรธิญขนรน
แลข้วในกทำรกลนับมทำของตน สภทำวะตตทำงๆขณะนนัรนกป็ยนังไมตดภีนนัก (3) และพวกเขทำกป็ยนังไมตมภีกะจธิตกะใจ



ทภีที่จะดททำเนธินงทำนกตอสรข้ทำงตตอ ดนังนนัรน ฮนักกนัยจนงโยนขข้ออข้ทำงของพวกเขทำตตอหนข้ทำพวกเขทำ “เวลทำนนัรนยนัง
ไมตมทำถนง คสือเวลทำทภีที่จะสรข้ทำงพระนธิเวศของพระเยโฮวทำหร”

3 แลผู้วพระวจนะของพระเยโฮวาหย์จนงมาถนงโดยทางฮวักกวัยผผผู้พยากรณย์วห่า แตตละสตวนยตอย
ของหนนังสสือเลตมเลป็กๆนภีรถถูกเกรธิที่นนททำดข้วยวลภีทภีที่วตทำ “พระวจนะของพระเยโฮวทำหรจนงมทำถนงโดยททำงฮนัก
กนัยผถูข้พยทำกรณรวตทำ” (หรสือคททำพถูดทภีที่คลข้ทำยๆกนัน)

ฮกก 1:4 "โอ เจผู้าทวันี้งหลาย ถนงเวลาแลผู้วหรดือททที่ตวัวเจผู้าเองอาศวัยอยผห่ในบผู้านททที่มท
ไมผู้บร แตห่สห่วนพระนริเวศนทนี้ทรินี้งใหผู้พวังทลาย ฮนักกนัยทททำกทำรเปรภียบเทภียบทภีที่เจป็บแสบ ตนัรงแตตพวกเขทำไดข้
กลนับมทำยนังยถูดทำหร พวกยธิวสตวนทภีที่เหลสือซนที่งไดข้กลนับมทำกป็มภีชภีวธิตทภีที่สรุขสบทำย เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำทรง
ทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญขนรน พวกเขทำไดข้หยนั ที่งรทำกลงในททำงเศรษฐกธิจอยตทำงรวดเรป็วในแผตนดธินแหตง
บรรพบรุรรุษของตน พวกเขทำไดข้ปลถูกไรตนทำและเรธิที่มธรุรกธิจตตทำงๆแลข้ว เมสืที่อพวกเขทำเรธิที่มมนั ที่นคงขนรน พวก
เขทำกป็สรข้ทำงบข้ทำนหลนังใหมตๆ – บข้ทำนสวยๆ วลภีทภีที่กลตทำวถนง “บข้ทำนทภีที่มภีไมข้บรุ” กลตทำวถนงกทำรใชข้แผตนไมข้กรรุ 
มนันอทำจหมทำยถนงก ททำแพงดข้ทำนในทภีที่กรรุดข้วยไมข้สนสภีดทำรร มนันอทำจหมทำยถนงผนนังดข้ทำนนอกทภีที่เปป็นไมข้สนสภี
ดทำรรกป็ไดข้ ไมตวตทำกรณภีใด มนันบตงบอกถนงกทำรบรุดข้วยวนัสดรุพธิเศษ ตรงกนันขข้ทำมงทำนกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรทภีที่
แทบไมตไดข้เดธินหนข้ทำเลยยนังพวังทลายอยถูต คททำฮภีบรถูทภีที่แปลเชตนนนัรน (ชาเรบ) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ทธิรงรข้ทำง’

งทำนกตอสรข้ทำงเพสืที่อฟสืร นฟถูทภีที่ถถูกเรธิที่มตข้นเมสืที่อหลทำยปภีกตอนหนข้ทำนนัรนถถูกทธิรงใหข้รข้ทำงเปลตทำ วนัชพสืชสถูงๆ
งอกขนรนรอบๆฐทำนรทำกพระวธิหทำร ไมตมภีสธิที่งใดทภีที่เปป็นระเบภียบเลย ทภีที่ตนัรงของพระวธิหทำรอยถูตในสภทำพรก
รรุงรนัง ขข้อควทำมของฮนักกนัยคสือ ‘ดถูสธิวตทำพวกเจข้ทำอทำศนัยอยถูตอยตทำงไรและดถูพระนธิเวศของพระเจข้ทำสธิ’ เจตนทำ
ของเขทำทภีที่จะทททำใหข้พวกเขทำอนับอทำยจนงไดข้ผลตทำมนนัรน

ฮกก 1:5-7 เพราะฉะนวันี้น บวัดนทนี้พระเยโฮวาหย์จอมโยธาจนงตรวัสวห่า จงพริจารณาดผ
วห่า เจผู้ามทความเปป็นอยผห่อยห่างไร 6 เจผู้าหวห่านมาก แตห่เกทที่ยวนผู้อย เจผู้ารวับประทาน แตห่ไมห่เคยอริที่ม เจผู้าดดืที่ม 
แตห่กป็ไมห่เคยหายอยาก เจผู้านรห่งหห่ม แตห่กป็ไมห่มทใครอรห่น ผผผู้ททที่ไดผู้คห่าจผู้าง กป็ไดผู้คห่าจผู้างมาใสห่ถรงททที่มทรผ 7 พระเยโฮ
วาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้วห่า จงพริจารณาดผวห่า เจผู้ามทความเปป็นอยผห่อยห่างไร



จทำกนนัรนฮนักกนัยกป็หนันควทำมสนใจของตนไปยนังสภทำพเศรษฐกธิจอนันคนับแคข้นทภีที่พวกยธิวทภีที่ไดข้กลนับ
มทำกททำลนังเผชธิญอยถูตขณะนนัรน เขทำสนัที่งเสภียงดนังวตทำ “พระเยโฮวทำหรจอมโยธทำตรนัสดนังนภีร วตทำ จงพธิจทำรณทำดถูวตทำ 
เจข้ทำมภีควทำมเปป็นอยถูตอยตทำงไร” นภีที่เทตทำกนับเขทำกลตทำววตทำ  ดถูสธิวตทำพวกเจข้ทำเปป็นอยตทำงไรกนันบข้ทำง เขทำแสดงใหข้
เหป็นวตทำควทำมยทำกลททำบทำกททำงเศรษฐกธิจของพวกเขทำเชสืที่อมโยงกนับควทำมไมตเชสืที่อฟนังฝตทำยวธิญญทำณของ
พวกเขทำ

ในฐทำนะชทำวไรตชทำวนทำ ขณะนภีรพวกเขทำกททำลนังหวตทำนมทำกและเกภีที่ยวนข้อย พสืชผลทภีที่พวกเขทำเกป็บ
เกภีที่ยวไดข้จรธิงๆกป็ไมตเพภียงพอทภีที่จะตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆของพวกเขทำ เครสืที่องแตตงกทำยของ
พวกเขทำกป็ไมตเพภียงพอสททำหรนับกทำรทททำใหข้รตทำงกทำยของพวกเขทำอบอรุตน นอกจทำกนภีร  “ผถูข้ทภีที่ไดข้คตทำจข้ทำง กป็ไดข้
คตทำจข้ทำงมทำใสตถรุงทภีที่มภีรถู” เงธินทภีที่พวกเขทำหทำไดข้กป็จะไมตพอเลภีรยงชภีพ มนันเหมสือนรทำวกนับวตทำถรุงของพวกเขทำ 
(นนัที่นคสือ บนัญชภีธนทำคทำรของพวกเขทำ) มภีรถูอยถูตในมนัน ตอนนนัรนเงธินเฟข้ออทำจเพธิที่มขนรนสถูงมทำก แตตไมตวตทำจะ
กรณภีใด ชตวงเวลทำขณะนนัรนกป็เปป็นภทำวะเศรษฐกธิจยทที่ทำแยตและฮนักกนัยกป็บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำมนัน
เปป็นเพรทำะกทำรทภีที่พวกเขทำละเลยงทำนของพระเจข้ทำ อภีกครนัร งทภีที่เขทำกลตทำววตทำ “พระเยโฮวทำหรจอมโยธทำตรนัส
ดนังนภีร วตทำ จงพธิจทำรณทำดถูวตทำ เจข้ทำมภีควทำมเปป็นอยถูตอยตทำงไร”

