
หน้า 1862ฮักกัย

1
ณ วันที�หนึ�ง เดือนที�หก ปีที�
สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริ-

อัส พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮักกัย ผู้พยากรณ์
ถึงเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิ-
เอล ผู้ ว่าราชการเมืองยูดาห์
และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหิต ว่า
คนอิสราเอลที�เหลืออยู่ใน

เยรูซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ
2 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี4 ว่า ประชาชนเหล่านี4 กล่าว
ว่า เวลานั4นยังไม่มาถึง คือเวลา
ที�จะสร้างพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์"
3แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์ จึ งมาถึ งโดยทางฮักกั ยผู้
พยากรณ์ว่า

ประชาชนเริ�มสรา้ง
พระวิหารใหม่

4"โอ เจ้าทั4งหลาย ถึงเวลาแล้ว
หรือที�ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้าน
ที�มีไม้บุ แต่ส่วนพระนิเวศนี4 ทิ4 ง
ให้พังทลาย
5เพราะฉะนั4 น บัดนี4 พระเยโฮ-
วาห์จอมโยธาจึงตรัสว่า จง
พิจารณาดูว่า เจ้ามีความเป็นอยู่
อย่างไร
6 เจ้าหว่านมาก แต่เกี� ยวน้อย
เจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิ� ม
เจ้าดื� ม แต่ก็ไม่เคยหายอยาก

เจ้านุ่งห่ม แต่กไ็ม่มีใครอุ่น ผู้ที�
ได้ค่าจ้าง กไ็ด้ค่าจ้างมาใส่ถุงที�
มีรู
7พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี4 ว่า จงพิจารณาดูว่า เจ้ามีความ
เป็นอยู่อย่างไร
8พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ4 นไป
ที� เนินเขาและนาํไม้มาสร้างพระ
นิเวศ เราจะมีความพอใจในพระ
นิเวศนั4น และเราจะได้รับเกียรติ
9เจ้าทั4 งหลายหวังได้มาก แต่ดู
เถิด กไ็ด้น้อย และเมื�อเจ้านาํผล
มาบ้านของเจ้า เราก็เป่ามันไป
เสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ทาํไมเป็นอย่างนั4 นเล่า ก็
เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่
ฝ่ ายเจ้ าต่ างก็สาละวนอยู่ กั บ
เรื�องบ้านของตน
10 เพราะฉะนั4 น ท้องฟ้าที� อยู่
เหนือเจ้าจึงยั4 งนํ4าค้างไว้เสียและ
โลกกยึ็ดพืชผลของมันไว้เสีย
11 และเราก็เรียกความแห้งแล้ง
มาสู่ แผ่นดินและเนินเขา มาสู่
ข้าว นํ4าองุ่นใหม่ และนํ4ามัน มา
สู่ สิ� งต่างๆซึ� งดินอาํนวยผล สู่
มนุษย์และสัตว์ และมาสู่ผลงาน
ทั4งสิ4 นซึ�งมือกระทาํไว้"
12 แล้วเศรุบบาเบล บุตรชาย
เชอัลทิเอลและโยชูวา บุตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิต พร้อม
กับประชาชนทั4 งปวงที� เหลืออยู่

(E) ฮกก G:E (G) กดว EI:IE; อสร K:GI (K) G ซมอ L:G (M) ฮกก E:L; ลก EM:EL
(N) ลนต GN:GO (L) สดด EEP:MP; ฟป I:E (Q) G พศด G:Q (P) อสย EL:EO-EE
(EO) ลนต GN:EP; พบญ GQ:GI (EE) E พกษ EL:E; G พกษ Q:E (EG) อสร M:G
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หน้า 1863

ได้เชื� อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั4 ง
หลาย และถ้อยคาํของฮักกัยผู้
พยากรณ์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทั4 งหลายได้ทรง
ใช้ท่านมา และประชาชนกเ็กรง
กลัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
13 แล้วฮักกัย ทูตของพระเย-
โฮวาห์ จึงกล่าวแก่ประชาชน
ตามกระแสรับสั� งของพระเยโฮ-
วาห์ว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
อยู่กับเจ้าทั4งหลาย"
14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจ
เศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล
ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และทรง
เร้าใจของโยชูวาบุตรชายเยโฮ-
ซาดัก มหาปุโรหิต และเร้าใจ
ประชาชนทั4 งปวงที� เหลืออยู่นั4 น
เขาทั4 งหลายก็มาทาํงานในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าของเขาทั4งหลาย
15 ณ วันที�ยี�สิบสี�ของเดือนที�หก
ในปีที� สองแห่งรัชกาลกษัตริ ย์
ดาริอัส

