ฮัหน้กา 1862
กัย

1

ณ วันทีหนึ ง เดือนทีหก ปี ที
สองแห่ งรั ชกาลกษั ตริ ย์ ดาริ อัส พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮั กกั ย ผู้ พยากรณ์
ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล ผู้ ว่ าราชการเมื องยู ดาห์
และถึงโยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหิ ต ว่ า
คนอิ สราเอลที เหลืออยู่ ใน
เยรู ซาเล็มจะถู กพระเจ้าลงโทษ
2 "พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส
ดั งนี4 ว่ า ประชาชนเหล่ านี4 กล่ าว
ว่ า เวลานั4 นยังไม่ มาถึง คือเวลา
ที จะสร้ างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ "
3แล้ วพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จึ งมาถึ ง โดยทางฮั ก กั ยผู้
พยากรณ์ว่า
ประชาชนเริ มสร้าง
พระวิหารใหม่
4"โอ เจ้ าทั4งหลาย ถึงเวลาแล้ ว
หรือทีตั วเจ้ าเองอาศัยอยู่ ในบ้ าน
ที มีไม้ บุ แต่ ส่วนพระนิ เวศนี4 ท4 ิ ง
ให้ พังทลาย
5เพราะฉะนั4 น บัดนี4 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจึ งตรั สว่ า
จง
พิจารณาดูว่า เจ้ ามีความเป็ นอยู่
อย่ างไร
6เจ้ าหว่ านมาก แต่ เกี ยวน้ อย
เจ้ ารั บประทาน แต่ ไม่ เคยอิ ม
เจ้ าดื ม แต่ ก ็ไม่ เคยหายอยาก

เจ้ านุ่ งห่ ม แต่ กไ็ ม่ มีใครอุ่ น ผู้ ที
ได้ ค่าจ้ าง ก็ได้ ค่ าจ้ างมาใส่ ถุงที
มีรู
7พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
นี4 ว่า จงพิจารณาดูว่า เจ้ ามีความ
เป็ นอยู่ อย่ างไร
8พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า จงขึ4 นไป
ที เนิ นเขาและนําไม้ มาสร้ างพระ
นิเวศ เราจะมีความพอใจในพระ
นิเวศนั4 น และเราจะได้ รับเกียรติ
9เจ้ าทั4 งหลายหวั งได้ มาก แต่ ดู
เถิด ก็ได้ น้อย และเมื อเจ้ านําผล
มาบ้ านของเจ้ า เราก็เป่ ามั นไป
เสีย พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัส
ว่ า ทํา ไมเป็ นอย่ างนั4 นเล่ า ก็
เพราะนิ เวศของเราพั งทลายอยู่
ฝ่ ายเจ้ าต่ างก็ ส าละวนอยู่ กั บ
เรื องบ้ านของตน
10 เพราะฉะนั4 น ท้ องฟ้ าที อยู่
เหนือเจ้ าจึ งยั4 งนํา4 ค้ างไว้ เสี ยและ
โลกก็ยึดพืชผลของมันไว้ เสีย
11 และเราก็เรียกความแห้ งแล้ ง
มาสู่ แผ่ นดิ นและเนิ นเขา มาสู่
ข้ าว นํา4 องุ่ นใหม่ และนํา4 มัน มา
สู่ สิ งต่ างๆซึ งดิ นอํา นวยผล สู่
มนุ ษย์และสัตว์ และมาสู่ ผลงาน
ทั4งสิ4 นซึ งมือกระทําไว้ "
12 แล้ วเศรุ บบาเบล บุ ตรชาย
เชอั ลทิเอลและโยชู วา บุตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิ ต พร้ อม
กั บประชาชนทั4 งปวงที เ หลื ออยู่