ฮกก 1:8 พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า จงขนนี้นไปททที่เนรินเขาและนนาไมผู้มาสรผู้างพระ
นริเวศ เราจะมทความพอใจในพระนริเวศนวันี้น และเราจะไดผู้รวับเกทยรตริ เกลสือกวตทำจะมภีผถูข้ใดไมตเขข้ทำใจ
ขข้อควทำมหลนักของพระเยโฮวทำหรพระเจข้ทำผตทำนททำงฮนักกนัย เขทำจนงสนัที่งพวกเขทำวตทำ “พระเยโฮวทำหรตรนัสวตทำ 
จงขนรนไปทภีที่เนธินเขทำและนททำไมข้มทำสรข้ทำงพระนธิเวศ เรทำจะมภีควทำมพอใจในพระนธิเวศนนัรน และเรทำจะไดข้
รนับเกภียรตธิ” กลตทำวอภีกนนัยหนนที่ง จงไปตนัดไมข้บนภถูเขทำและกลนับมทำทททำงทำนกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรตตอไป สธิที่ง
ทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตทำ ควทำมพอพระทนัยของพระเจข้ทำในงทำนของพระองครซนที่งสตงผลเปป็นสงตทำรทำศภี
ของพระองครจะนททำพระพรของพระองครกลนับคสืนสถูตประชทำชนของพระองคร

ฮกก 1:9-11 เจผู้าทวันี้งหลายหววังไดผู้มาก แตห่ดผเถริด กป็ไดผู้นผู้อย และเมดืที่อเจผู้านนาผลมา
บผู้านของเจผู้า เรากป็เปห่ามวันไปเสทย พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสวห่า ทนาไมเปป็นอยห่างนวันี้นเลห่า กป็เพราะ
นริเวศของเราพวังทลายอยผห่ ฝห่ายเจผู้าตห่างกป็สาละวนอยผห่กวับเรดืที่องบผู้านของตน 10 เพราะฉะนวันี้น ทผู้องฟผู้าททที่



อยผห่เหนดือเจผู้าจนงยวันี้งนนนี้าคผู้างไวผู้เสทย และโลกกป็ยนดพดืชผลของมวันไวผู้เสทย 11 และเรากป็เรทยกความแหผู้งแลผู้ง
มาสผห่แผห่นดรินและเนรินเขา มาสผห่ขผู้าว นนนี้าอง รห่นใหมห่ และนนนี้ามวัน มาสผห่สริที่งตห่างๆซนที่งดรินอนานวยผล สผห่มน รษยย์
และสวัตวย์ และมาสผห่ผลงานทวันี้งสรินี้นซนที่งมดือกระทนาไวผู้ "

หทำกพวกเขทำยนังไมตเขข้ทำใจอยถูต พระเจข้ทำกป็ตรนัสผตทำนฮนักกนัยตตอไปวตทำพวกเขทำไดข้มองหทำพสืชผลอนันดภี
และพวกเขทำไดข้เกป็บเกภีที่ยวเพภียงเลป็กนข้อย สธิที่งทภีที่พวกเขทำเอทำกลนับมทำบข้ทำนไดข้จรธิงๆกป็ถถูกลมฟข้ทำอทำกทำศทภีที่ไมต
ดภีทททำใหข้เสภียหทำย

พระเจข้ทำทรงถทำมคททำถทำมงตทำยๆวตทำ ทคาไมเปป็นอยว่างนนันี้นเลว่า จทำกนนัรนพระองครกป็ทรงตอบคททำถทำม
นนัรนเพสืที่อทภีที่วตทำจะไมตมภีใครหลงประเดป็น “กป็เพรทำะนธิเวศของเรทำพนังทลทำยอยถูต ฝตทำยเจข้ทำตตทำงกป็สทำละวนอยถูต
กนับเรสืที่องบข้ทำนของตน” พวกเขทำสนใจในเรสืที่องของตนัวเอง บข้ทำนเรสือนของตนัวเอง และธรุรกธิจของตนัวเอง
มทำกกวตทำสนใจในงทำนของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนตตอไปวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขนรน คททำวตทำเพราะ
ฉะนนันี้นจนงเชสืที่อมโยงควทำมทรุกขรยทำกททำงเศรษฐกธิจของพวกเขทำกนับสภทำพฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ 
“เพรทำะฉะนนัรน ทข้องฟข้ทำทภีที่อยถูตเหนสือเจข้ทำจนงยนัรงนทร ทำคข้ทำงไวข้เสภีย และโลกกป็ยนดพสืชผลของมนันไวข้เสภีย” ลมฟข้ทำ
อทำกทำศไดข้มภีสภทำพแหข้งแลข้งเหลสือเกธินจนไมตมภีแมข้แตตนทร ทำคข้ทำงทภีที่ตกในตอนกลทำงคสืน ดข้วยเหตรุนภีร เอง พสืช
ผลทภีที่พวกเขทำใชข้อยตทำงไมตเหป็นคตทำจนงไมตเกธิดดอกออกผล

นอกจทำกนภีร  เพสืที่อทภีที่จะแสดงใหข้เหป็นชนัดเจน พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศผตทำนผถูข้พยทำกรณรของ
พระองครวตทำพระองครเองไดข้ทรงใชข้ควทำมแหข้งแลข้งมทำยนังแผตนดธินนนัรนดนังนนัรนพสืชผลของพวกเขทำจนงไมต
ออกผล คททำวตทำ corn หมทำยถนงขข้ทำว นคนี้าองสุว่นใหมว่หมทำยถนงผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่เปป็นองรุตนและนคนี้ามนันหมทำยถนง
พสืชผลทภีที่เปป็นมะกอกเทศและนทรทำมนันมะกอกทภีที่มนันผลธิต ทรุกคนและทรุกสธิที่งในแผตนดธินนนัรน ซนที่งไมตเพภียง
รวมถนงประชทำชนเทตทำนนัรน แตตแมข้แตตสนัตวรตตทำงๆกป็ไดข้รนับผลกระทบจทำกกทำรตภีสอนของพระเจข้ทำดข้วย 
องครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำทรงรนักผถูข้ใด พระองครกป็ทรงตภีสอนผถูข้นนัรน แตตวธิบนัตธิมภีแกตผถูข้นนัรนทภีที่ไดข้รนับกทำรตภีสอนเชตน
นนัรน พระเจข้ทำจนงทรงดนงควทำมสนใจของพวกเขทำไดข้แลข้ว

ฮกก 1:12 แลผู้วเศรรบบาเบล บรตรชายเชอวัลทริเอลและโยชผวา บรตรชายเยโฮซา
ดวัก มหาปรโรหริต พรผู้อมกวับประชาชนทวันี้งปวงททที่เหลดืออยผห่ไดผู้เชดืที่อฟวังพระสรรเสทยงของพระเยโฮวาหย์ 



พระเจผู้าของเขาทวันี้งหลาย และถผู้อยคนาของฮวักกวัยผผผู้พยากรณย์ เพราะวห่าพระเยโฮวาหย์พระเจผู้าของเขา
ทวันี้งหลายไดผู้ทรงใชผู้ทห่านมา และประชาชนกป็เกรงกลวัวตห่อพระพวักตรย์พระเยโฮวาหย์ ประชทำชนเขข้ทำใจ
ขข้อควทำมนนัรนแลข้วไลตตนัรงแตตพวกผถูข้นททำของพวกเขทำลงมทำ เศรรุบบทำเบล ผถูข้นททำของพวกเขทำและโยชถูวทำ
ผถูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ “พรข้อมกนับประชทำชนทนัรงปวงทภีที่เหลสืออยถูตไดข้เชสืที่อฟนังพระสรุรเสภียงของ
พระเยโฮวทำหร พระเจข้ทำของเขทำทนัรงหลทำย” เพรทำะคททำเทศนทำของผถูข้พยทำกรณรฮนักก นัย นอกจทำกนภีร  
“ประชทำชนกป็เกรงกลนัวตตอพระพนักตรรพระเยโฮวทำหร” พระเจข้ทำทรงดนงควทำมสนใจของพวกเขทำไดข้
แลข้ว พวกเขทำเรธิที่มรถูข้ตนัวแลข้ววตทำทททำไมพวกเขทำถนงเจอกนับสภทำวะยทำกลททำบทำกเชตนนนัรน ควทำมเกรงกลนัวองคร
พระผถูข้เปป็นเจข้ทำไดข้ถถูกปลถูกฝนังในตนัวพวกเขทำแลข้ว