พระสญัญาของพระเจ้า
ถึงพระวิหารยิ�งใหญ่ในสมยั
ที�พระคริสตเ์สด็จกลบัมา

2
ณ วันที� ยี� สิบเอ็ด เดือนที�
เจ็ด พระวจนะของพระเย-

โฮวาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยา-
กรณ์ว่า
2 "จงกล่าวแก่เศรุบบาเบลบุตร

ชายเชอัลทิเอล ผู้ ว่าราชการ
เมืองยูดาห์ และแก่โยชูวาบุตร
ชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และ
แก่ประชาชนที�เหลืออยู่เถิด ว่า
3ใครบ้างที� เหลืออยู่ท่ามกลาง
พวกท่านนี4  ที� เห็นพระนิเวศนี4
ครั4 งเมื�อมีสง่าราศีเดิมนั4น บัดนี4
ท่ านเหล่านั4 นเห็นเป็นอย่างไร
มองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่
ไหม
4พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ เศ-
รุบบาเบลเอ๋ย แม้กระนั4นกด็ี จง
กล้าหาญเถิด โอ โยชูวาบุตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิตเอ๋ย จง
กล้าหาญเถิด ประชาชนทั4 ง
สิ4 นแห่งแผ่นดินเอ๋ย จงกล้า
หาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี4
แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า จงทาํงานเถิด เพราะเรา
อยู่กับเจ้า
5ตามถ้อยคาํซึ� งเราได้ทาํ เป็น
พันธสัญญาไว้กับเจ้า เมื�อเจ้าทั4ง
หลายออกจากอียิปต์ วิญญาณ
ของเราอยู่ท่ามกลางเจ้า อย่า
กลัวเลย
6เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี4 ว่า อีกสักหน่อย เราจะ
เขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและ
แผ่นดินแห้ง อีกครั4งหนึ�ง
7 เราจะเขย่าประชาชาติทั4 งสิ4 น
เพื� อความปรารถนาของประชา
ชาติทั4 งสิ4 นจะได้เข้ามา เราจะ

ฮักกัย E, G

(EI) วนฉ G:E; อสย KG:EP (EK) E พศด M:GN; G พศด IN:GG (EM) ฮกก E:E; G:E
(E) ฮกก G:EO; G ปต E:GE (G) อสร E:Q; นหม Q:P (I) อสร I:EG; ศคย K:P-EO
(K) พบญ IE:GI (M) อพย GP:KM (N) ฮกก G:GE; ฮบ EG:GN (L) อสค GE:GL
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หน้า 1864ฮักกัย G

บรรจุนิเวศนี4 ให้เตม็ด้วยสง่าราศี
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี4
แหละ
8เงินเป็นของเรา และทองคาํ
เป็นของเรา พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี4 แหละ
9พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
สง่าราศีของพระนิเวศครั4 งหลังนี4
จะยิ�งกว่าครั4งเดิมนั4น พระเยโฮ-
วาห์จอมโยธาตรัสว่า และเราจะ
ให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขใน
สถานที�นี4 "

ทรงติเตียนประชาชน
เพราะเขาละเลย

ในการเตรียมพระวิหาร
10 เมื�อวันที� ยี�สิบสี�  เดือนที� เก้า
ในปีที� สองของรัชกาลดาริอั ส
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
โดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ว่า
11 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี4 ว่า จงถามบรรดาปุโรหิต
เกี�ยวกับราชบัญญัติเถิดว่า
12 `ถ้าผู้ ใดยกชายเสื4 อคลุมทาํ
พกห่อเนื4 อบริสุทธิV ไป หากว่า
ชายเสื4 อตัวนั4นไปถูกขนมปังหรือ
แกง หรือนํ4าองุ่ น หรือนํ4ามัน
หรืออาหารใดๆ สิ�งนั4นจะพลอย
บริสุทธิV ไปด้วยหรือไม่'" พวก
ปุโรหิตตอบว่า "ไม่บริสุทธิV "
13 แล้วฮักกัยจึงถามว่า "ถ้าคน
หนึ� งคนใดที�มลทินเพราะไปถูก
ศพมา แล้วมาถูกสิ� งเหล่านี4 เข้า