(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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หน้ า 1863
ฮักกัย E, G
ได้ เชื อฟั ง พระสุ ร เสี ยงของพระ ชายเชอั ลทิ เอล ผู้ ว่ าราชการ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั4 ง เมื องยู ดาห์ และแก่ โยชู วาบุ ตร
หลาย และถ้ อยคําของฮั กกั ยผู้ ชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิ ต และ
พยากรณ์ เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ แก่ ประชาชนทีเหลืออยู่ เถิด ว่ า
พระเจ้ าของเขาทั4 งหลายได้ ทรง 3ใครบ้ างที เหลื ออยู่ ท่ ามกลาง
ใช้ ท่านมา และประชาชนก็เกรง พวกท่ านนี4 ที เห็นพระนิ เวศนี4
กลัวต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ครั4 งเมื อมีสง่ าราศีเดิมนั4 น บัดนี4
13 แล้ วฮั กกั ย ทู ตของพระเย- ท่ า นเหล่ า นั4 นเห็ น เป็ นอย่ า งไร
โฮวาห์ จึ งกล่ าวแก่ ประชาชน มองดูแล้ วเปรียบกันไม่ ได้ เลยใช่
ตามกระแสรับสั งของพระเยโฮ- ไหม
วาห์ ว่า "พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เรา 4พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า โอ เศอยู่ กับเจ้ าทั4งหลาย"
รุบบาเบลเอ๋ย แม้ กระนั4 นก็ดี จง
14 และพระเยโฮวาห์ ทรงเร้ าใจ กล้ าหาญเถิด โอ โยชู วาบุตรชาย
เศรุ บบาเบลบุ ตรชายเชอั ลทิเอล เยโฮซาดัก มหาปุโรหิ ตเอ๋ย จง
ผู้ ว่าราชการเมืองยูดาห์ และทรง กล้ าหาญเถิ ด ประชาชนทั4 ง
เร้ าใจของโยชู วาบุ ตรชายเยโฮ- สิ4 นแห่ งแผ่ นดิ นเอ๋ ย จงกล้ า
ซาดั ก มหาปุ โรหิ ต และเร้ าใจ หาญเถิด พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี4
ประชาชนทั4 งปวงที เหลื ออยู่ น4 ั น แหละ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
เขาทั4 งหลายก็ มาทํา งานในพระ ตรัสว่ า จงทํางานเถิด เพราะเรา
นิเวศของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา อยู่ กับเจ้ า
พระเจ้ าของเขาทั4งหลาย
5 ตามถ้ อยคํา ซึ งเราได้ ทํา เป็ น
15 ณ วันทียี สิบสี ของเดือนทีหก พันธสัญญาไว้ กับเจ้ า เมื อเจ้ าทั4ง
ในปี ที สองแห่ งรั ชกาลกษั ตริ ย์ หลายออกจากอี ยิ ปต์ วิ ญญาณ
ดาริอัส
ของเราอยู่ ท่ ามกลางเจ้ า อย่ า
พระสัญญาของพระเจ้า
กลัวเลย
6เพราะพระเยโฮวาห์ จ อมโยธา
ถึงพระวิหารยิ งใหญ่ในสมัย
ตรัสดังนี4 ว่า อีกสักหน่ อย เราจะ
ที พระคริ สต์เสด็จกลับมา
ณ วั นที ยี สิ บเอ็ด เดื อนที เขย่ าท้ องฟ้ าและโลก ทะเลและ
เจ็ด พระวจนะของพระเย- แผ่ นดินแห้ ง อีกครั4 งหนึ ง
โฮวาห์ มาโดยทางฮั กกั ยผู้ พยา- 7 เราจะเขย่ า ประชาชาติ ท4 ั งสิ4 น
เพื อความปรารถนาของประชา
กรณ์ว่า
2"จงกล่ าวแก่ เศรุ บบาเบลบุ ตร ชาติ ท4 ั งสิ4 นจะได้ เข้ ามา เราจะ