ฮกก 1:13 แลผู้วฮวักกวัย ทผตของพระเยโฮวาหย์ จนงกลห่าวแกห่ประชาชนตามกระแส
รวับสวัที่งของพระเยโฮวาหย์วห่า "พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า เราอยผห่กวับเจผู้าทวันี้งหลาย" แตตจทำกนนัรนพระเจข้ทำทรง
ใชข้ถข้อยคททำหนรุนใจมทำททำงฮนักกนัย พระองครตรนัสวตทำ “เรทำอยถูตกนับเจข้ทำทนัรงหลทำย” เหมสือนทภีที่องครพระผถูข้เปป็น
เจข้ทำของเรทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้ พระองครทรงอยถู ตกนับเรทำเสมอไป (มนัทธธิว 28:20) อนันทภีที่จรธิงมภีอยถูตหข้ทำแหตง
ในพระคนัมภภีรรทภีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนพระสนัญญทำนนัรนไวข้ “เรทำอยถูตกนับเจข้ทำทนัรงหลทำย” เยเรมภียร 42:11, ตรง
นภีร ในฮนักกนัย 1:13, ฮนักกนัย 2:4, มนัทธธิว 28:20 และยอหรน 13:33 นภีที่ยนังไมตเอตยถนงพระสนัญญทำอนันประเสรธิฐ
ตตทำงๆในฮภีบรถู 13:5 และโยชถูวทำ 1:5 แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงตภีสอนแลข้วเพสืที่อดนงควทำมสนใจของพวกเขทำ 
บนัดนภีรพระองครทรงเนข้นยทรทำพระสนัญญทำของพระองครวตทำจะอยถูตกนับพวกเขทำ – เพสืที่อปกปข้องพวกเขทำ เพสืที่อ
เสรธิมกททำลนังพวกเขทำ เพสืที่อชตวยเหลสือพวกเขทำ และเพสืที่อทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญขนรน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำ
พระสนัญญทำซนที่งเปป็นคททำหนรุนใจของพระองครมทำหลนังจากกทำรตนัดสธินใจของพวกเขทำทภีที่จะเชสืที่อฟนัง

ฮกก 1:14-15 และพระเยโฮวาหย์ทรงเรผู้าใจเศรรบบาเบลบรตรชายเชอวัลทริเอล ผผผู้วห่า
ราชการเมดืองยผดาหย์ และทรงเรผู้าใจของโยชผวาบรตรชายเยโฮซาดวัก มหาปรโรหริต และเรผู้าใจ
ประชาชนทวันี้งปวงททที่เหลดืออยผห่นวันี้น เขาทวันี้งหลายกป็มาทนางานในพระนริเวศของพระเยโฮวาหย์จอมโยธา 
พระเจผู้าของเขาทวันี้งหลาย 15 ณ ววันททที่ยทที่สริบสทที่ของเดดือนททที่หก ในปทททที่สองแหห่งรวัชกาลกษวัตรริยย์ดารริอวัส 
ในเวลทำไมตถนงสทำมสนัปดทำหร งทำนกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรกป็ดททำเนธินตตอไป (อข้ทำงอธิงไขวข้ขข้อ 15 กนับขข้อ 1) ตนัรง
แตตเศรรุบบทำเบลลงมทำจนถนง “ประชทำชนทนัรงปวงทภีที่เหลสืออยถูตนนัรน” พวกเขทำตตทำงกป็ “มทำทททำงทำนในพระ



นธิเวศของพระเยโฮวทำหรจอมโยธทำ พระเจข้ทำของเขทำทนัรงหลทำย” อข้ทำงอธิงไขวข้เหตรุกทำรณรตตทำงๆตรงนภีรกนับเอ
สรทำ 5:1-2

*****

ภนำพรวมของฮฮักกฮัย 2: ในบทททที่สอง ฮนักกนัยมทหนผู้าททที่หนสุนใจพวกยริวททที่สถูงอายสุซซที่งในวนัยเยาวณ์
ของพวกเขาไดผู้เหป็นพระวริหารของซาโลมอนกว่อนททที่คนบาบริโลนมาทคาลายมนันเสทย ในทางกลนับกนัน 
พระวริหารหลนังใหมว่นทนี้เททยบกนันไมว่ไดผู้เลย เขาจซงเทศนาเพสืที่อหนสุนใจและเสรริมกคาลนังพวกเขาในการ
ทคางานนนันี้น

สว่วนสสุดทผู้ายของบทนทนี้มทคคาหนสุนใจสคาหรนับพวกยริวททที่เจอปนัญหารอบดผู้านซซที่งในททที่สสุดกป็
พยายามททที่จะทคางานกว่อสรผู้างพระวริหารตว่อไป มนันยนังนคาเสนอคคาเตสือนสตริททที่จรริงจนังใหผู้พวกเขา
พริจารณาการละเลยงานของพระเจผู้าของพวกเขาอยว่างกลนับสนัตยณ์และการททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงตทสอน
พวกเขาเหมสือนเปป็นผลททที่ตามมา มทหลายชว่วงเวลาถถูกกลว่าวถซงตนันี้งแตว่สมนัยปนัจจสุบนันจนถซงวนันแหว่งพระ
เยโฮวาหณ์ในอนาคตและการเสดป็จมาของพระครริสตณ์ ดนังนนันี้นขผู้อความของฮนักกนัยจซงไมว่ใชว่คคาเทศนา
เทว่านนันี้น แตว่เปป็นคคาพยากรณณ์ของสริที่งตว่างๆททที่จะเกริดขซนี้นในอนาคตดผู้วย

ภาพประกอบหนซที่งซซที่งชว่วยใหผู้เขผู้าใจวว่าเหลว่าผถูผู้พยากรณณ์สมนัยพระคนัมภทรณ์เดริมสามารถเปลทที่ยน
จากเหตสุการณณ์ตว่างๆในขณะนนันี้นไปยนังอนาคตอนันไกลกป็คสือ การมองออกไปเหนสือเทสือกเขา มทราย
ละเอทยดหลายอยว่างททที่ไมว่ปรากฏแกว่ตาในหสุบเขาตว่างๆททที่อยถูว่ระหวว่างเขาแตว่ละลถูก อยว่างไรกป็ตาม 
สายตาคนเรากป็มองเหป็นแตว่ยอดเขาตว่างๆ มนันเปป็นเชว่นนนันี้นตรงนทนี้ เมสืที่อพระวจนะขององคณ์พระผถูผู้เปป็น
เจผู้ามาถซงฮนักกนัย เขากป็ไดผู้รนับความเขผู้าใจตนันี้งแตว่เวลาในขณะนนันี้นไปจนถซงยสุคเจป็ดปทและยสุคพนันปท

ฮกก 2:1-2 ณ ววันททที่ยทที่สริบเอป็ด เดดือนททที่เจป็ด พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มาโดย
ทางฮวักกวัยผผผู้พยากรณย์วห่า 2 "จงกลห่าวแกห่เศรรบบาเบลบรตรชายเชอวัลทริเอล ผผผู้วห่าราชการเมดืองยผดาหย์ 
และแกห่โยชผวาบรตรชายเยโฮซาดวัก มหาปรโรหริต และแกห่ประชาชนททที่เหลดืออยผห่เถริด วห่า เอสรทำ 5:3 ใหข้
รทำยละเอภียดวตทำหลนังจทำกงทำนนนัรนดททำเนธินตตอไปเพภียงแปบ๊บเดภียว ควทำมทข้ทำททำยและกทำรตตอตข้ทำนกป็มทำ พอ
พวกเขทำตสืที่นเตข้นทภีที่ไดข้เรธิที่มงทำนกตอสรข้ทำงตตอ พวกเขทำกป็ถถูกททำงกทำรครุกคทำม บททภีที่ 2 ของฮนักกนัยอทำจเปป็นคททำ