สิ� งเหล่านี4 จะมลทินไปด้วยหรือ
ไม่" ปุโรหิตตอบว่า "สิ�งเหล่านี4
จะมลทินไปด้วย"
14 ฮักกัยจึงตอบว่า "พระเยโฮ-
วาห์ตรัสว่า ต่อหน้าเรา ชนชาติ
นี4 เป็นอย่างนั4นและประชาชาตินี4
กเ็ป็นอย่างนั4น ผลงานทุกอย่าง
ที�มือของเขากระทาํเป็นอย่างนั4น
ด้วย และสิ�งใดๆที�เขาถวายบูชา
ที�นั�น กเ็ป็นมลทิน
15 บัดนี4  จงพิจารณาเถิดว่า
ตั4 งแต่วันนี4 เป็นต้นไปจะเกิดเหตุ
อะไรขึ4 นบ้าง คือก่อนที�ศิลาก้อน
หนึ� งจะวางซ้ อนบนศิ ลาก้ อน
หนึ� งที� ในพระวิหารของพระเย-
โฮวาห์
16 ก่อนสิ� งเหล่านี4 เกิดขึ4 น เมื� อ
ผู้ ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวง
ได้ยี�สิบถัง กม็ีแต่สิบถัง เมื�อผู้
หนึ� งมาถึงบ่อเก็บนํ4า องุ่ นเพื� อ
ตักเอาห้าสิบถัง กม็ีแต่ยี�สิบถัง
17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้
โจมตี เจ้าและผลงานทั4 งสิ4 นจาก
มือของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน และ
ขึ4 นรา และด้วยลูกเห็บ แต่เจ้า
ทั4งหลายกยั็งไม่หันมาหาเรา
18 จงพิจารณาตั4 งแต่วันนี4 เป็น
ต้นไป คือวันที� ยี�สิบสี�  เดือนที�
เก้า คือตั4 งแต่วันที�วางรากฐาน
แห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์
จงพิจารณาดู
19 ยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งบ้าง

(Q) E พกษ N:GO (P) สดด GK:L (EO) ฮกก G:E (EE) ลนต EO:EO-EE; พบญ II:EO
(EG) อพย GP:IL; มธ GI:EP (EI) กดว M:G (EK) ฮกก E:K (EM) สดด EOL:KI
(EN) สภษ I:P-EO (EL) ปฐก KG:N (EQ) พบญ IG:GP; ลก EM:EL (EP) พบญ EM:EO
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หน้า 1865 ฮักกัย G

หรือ เถาองุ่น ต้นมะเดื�อ และ
ต้นทับทิมกับต้นมะกอกเทศยัง
ไม่เกิดผลหรือ ตั4 งแต่วันนี4 เป็น
ต้นไป เราจะอาํนวยพรแก่เจ้า"
เมื�อพระคริสตเ์สด็จกลบัมา

พระเจ้าจะทรงทําลาย
อาณาจักรทั,งหลายแห่งโลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงฮักกัยเป็นครั4 งที� สองเมื� อ
วันที�ยี�สิบสี�ของเดือนนั4นว่า
21 "จงพูดกับเศรุบบาเบล ผู้ว่า
ราชการเมืองยูดาห์ว่า เราจะ
เขย่าท้องฟ้าและโลก
22 และเราจะควํ�าพระที� นั� งของ
บรรดาราชอาณาจักร เราจะทาํ

ลายเรี�ยวแรงของบรรดาราชอา-
ณาจักรแห่งประชาชาติ และจะ
ควํ�ารถรบกับผู้ ขับขี�  ม้าและผู้
ขับขี� จะต้องล้มลง คือทุกคนจะ
ต้องล้มลงด้วยดาบแห่งพี� น้อง
ของเขา
23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ในวันนั4 นเราจะรับเจ้า โอ
เศรุบบาเบล บุตรชายเชอัลทิ-
เอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย พระเย-
โฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทาํเจ้า
ให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเรา
ได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี4
แหละ"

(GO) ฮกก G:EO (GE) E พศด I:EP; อสร G:G; ศคย K:N-EO; ฮบ EG:GN-GL; วว EN:EL
(GG) อสย NO:EG; อสค GE:GL; ดนล G:IK-IM; มคา M:Q; มธ GK:L; วว EE:EM
(GI) พซม Q:N; อสย KG:E; ยรม GG:GK; มธ EG:EQ; ยน N:GL; G ทธ G:EP; E ปต G:K
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