2

(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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ฮักกัย G
หน้ า 1864
บรรจุ นิ เวศนี4 ให้ เต็มด้ วยสง่ าราศี สิ งเหล่ านี4 จะมลทิ นไปด้ วยหรื อ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี4 ไม่ " ปุโรหิ ตตอบว่ า "สิ งเหล่ านี4
แหละ
จะมลทินไปด้ วย"
8เงิ นเป็ นของเรา และทองคํา 14 ฮักกัยจึงตอบว่ า "พระเยโฮเป็ นของเรา พระเยโฮวาห์ จอม วาห์ ตรัสว่ า ต่ อหน้ าเรา ชนชาติ
โยธาตรัสดังนี4 แหละ
นี4 เป็ นอย่ างนั4 นและประชาชาติ น4 ี
9พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า ก็เป็ นอย่ างนั4 น ผลงานทุ กอย่ าง
สง่ าราศีของพระนิ เวศครั4 งหลั งนี4 ทีมือของเขากระทําเป็ นอย่ างนั4 น
จะยิ งกว่ าครั4 งเดิมนั4 น พระเยโฮ- ด้ วย และสิ งใดๆทีเขาถวายบูชา
วาห์ จอมโยธาตรัสว่ า และเราจะ ทีนั น ก็เป็ นมลทิน
ให้ เกิ ด ความสมบู ร ณ์ พู นสุ ขใน 15 บั ดนี4 จงพิ จารณาเถิ ดว่ า
สถานทีน4 ี "
ตั4 งแต่ วันนี4 เป็ นต้ นไปจะเกิ ดเหตุ
ทรงติ เตี ยนประชาชน
อะไรขึ4 นบ้ าง คือก่ อนทีศิลาก้ อน
หนึ งจะวางซ้ อนบนศิ ลาก้ อน
เพราะเขาละเลย
หนึ งที ในพระวิ หารของพระเยในการเตรี ยมพระวิหาร
10 เมื อวั นที ยี สิ บสี เดื อนที เก้ า โฮวาห์
ในปี ที สองของรั ช กาลดาริ อั ส 16 ก่ อนสิ งเหล่ านี4 เกิ ดขึ4 น เมื อ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ม า ผู้ ใดมายั งกองข้ าวคิ ด ว่ า จะตวง
ได้ ยี สิบถัง ก็มีแต่ สิบถัง เมื อผู้
โดยทางฮักกัยผู้ พยากรณ์ว่า
11 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส หนึ งมาถึ ง บ่ อเก็ บนํา4 องุ่ นเพื อ
ดั งนี4 ว่ า จงถามบรรดาปุ โรหิ ต ตักเอาห้ าสิบถัง ก็มีแต่ ยี สิบถัง
17 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราได้
เกี ยวกับราชบัญญัติเถิดว่ า
12 `ถ้ าผู้ ใดยกชายเสื4 อคลุ มทํา โจมตี เจ้ าและผลงานทั4 งสิ4 นจาก
พกห่ อเนื4 อบริ สุ ทธิV ไป หากว่ า มือของเจ้ าด้ วยให้ ข้าวม้ าน และ
ชายเสื4 อตัวนั4 นไปถู กขนมปั งหรือ ขึ4 นรา และด้ วยลู กเห็บ แต่ เจ้ า
แกง หรื อนํา4 องุ่ น หรื อนํา4 มั น ทั4งหลายก็ยังไม่ หันมาหาเรา
หรืออาหารใดๆ สิ งนั4 นจะพลอย 18 จงพิ จ ารณาตั4 งแต่ วั นนี4 เป็ น
บริ สุ ทธิV ไปด้ วยหรื อไม่ '" พวก ต้ นไป คื อวั นที ยี สิ บสี เดื อนที
เก้ า คื อตั4 งแต่ วันที วางรากฐาน
ปุโรหิ ตตอบว่ า "ไม่ บริสุทธิV "
13 แล้ วฮักกั ยจึงถามว่ า "ถ้ าคน แห่ งพระวิ หารของพระเยโฮวาห์
หนึ งคนใดที มลทิ นเพราะไปถู ก จงพิจารณาดู
ศพมา แล้ วมาถู กสิ งเหล่ านี4 เข้ า 19 ยั งมี ข้าวตกค้ างอยู่ ในยุ้ งบ้ าง
(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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หน้ า 1865
ฮักกัย G
หรือ เถาองุ่ น ต้ นมะเดื อ และ ลายเรี ยวแรงของบรรดาราชอาต้ นทั บทิ มกั บต้ นมะกอกเทศยั ง ณาจั กรแห่ งประชาชาติ และจะ
ไม่ เกิ ดผลหรื อ ตั4 งแต่ วันนี4 เป็ น ควํา รถรบกั บผู้ ขั บขี ม้ าและผู้
ต้ นไป เราจะอํานวยพรแก่ เจ้ า"
ขั บขี จะต้ องล้ มลง คื อทุ กคนจะ
เมื อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
ต้ องล้ มลงด้ วยดาบแห่ ง พี น้ อง
ของเขา
พระเจ้าจะทรงทําลาย
23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
อาณาจักรทั,งหลายแห่ งโลก
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่ า ในวั นนั4 นเราจะรั บเจ้ า โอ
มาถึ งฮั กกั ยเป็ นครั4 งที ส องเมื อ เศรุ บบาเบล บุ ตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ รับใช้ ของเราเอ๋ย พระเยวันทียี สิบสี ของเดือนนั4 นว่ า
21 "จงพู ดกับเศรุ บบาเบล ผู้ ว่า โฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะกระทํา เจ้ า
ราชการเมื องยู ดาห์ ว่ า เราจะ ให้ เป็ นดั งแหวนตรา เพราะเรา
ได้ เลื อกสรรเจ้ าแล้ ว
พระ
เขย่ าท้ องฟ้ าและโลก
เยโฮวาห์
จอมโยธาตรั
สดั
งนี4
22 และเราจะควํา พระที นั งของ
บรรดาราชอาณาจั กร เราจะทํา 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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