ตอบของพระเจข้ทำทภีที่ถถูกสตงผตทำนมทำททำงฮนักกนัยทภีที่มภีตตอควทำมทข้ทำททำยนภีร  ไมตถนงเดสือนหลนังจทำกงทำนกตอสรข้ทำง
เรธิที่มอภีกครนัร ง “พระวจนะของพระเยโฮวทำหรมทำโดยททำงฮนักก นัยผถูข้พยทำกรณร”

กทำรตตอตข้ทำนพวกเขทำไมตเพภียงมทำจทำกภทำยนอกเทตทำนนัรน แตตมภีควทำมทข้อใจจทำกภทำยในดข้วย คททำทภีที่
แปลวตทำ ททที่เหลดืออยผห่ (ชาเอรยริธ) แปลไดข้ดข้วยวตทำ ‘ชนสตวนทภีที่เหลสือ’ มนันหมทำยถนงพวกยธิวทภีที่ไดข้กลนับมทำยนัง
ยถูดทำหรจทำกบทำบธิโลน

ฮกก 2:3 ใครบผู้างททที่เหลดืออยผห่ทห่ามกลางพวกทห่านนทนี้ ททที่เหป็นพระนริเวศนทนี้ครวันี้งเมดืที่อ
มทสงห่าราศทเดริมนวันี้น บวัดนทนี้ทห่านเหลห่านวันี้นเหป็นเปป็นอยห่างไร มองดผแลผู้วเปรทยบกวันไมห่ไดผู้เลยใชห่ไหม มภีพวก
ยธิวทภีที่ไดข้อยถูตในระลอกสรุดทข้ทำยของพวกทภีที่ตกไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนในปภี 586 กตอน ค.ศ. ซนที่งไดข้เหป็น
ควทำมยธิที่งใหญตและรนัศมภีของพระวธิหทำรของซทำโลมอนหลนังเดธิมนนัรน พวกเขทำไดข้กลนับมทำในกลรุตมแรก
ในประมทำณปภี 536 กตอน ค.ศ. และไดข้เหป็นงทำนกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรทภีที่ดททำเนธินตตอไปในตอนแรก บนัดนภีร
ในอภีกประมทำณสธิบสภีที่ปภีตตอมทำ พวกเขทำกป็เหป็นงทำนกตอสรข้ทำงนนัรนเรธิที่มตข้นใหมต เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำเปป็น
คนชรทำแลข้ว เวลทำผตทำนไปแลข้วประมทำณหกสธิบหกปภีนนับตนัรงแตตทภีที่พวกเขทำไดข้ถถูกพทำไปยนังบทำบธิโลน 
พวกเขทำนตทำจะเปป็นคนอทำยรุประมทำณเจป็ดสธิบกวตทำๆจนถนงแปดสธิบกวตทำๆ พวกเขทำไดข้เหป็นพระวธิหทำรนนัรน 
“ครนัร งเมสืที่อมภีสงตทำรทำศภีเดธิมนนัรน” สธิที่งทภีที่พวกเขทำเหป็นวตทำกททำลนังถถูกกตอสรข้ทำงอยถูตนนัรนบนัดนภีร ในสทำยตทำของพวก
เขทำกป็ “เปรภียบกนันไมตไดข้เลย” แมข้ไมตมภีหมทำยเหตรุไวข้เกภีที่ยวกนับกทำรรข้องไหข้เสภียงดนังเหมสือนทภีที่มภีอยถู ตในเอส
รทำ 3:12-13 เมสืที่องทำนกตอสรข้ทำงนภีร เรธิที่มตข้นขนรนในตอนแรก กป็มภีควทำมทข้อใจและควทำมผธิดหวนังทภีที่มภีตตอควทำม
ของงทำนกตอสรข้ทำงนภีร

ฮกก 2:4 พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า โอ เศรรบบาเบลเออ๋ย แมผู้กระนวันี้นกป็ดท จงกลผู้า
หาญเถริด โอ โยชผวาบรตรชายเยโฮซาดวัก มหาปรโรหริตเออ๋ย จงกลผู้าหาญเถริด ประชาชนทวันี้งสรินี้นแหห่ง
แผห่นดรินเออ๋ย จงกลผู้าหาญเถริด พระเยโฮวาหย์ตรวัสดวังนทนี้แหละ พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสวห่า จง
ทนางานเถริด เพราะเราอยผห่กวับเจผู้า ดนังนนัรนพระเจข้ทำผตทำนททำงฮนักกนัยจนงทรงเตสือนสตธิประชทำชนใหข้เขข้มแขป็ง 
คททำหนรุนใจนนัรนยนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีรสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำ เศรรุบบทำเบลเปป็นเจข้ทำนทำยทภีที่อยถู ตใน
เชสืรอพระวงศรของดทำวธิดซนที่งเปป็นผถูข้นททำททำงกทำรเมสืองของพวกยธิวและโยชถูวทำ (หรสือเยชถูวทำ) เปป็นมหทำ



ปรุโรหธิต เขทำจนงเปป็นผถูข้นททำฝตทำยวธิญญทำณ อภีกครนัร งทภีที่พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพระองครทรงอยถูตกนับประชทำชน
ของพระองคร

ฮกก 2:5 ตามถผู้อยคนาซนที่งเราไดผู้ทนาเปป็นพวันธสวัญญาไวผู้กวับเจผู้า เมดืที่อเจผู้าทวันี้งหลาย
ออกจากอทยริปตย์ วริญญาณของเราอยผห่ทห่ามกลางเจผู้า อยห่ากลวัวเลย เหมสือนกนับทภีที่พระองครทรงอยถูตกนับ
ประชทำชนของพระองครในอภียธิปตร (เมสืที่อกวตทำเกข้ทำรข้อยปภีกตอนหนข้ทำนนัรน) และทรงกระทททำพนันธสนัญญทำ
หนนที่งกนับพวกเขทำ บนัดนภีรพระองครทรงสนัญญทำกนับพวกเขทำวตทำ “วธิญญทำณของเรทำอยถูตทตทำมกลทำงเจข้ทำ อยตทำ
กลนัวเลย” เหมสือนทภีที่พระเยซถูตรนัสแกตพวกสทำวกของพระองครกตอนกทำรเสดป็จขนรนสถูตสวรรครของ
พระองคร พระวธิญญทำณของพระองครประทนับอยถู ตกนับประชทำชนของพระองคร (หลนังจทำกนนัรน มนันจะ
ประทนับอยถูตในพวกเขทำ ดถู ยอหรน 14:17) ในพระคนัมภภีรรเดธิมตลอดทนัรงเลตม พระวธิญญทำณของพระเจข้ทำ
อยถูตทตทำมกลทำง (กนับ) ประชทำชนของพระองคร ปนัจจรุบนันมนันอยถู ตในประชทำชนของพระองคร เหมสือนทภีที่ถถูก
กลตทำวไวข้หลทำยแหตงทนั ที่วพระคนัมภภีรร พระเจข้ทำทรงบนัญชทำประชทำชนของพระองครมธิใหข้กลนัว เมสืที่อพระองคร
ทรงอยถูตกนับเรทำ และพระวธิญญทำณของพระองครสถธิตอยถู ตภทำยในเรทำ กป็ไมตมภีเหตรุใหข้ตข้องกลนัว

ฮกก 2:6 เพราะพระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้วห่า อทกสวักหนห่อย เราจะเขยห่า
ทผู้องฟผู้าและโลก ทะเลและแผห่นดรินแหผู้ง อทกครวันี้งหนนที่ง ขณะทภีที่องครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำทรงพยทำยทำมทภีที่จะ
หนรุนใจพวกยธิวตตอไปผตทำนททำงฮนักกนัยทตทำมกลทำงกทำรถถูกตตอตข้ทำนของพวกเขทำ ควทำมคธิดตรงนภีรกป็เปลภีที่ยน
ไปกลตทำวถนงกทำรทภีที่พระเจข้ทำในอนทำคตจะทรง “เขยตทำทข้องฟข้ทำและโลก ทะเลและแผตนดธินแหข้ง” ฮนักกนัย
หมทำยเหตรุวตทำนภีที่จะเปป็น “อภีกสนักหนตอย... อภีกครนัร งหนนที่ง” นนัที่นคสือ ในอนทำคต เวลทำทภีที่เหตรุกทำรณรนภีร จะเกธิด
ขนรนคสือกรุญแจทภีที่ไขสถูตควทำมเขข้ทำใจเกภีที่ยวกนับมนัน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วตทำวนันหนนที่งกนับองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำกป็
เทตทำกนับพนันปภีและในททำงกลนับกนันดข้วย สธิที่งทภีที่ดถูเหมสือนเปป็นเวลทำนทำนสททำหรนับเรทำ จทำกมรุมมองของ
พระเจข้ทำแลข้วมนันกป็เปป็นเพภียงชนั ที่วครถูต

ลนักษณะเฉพทำะตนัวทภีที่เปป็นหทำยนะของสธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปป็นนนัยตรงนภีรกป็สสืที่อถนงวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหร (นนัที่นคสือ ยรุคเจป็ดปภี) ดถูเหมสือนวตทำมนันสอดคลข้องกนับอธิสยทำหร 24 ซนที่งอข้ทำงอธิงชนัดเจนถนงกทำรพธิพทำกษทำ
ในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหร (นนัที่นคสือ ยรุคเจป็ดปภี) ควทำมหมทำยทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำ แมข้ประชทำชนของ



พระเจข้ทำกททำลนังเผชธิญกนับกทำรตตอตข้ทำนจทำกพวกสะมทำเรภียและคนอสืที่นๆในควทำมพยทำยทำมของพวกเขทำทภีที่
จะสรข้ทำงพระวธิหทำรขนรนใหมต (ดถู เอสรทำ 4) พระเจข้ทำกป็จะทรงเขข้ทำแทรกแซงดข้วยฤทธธิธ เดชอนันยธิที่งใหญตใน
เวลทำของพระองคร

ฮกก 2:7 เราจะเขยห่าประชาชาตริทวันี้งสรินี้น เพดืที่อความปรารถนาของประชาชาตริ
ทวันี้งสรินี้นจะไดผู้เขผู้ามา เราจะบรรจรนริเวศนทนี้ใหผู้เตป็มดผู้วยสงห่าราศท พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้แหละ 
ในวนันนนัรนพระองครจะทรง “เขยตทำประชทำชทำตธิทนัรงสธิรน” อภีกครนัร งทภีที่ลนักษณะเฉพทำะตนัวทภีที่เปป็นสทำกลของ
กทำรแทรกแซงของพระเจข้ทำทภีที่เขยตทำประชทำชทำตธิทนันี้งสรินี้นดถูเหมสือนจะบตงชภีรชนัดเจนถนงวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหร นอกจทำกนภีร  ในเวลทำนนัรน “ควทำมปรทำรถนทำของประชทำชทำตธิทนัรงสธิรนจะไดข้เขข้ทำมทำ” วลภีทภีที่พรรณนทำนภีร
ดถูเหมสือนจะเปป็นอภีกชสืที่อเรภียกหนนที่งขององครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำของเรทำและกทำรเสดป็จมทำของพระองคร แมข้
พระองครมธิไดข้เปป็นควทำมปรทำรถนทำของประชทำชทำตธิทนัรงสธิรนในกทำรเสดป็จมทำครนัร งแรกของพระองคร เมสืที่อ
พระองครเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง พระองครกป็จะทรงเปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ

ณ เวลทำนนัรน เมสืที่อพระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำและสถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครบนแผตนดธิน
โลกนภีร  พระเจข้ทำจะทรง “บรรจรุนธิเวศนภีร ใหข้เตป็มดข้วยสงตทำรทำศภี พระเยโฮวทำหรจอมโยธทำตรนัสดนังนภีร แหละ” 
ควทำมคธิดทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำในอนทำคต พระวธิหทำรทภีที่เยรถูซทำเลป็มจะมภีสงตทำรทำศภียธิที่งใหญตกวตทำสงตทำรทำศภีของ
พระวธิหทำรของซทำโลมอน พระวธิหทำรทภีที่พวกเขทำสรข้ทำงขนรนใหมตในทภีที่สรุดแลข้วกป็กระจอกไปเลย อยตทำงไร
กป็ตทำม ในชตวงรนัชกทำลของเฮโรดมหทำรทำช กตอนกทำรรนับใชข้ของพระเยซถู พระวธิหทำรนนัรนกป็ถถูกออกแบบ
ใหมต ถถูกสรข้ทำงใหมตและถถูกขยทำยออก มนันมภีสงตทำรทำศภีพอๆกนับและอทำจมทำกกวตทำสงตทำรทำศภีของพระวธิหทำร
ของซทำโลมอน พระวธิหทำรอภีกหลนังจะถถูกสรข้ทำงขนรนในตอนกลทำงของยรุคเจป็ดปภี มนันอทำจจะถถูกทททำลทำยใน
ควทำมรรุนแรงของอทำรมทำเกดโดนและวนันทข้ทำยๆของยรุคเจป็ดปภี อยตทำงไรกป็ตทำม สงตทำรทำศภีทภีที่ถถูกพยทำกรณร
ไวข้โดยฮนักกนัยยตอมหมทำยถนงพระวธิหทำรในยรุคพนันปภีซนที่งจะถถูกสรข้ทำงขนรนทภีที่เยรถูซทำเลป็มหลนังจทำกกทำรเสดป็จ
กลนับมทำของพระครธิสตรทนัรงสองครนัร งแลข้ว รทำยละเอภียดตตทำงๆของกทำรกตอสรข้ทำงมนันถถูกหมทำยเหตรุไวข้ในเอ
เสเคภียล 40-48



ฮกก 2:8 เงรินเปป็นของเรา และทองคนาเปป็นของเรา พระเยโฮวาหย์จอมโยธา
ตรวัสดวังนทนี้แหละ ขข้อนภีรมภีควทำมเปป็นปรธิศนทำมทำกพอสมควร ควทำมหมทำยตรงนภีรอทำจเปป็นไดข้วตทำพระวธิหทำร
ทภีที่ก ททำลนังถถูกกตอสรข้ทำงขนรนใหมตนภีร จะมภีกทำรตกแตตงประดนับประดทำดข้วยทองคททำและเงธินนข้อยมทำกเมสืที่อเทภียบ
กนับพระวธิหทำรของซทำโลมอนแลข้ว นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพวกชตทำงกตอเหลตทำนนัรนอทำจรถูข้สนกผธิดหวนัง อยตทำงไร
กป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกเขทำใหข้ระลนกวตทำผถูข้ใดเปป็นเจข้ทำของทองคททำและเงธินทนัรงปวง

ฮกก 2:9 พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสวห่า สงห่าราศทของพระนริเวศครวันี้งหลวังนทนี้
จะยริที่งกวห่าครวันี้งเดริมนวันี้น พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสวห่า และเราจะใหผู้เกริดความสมบผรณย์พผนสรขใน
สถานททที่นทนี้" “พระนธิเวศครนัร งหลนังนภีร ” ยตอมหมทำยถนงพระวธิหทำรในยรุคพนันปภี พระเจข้ทำในกทำรทรงเหป็นลตวง
หนข้ทำอนันไมตรถูข้จททำกนัดของพระองครทรงเหป็นวตทำมภีอะไรอยถูตในอนทำคต พระองครจนงทรงพยทำยทำมทภีที่จะหนรุน
ใจประชทำชนทภีที่ทข้อใจของพระองครขณะทภีที่พวกเขทำก ททำลนังเกป็บกวทำดซทำกปรนักหนักพนังและกตอสรข้ทำงพระ
วธิหทำรนนัรนขนรนใหมต ควทำมเหป็นเรสืที่องกทำรใหข้เกธิดควทำมสมบถูรณรพถูนสรุขทภีที่วตทำนภีร ยตอมเปป็นคททำพยทำกรณรทภีที่
อข้ทำงอธิงถนงยรุคแหตงสนันตธิสรุขซนที่งจะมทำพรข้อมกนับกทำรปรทำกฏขององครสนันตธิรทำช

ฮกก 2:10 เมดืที่อววันททที่ยทที่สริบสทที่ เดดือนททที่เกผู้า ในปทททที่สองของรวัชกาลดารริอวัส พระ
วจนะของพระเยโฮวาหย์มาโดยทางฮวักกวัยผผผู้พยากรณย์วห่า เนสืรอหทำสตวนทภีที่สภีที่ของหนนังสสือเลตมนภีรถถูก
หมทำยเหตรุอภีกครนัร งใน “พระวจนะของพระเยโฮวทำหรมทำโดยททำงฮนักก นัยผถูข้พยทำกรณรวตทำ” มนันถถูกบนันทนก
ไวข้วตทำเปป็นวนันทภีที่ยภีที่สธิบสภีที่ เดสือนทภีที่เกข้ทำ (คธิสลธิว ซนที่งตรงกนับกลทำงถนงปลทำยเดสือนธนันวทำคม) นทรทำเสภียงของ
หนนังสสือเลตมนภีร เปลภีที่ยนกลนับไปยนังกทำรเตสือนสตธิอนันเขข้มงวด มภีรทำยละเอภียดเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับวตทำพระเจข้ทำ
ไดข้ทรงตภีสอนพวกเขทำเพรทำะควทำมตกตทที่ทำฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ

ฮกก 2:11-13 "พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้วห่า จงถามบรรดาปรโรหริตเกทที่ยว
กวับราชบวัญญวัตริเถริดวห่า 12 `ถผู้าผผผู้ใดยกชายเสดืนี้อคลรมทนาพกหห่อเนดืนี้อบรริสรทธริธิ์ไป หากวห่าชายเสดืนี้อตวัวนวันี้นไป
ถผกขนมปวังหรดือแกง หรดือนนนี้าองรห่น หรดือนนนี้ามวัน หรดืออาหารใดๆ สริที่งนวันี้นจะพลอยบรริสรทธริธิ์ไปดผู้วยหรดือ
ไมห่'" พวกปรโรหริตตอบวห่า "ไมห่บรริสรทธริธิ์"



พระเจข้ทำผตทำนททำงฮนักกนัยทรงถทำมคททำถทำมสองขข้อทภีที่ไมตตข้องกทำรคททำตอบ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูต
แลข้ว แตตพระเจข้ทำทรงอยทำกดนงควทำมสนใจของพวกเขทำใหข้ตระหนนักถนงควทำมบทำปของพวกเขทำ ภทำพ
เปรภียบตรงนภีรกป็คสือ เครสืที่องสนัตวบถูชทำของพวกเลวภีและควทำมบรธิสรุทธธิธ ในททำงพธิธภีทภีที่ตข้องมภีของพวกเขทำ 
พวกยธิวโดยทนั ที่วไปและพวกปรุโรหธิตโดยเฉพทำะรถูข้วตทำเนสืรอของสนัตวรพรข้อมกนับกทำรจนัดเตรภียมมนันเปป็น
เครสืที่องสนัตวบถูชทำจะเปป็นสธิที่งทภีที่บรธิสรุทธธิธ ในททำงพธิธภีและจะวตทำไปแลข้วกป็ ‘บรธิสรุทธธิธ ’ มนันจนงถถูกแยกตนัรงไวข้
ตตทำงหทำกแลข้วสททำหรนับพระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม หทำกปรุโรหธิตทภีที่ถสือเครสืที่องสนัตวบถูชทำนนัรนในเสสืรอของตน
แตะตข้องสธิที่งตตทำงๆทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ  (สธิที่งทภีที่ไมตไดข้ถถูกชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธ ในททำงพธิธภี) เครสืที่องสนัตวบถูชทำนนัรนกป็จะ
ถถูกถสือวตทำไมตบรธิสรุทธธิธ อภีกตตอไปในควทำมหมทำยททำงพธิธภี พวกเขทำทรุกคนรถูข้คททำตอบของคททำถทำมนนัรน

13 แลผู้วฮวักกวัยจนงถามวห่า "ถผู้าคนหนนที่งคนใดททที่มลทรินเพราะไปถผกศพมา แลผู้วมาถผกสริที่งเหลห่านทนี้
เขผู้า สริที่งเหลห่านทนี้จะมลทรินไปดผู้วยหรดือไมห่" ปรโรหริตตอบวห่า "สริที่งเหลห่านทนี้จะมลทรินไปดผู้วย" คททำถทำม
คลข้ทำยๆกนันเกภีที่ยวกนับผถูข้หนนที่งทภีที่แตะตข้องศพคนตทำย จทำกนนัรนกป็แตะตข้องเครสืที่องสนัตวบถูชทำทภีที่ถถูกชททำระใหข้
บรธิสรุทธธิธ แลข้ว (เครสืที่องสนัตวบถูชทำทภีที่สะอทำดในททำงพธิธภีแลข้วและเหมทำะสมสททำหรนับกทำรถวทำยเปป็นเครสืที่อง
สนัตวบถูชทำ) ถถูกกลตทำว อภีกครนัร งทภีที่คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยถูตแลข้วสททำหรนับคนยธิว กทำรแตะตข้องสธิที่งทภีที่เปป็นมลทธิน
ในททำงพธิธภียตอมทททำใหข้เกธิดกทำรปนเปสืร อนฝตทำยวธิญญทำณของสธิที่งนนัรนทภีที่ถถูกแตะตข้อง

ฮกก 2:14 ฮวักกวัยจนงตอบวห่า "พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า ตห่อหนผู้าเรา ชนชาตรินทนี้เปป็น
อยห่างนวันี้นและประชาชาตรินทนี้กป็เปป็นอยห่างนวันี้น ผลงานทรกอยห่างททที่มดือของเขากระทนาเปป็นอยห่างนวันี้นดผู้วย 
และสริที่งใดๆททที่เขาถวายบผชาททที่นวัที่น กป็เปป็นมลทริน จทำกนนัรนผถูข้พยทำกรณรทตทำนนภีรกป็ถทำมคททำถทำมไมผู้ตาย กทำร
ประยรุกตรใชข้ของคททำเปรภียบนภีรกป็คสือ “ชนชทำตธินภีร ” พวกเขทำเปป็นมลทธินฝตทำยวธิญญทำณ มภีควทำมบทำปอยถู ตใน
ชภีวธิตของพวกเขทำ ควทำมบทำปทภีที่วตทำนภีร อทำจเปป็นกทำรขทำดควทำมทรุตมเทในกทำรทททำงทำนของพระเจข้ทำ – ใน
กรณภีนภีรคสือ กทำรสรข้ทำงพระวธิหทำรขนรนใหมต พวกเขทำไดข้เรธิที่มมภีสภทำพอรุตนๆ อธิที่มอกอธิที่มใจและขภีร เกภียจฝตทำย
วธิญญทำณไปแลข้ว ทรุกสธิที่งไดข้เรธิที่มมภีควทำมสททำคนัญมทำกกวตทำตตอพวกเขทำไปเสภียแลข้ว พวกเขทำมนัวแตตยรุตงอยถูตกนับ
กทำรสรข้ทำงบข้ทำนเรสือน สรข้ทำงครอบครนัว หทำเลภีรยงชภีพและพนัฒนทำธรุรกธิจกทำรเกษตรของตน พระเจข้ทำทรง
เรธิที่มดนงควทำมสนใจของพวกเขทำตตอไปถนงกทำรทภีที่ปนัญหทำททำงกทำรเงธินตตทำงๆของพวกเขทำเปป็นผลมทำจทำก



กทำรทภีที่พวกเขทำไมตปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำ กลตทำวอภีกนนัยหนนที่ง พระเจข้ทำไดข้ทรงตภีสอนพวกเขทำททำงกทำรเงธินเพสืที่อ
ดนงควทำมสนใจของพวกเขทำ

ฮกก 2:15-17 บวัดนทนี้ จงพริจารณาเถริดวห่า ตวันี้งแตห่ววันนทนี้เปป็นตผู้นไปจะเกริดเหตรอะไรขนนี้น
บผู้าง คดือกห่อนททที่ศริลากผู้อนหนนที่งจะวางซผู้อนบนศริลากผู้อนหนนที่งททที่ในพระวริหารของพระเยโฮวาหย์ 
16 กห่อนสริที่งเหลห่านทนี้เกริดขนนี้น เมดืที่อผผผู้ใดมายวังกองขผู้าวคริดวห่าจะตวงไดผู้ยทที่สริบถวัง กป็มทแตห่สริบถวัง เมดืที่อผ ผผู้หนนที่งมา
ถนงบห่อเกป็บนนนี้าองรห่นเพดืที่อตวักเอาหผู้าสริบถวัง กป็มทแตห่ยทที่สริบถวัง 17 พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า เราไดผู้โจมตทเจผู้าและ
ผลงานทวันี้งสรินี้นจากมดือของเจผู้าดผู้วยใหผู้ขผู้าวมผู้าน และขนนี้นรา และดผู้วยลผกเหป็บ แตห่เจผู้าทวันี้งหลายกป็ยวังไมห่
หวันมาหาเรา

พระเจข้ทำโดยททำงฮนักกนัยทรงยกหลทำยวนันใหข้พวกเขทำพธิจทำรณทำ พระองครทรงบอกพวกเขทำใหข้
สนังเกตดถูกธิจกทำรตตทำงๆของพวกเขทำกตอนทภีที่พวกเขทำเรธิที่มกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรตตอเมสืที่อไมตนทำนมทำนภีร  (จง
ระลนกจทำก 1:14 ซนที่งกป็คสือสทำมเดสือนกตอนหนข้ทำนนัรนทภีที่งทำนกตอสรข้ทำงไดข้ดททำเนธินตตอ) ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำเมสืที่อ
พวกเขทำเกป็บเกภีที่ยวพสืชผลของตน พวกเขทำกป็คทำดหวนังวตทำจะไดข้รนับขข้ทำวปรธิมทำณหนนที่ง แตตสรุดทข้ทำยกป็ไดข้
เพภียงครนที่งเดภียวของทภีที่คทำดไวข้ คนอสืที่นๆกป็หวนังวตทำจะไดข้เกป็บเกภีที่ยวมะกอกเทศและนทรทำมนันอนันมภีคตทำของมนัน 
แตตสรุดทข้ทำยกป็ไดข้รนับไมตถนงครนที่ง ภทำพรวมกป็คสือวตทำรทำยไดข้ของพวกเขทำก ททำลนังประสบควทำมยทำกลททำบทำก 
พวกเขทำกททำลนังมภีปนัญหทำททำงกทำรเงธินตตทำงๆ

นอกจทำกนภีรพระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำเพรทำะเหตรุใด พระองคณ์ไดข้ทรงโจมตภีพสืชผลของพวกเขทำ 
พระองคณ์ไดข้ทรงใชข้โรคมผู้าน (นนัที่นคสือ โรคเหภีที่ยวแหข้งของพสืช), การขซนี้นรา (กทำรตธิดเชสืรอรทำของพสืช) 
และลถูกเหป็บ พระเจข้ทำทรงเปป็นผถูข้ทภีที่ก ททำลนังเลตนงทำนพวกเขทำเพรทำะสภทำพฝตทำยวธิญญทำณทภีที่กลนับสนัตยรของ
พวกเขทำ กระนนัรนพวกเขทำกป็มธิไดข้หนันกลนับมทำหทำพระองคร บทเรภียนหนนที่งทภีที่ชนัดเจนเวลทำทภีที่ประสบควทำม
ทรุกขรยทำกกป็คสือ จงมองไปยนังองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำและถทำมวตทำพระองครก ททำลนังเลตนงทำนเรทำอยถูตหรสือเปลตทำ

นภีที่ดถูเหมสือนเปป็นกทำรขยทำยควทำม 1:6 เกภีที่ยวกนับวตทำทททำไมพวกเขทำไดข้หวตทำนเยอะและเกภีที่ยวไดข้
เพภียงเลป็กนข้อย หรสือทททำไมพวกเขทำถนงไดข้ทททำงทำนเพสืที่อคตทำจข้ทำงซนที่งดถูเหมสือนวตทำจะลงเอยในถรุงทภีที่มภีรถู 



พระหนัตถรของพระเจข้ทำไดข้ตตอสถูข้พวกเขทำ พระเจข้ทำทรงใหข้เหตรุผลวตทำทททำไมพวกเขทำถนงก ททำลนังเจอกนับชตวง
เวลทำทภีที่ยทำกลททำบทำกและพระองครไดข้ทรงทททำเชตนนนัรนอยตทำงไร

ฮกก 2:18-19 จงพริจารณาตวันี้งแตห่ววันนทนี้เปป็นตผู้นไป คดือววันททที่ยทที่สริบสทที่ เดดือนททที่เกผู้า คดือ
ตวันี้งแตห่ววันททที่วางรากฐานแหห่งพระวริหารของพระเยโฮวาหย์ จงพริจารณาดผ 19 ยวังมทขผู้าวตกคผู้างอยผห่ในยรผู้ง
บผู้างหรดือ เถาองรห่น ตผู้นมะเดดืที่อ และตผู้นทวับทริมกวับตผู้นมะกอกเทศยวังไมห่เกริดผลหรดือ ตวันี้งแตห่ววันนทนี้
เปป็นตผู้นไป เราจะอนานวยพรแกห่เจผู้า"

ครทำวนภีรพระเจข้ทำตรนัสสนัที่งใหข้ดถูวนันปนัจจรุบนัน (วนันเดภียวกนับทภีที่ขข้อควทำมถถูกสตงมอบขณะนนัรน – วนันทภีที่
ยภีที่สธิบสภีที่ เดสือนทภีที่เกข้ทำ) มนันเปป็นเวลทำสทำมเดสือนพอดภีหลนังจทำกงทำนกตอสรข้ทำงพระวธิหทำรดททำเนธินตตอไป คททำวตทำ 
จงพริจารณา แปลมทำจทำกหลทำยคททำและมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘จงจททำใสตใจ’ นนัที่นคสือ จงสนังเกตดภีๆ

คททำถทำมทภีที่วตทำ “ยนังมภีขข้ทำวตกคข้ทำงอยถูตในยรุข้งบข้ทำงหรสือ” ไมตตข้องกทำรคททำตอบ พวกเขทำรถูข้คททำตอบนนัรน
อยถูตแลข้ว เรทำไมตรถูข้ มนันเปป็นเดสือนธนันวทำคม ขข้ทำวจทำกกทำรเกป็บเกภีที่ยวครนัร งกตอนซนที่งยทที่ทำแยตไดข้ถถูกเกป็บไวข้ตตทำง
หทำก อยตทำงไรกป็ตทำมประเดป็นกป็คสือวตทำ จงสนังเกตดถูวตทำจะเกธิดอะไรขนรน เพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้กลนับมทำ
ทททำงทำนของพระเจข้ทำแลข้ว พระเจข้ทำจนงทรงสนัญญทำวตทำพระองครจะอวยพรพวกเขทำ – “ตนัรงแตตวนันนภีร เปป็นตข้น
ไป เรทำจะอททำนวยพรแกตเจข้ทำ” แมข้ผลเกป็บเกภีที่ยวจทำกเถทำองรุตน ตข้นมะเดสืที่อ ตข้นทนับทธิมและตข้นมะกอกยทที่ทำแยต
ในชตวงหลนังๆนภีร  บนัดนภีรพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรพวกเขทำอภีก เหตรุผลกป็ชนัดเจน พวกเขทำไดข้กลนับ
มทำปรนนธิบนัตธิองครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำแลข้ว ทภีที่ใดกป็ตทำมทภีที่เมลป็ดของพวกเขทำอยถูต ไมตวตทำในยรุข้งหรสือถถูกปลถูกแลข้ว
กป็ตทำม พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอททำนวยพรใหข้พวกเขทำเจรธิญในกทำรเกป็บเกภีที่ยวครนัร งตตอไป เมสืที่อ
ประชทำชนของพระเจข้ทำเชสืที่อฟนังและปรนนธิบนัตธิพระองคร พระองครกป็ทรงใหข้เกภียรตธิพวกเขทำเปป็นกทำร
ตอบแทน ดถู 1 ซทำมถูเอล 2:30

ฮกก 2:20-22 พระวจนะของพระเยโฮวาหย์มาถนงฮวักกวัยเปป็นครวันี้งททที่สองเมดืที่อววันททที่
ยทที่สริบสทที่ของเดดือนนวันี้นวห่า 21 "จงพผดกวับเศรรบบาเบลผผผู้วห่าราชการเมดืองยผดาหย์วห่า เราจะเขยห่าทผู้องฟผู้า
และโลก 22 และเราจะควนที่าพระททที่นวัที่งของบรรดาราชอาณาจวักร เราจะทนาลายเรทที่ยวแรงของบรรดา



ราชอาณาจวักรแหห่งประชาชาตริ และจะควนที่ารถรบกวับผผผู้ขวับขทที่ มผู้าและผผผู้ขวับขทที่จะตผู้องลผู้มลง คดือทรกคน
จะตผู้องลผู้มลงดผู้วยดาบแหห่งพทที่นผู้องของเขา

คททำพยทำกรณรสรุดทข้ทำยโดยฮนักกนัยถถูกหมทำยเหตรุวตทำอยถูตในวนันเดภียวกนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำ
ตรนัสแกตเขทำอภีกครนัร งตตอมทำในวนันเดภียวกนันนนัรน ขข้อควทำมนภีรถถูกสตงถนงเศรรุบบทำเบล ผถูข้วตทำรทำชกทำรเมสืองยถูดทำหร
(เขทำเปป็นผถูข้ปกครองททำงกทำรเมสืองซนที่งถถูกแตตงตนัรงโดยไซรนัสและเปป็นเชสืรอพระวงศรคนหนนที่งของบรรดทำ
กษนัตรธิยรองครทข้ทำยๆแหตงยถูดทำหร) ในลนักษณะทภีที่คลข้ทำยกนันอยตทำงมทำกกนับ 2:6-7 ผถูข้พยทำกรณรทตทำนนภีรพยทำกรณร
อภีกครนัร งวตทำพระเจข้ทำจะทรงจนัดกทำรกนับพวกศนัตรถูของประชทำชนของพระองครในเวลทำอนันเหมทำะสม
ทภีที่สรุดของพระองคร บรธิบทกป็คสือเอสรทำ 4-5 เหมสือนเดธิมและกทำรตตอตข้ทำนทภีที่พวกเขทำเผชธิญอยถูตขณะนนัรน 
กทำรสททำเรป็จจรธิงทภีที่เปป็นไปไดข้ (และในทข้ทำยทภีที่สรุด) กป็คสือในวนันแหตงพระเยโฮวทำหร พระเจข้ทำทรงควทที่ทำคน
เปอรรเซภียโดยคนกรภีก จทำกนนัรนกป็ควทที่ทำคนกรภีกโดยคนโรม อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรชตวยใหข้พข้นในทข้ทำยทภีที่สรุด
จะเปป็นตอนทภีที่พระครธิสตรเสดป็จกลนับมทำ อธิสรทำเอลหนันมทำหทำพระเมสสธิยทำหรทภีที่ถถูกปฏธิเสธของพวกเขทำ 
และพระองครทรงสถทำปนทำอทำณทำจนักรของพระองครบนแผตนดธินโลกนภีร ในยรุคพนันปภี

ฮกก 2:23 พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสวห่า ในววันนวันี้นเราจะรวับเจผู้า โอ เศรรบบา
เบล บรตรชายเชอวัลทริเอล ผผผู้รวับใชผู้ของเราเออ๋ย พระเยโฮวาหย์ตรวัสวห่า เราจะกระทนาเจผู้าใหผู้เปป็นดวังแหวน
ตรา เพราะเราไดผู้เลดือกสรรเจผู้าแลผู้ว พระเยโฮวาหย์จอมโยธาตรวัสดวังนทนี้แหละ"

“ในวนันนนัรน” พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองครจะทรงรนับเศรรุบบทำเบลผถูข้รนับใชข้ของ
พระองครและทททำใหข้เขทำเปป็นดนังแหวนตรา เศรรุบบทำเบลเสภียชภีวธิตไปนทำนแลข้วตอนทภีที่พระเจข้ทำทรงควทที่ทำ
คนเปอรรเซภีย และยธิที่งกวตทำนนัรนอภีกไดข้รนับกทำรบรรเททำในสมนัยตตอๆมทำจทำกประชทำชทำตธิอสืที่นๆทภีที่บภีบบนังคนับ 
วนันทภีที่วตทำนภีรคงเปป็นวนันแหตงพระเยโฮวทำหรอยตทำงแนตนอนเมสืที่ออธิสรทำเอลทภีที่ชอบธรรมถถูกชรุบใหข้เปป็นขนรน
ใหมต (ดทำเนภียล 12:2) สธิที่งทภีที่ดถูเหมสือนถถูกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตทำ ในกทำรชรุบอธิสรทำเอลใหข้เปป็นขนรนใหมตเพสืที่อ
เขข้ทำสถูตยรุคพนันปภีและอทำณทำจนักรนนัรน พระเจข้ทำจะประททำนบททำเหนป็จแกตเศรรุบบทำเบลในแบบหนนที่งทภีที่พธิเศษ 
แหวนตรทำคสือ แหวนของกษนัตรธิยรซนที่งถถูกสวมโดยบรรดทำกษนัตรธิยรสมนัยโบรทำณซนที่งมภีตรทำประทนับของ
กษนัตรธิยรอยถูตบนมนัน มนันถถูกประทนับลงบนขภีรผนรงรข้อนๆอนันเปป็นกทำรทธิรงลายเซป็นจทำกแหวนตรทำของ



กษนัตรธิยรไวข้ กลตทำวโดยสรรุป มนันบตงบอกถนงเครสืที่องประดนับของกษนัตรธิยร มนันอทำจเชสืที่อมโยงก นับมทำลทำคภี 
3:17 ทภีที่องครพระผถูข้เปป็นเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงวนันนนัรนเมสืที่อพระองครทรงสรข้ทำงเพชรพลอยของ
พระองครขนรนมทำ

ควทำมคธิดทภีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำ ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงอวยพรเศรรุบบทำเบลเปป็นพธิเศษ
สททำหรนับควทำมพยทำยทำมตตทำงๆอนันสนัตยรซสืที่อและเสภียสละของเขทำในกทำรทททำงทำนของพระองคร วลภีสรุดทข้ทำ
ย “เพรทำะเรทำไดข้เลสือกสรรเจข้ทำแลข้ว” มภีควทำมนตทำสนใจ คนัมภภีรรททำรกรุมของยธิวยนดถสือทรรศนะทภีที่วตทำวลภีนภีรมภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘เพรทำะเรทำมภีควทำมพอใจในตนัวเจข้ทำ’ แนตนอนวตทำนภีที่เลป็งถนงเชสืรอสทำยของเศรรุบบทำเบล นนัที่น
คสือพระเยซถูครธิสตร ดถูมนัทธธิว 1:12, 3:17 อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประยรุกตรใชข้ในทนันทภีกป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับงทำนและกทำรรนับใชข้ของเศรรุบบทำเบลในกทำรพยทำยทำมทภีที่จะสรข้ทำงพระวธิหทำร
ขนรนใหมต (นนัที่นคสือ งทำนของพระองคร)


