
หนา 1862ฮักกัย
1ณ วันที่หนึ่ง เดือนที่หก ปที่

สองแหงรัชกาลกษัตริยดาริ-
อัส พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาโดยทางฮักกัย ผูพยากรณ
ถึงเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิ-
เอล ผู วาราชการเมืองยูดาห
และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหิต วา
คนอิสราเอลที่เหลืออยูใน

เยรูซาเล็มจะถูกพระเจาลงโทษ
2 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา ประชาชนเหลานี้กลาว
วา เวลานั้นยังไมมาถึง คือเวลา
ที่จะสรางพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห"
3แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห จึ งมาถึ งโดยทางฮักกั ยผู
พยากรณวา

ประชาชนเริ่มสราง
พระวิหารใหม

4"โอ เจาทั้งหลาย ถึงเวลาแลว
หรือที่ตัวเจาเองอาศัยอยูในบาน
ที่มีไมบุ แตสวนพระนิเวศนี้ทิ้ง
ใหพังทลาย
5 เพราะฉะนั้น บัดนี้พระเยโฮ-
วาหจอมโยธาจึงตรัสวา จง
พิจารณาดูวา เจามีความเปนอยู
อยางไร
6 เจาหวานมาก แตเกี่ ยวนอย
เจารับประทาน แตไมเคยอิ่ม
เจาดื่ ม แตก็ไมเคยหายอยาก

เจานุงหม แตก็ไมมีใครอุน ผูที่
ไดคาจาง ก็ไดคาจางมาใสถุงที่
มีรู
7พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้วา จงพิจารณาดูวา เจามีความ
เปนอยูอยางไร
8พระเยโฮวาหตรัสวา จงข้ึนไป
ที่ เนินเขาและนําไมมาสรางพระ
นิเวศ เราจะมีความพอใจในพระ
นิเวศนั้น และเราจะไดรับเกียรติ
9 เจาทั้งหลายหวังไดมาก แตดู
เถิด ก็ไดนอย และเมื่อเจานําผล
มาบานของเจา เราก็เปามันไป
เสีย พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ทําไมเปนอยางนั้นเลา ก็
เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู
ฝ ายเจ าต างก็ สาละวนอยู กั บ
เร่ืองบานของตน
10 เพราะฉะนั้น ทองฟาที่ อยู
เหนือเจาจึงย้ังน้ําคางไวเสียและ
โลกก็ยึดพืชผลของมันไวเสีย
11 และเราก็เรียกความแหงแลง
มาสู แผนดินและเนินเขา มาสู
ขาว น้ําองุนใหม และน้ํามัน มา
สู สิ่ งตางๆซึ่ งดินอํานวยผล สู
มนุษยและสัตว และมาสูผลงาน
ทั้งสิ้นซึ่งมือกระทําไว"
12 แลวเศรุบบาเบล บุตรชาย
เชอัลทิเอลและโยชูวา บุตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิต พรอม
กับประชาชนทั้ งปวงที่ เหลืออยู

(1) ฮกก 2:1 (2) กดว 13:31; อสร 4:23 (4) 2 ซมอ 7:2 (5) ฮกก 1:7; ลก 15:17
(6) ลนต 26:20 (7) สดด 119:59; ฟป 3:1 (8) 2 พศด 2:8 (9) อสย 17:10-11
(10) ลนต 26:19; พบญ 28:23 (11) 1 พกษ 17:1; 2 พกษ 8:1 (12) อสร 5:2
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หนา 1863
ได เชื่ อฟงพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห พระเจ าของเขาทั้ ง
หลาย และถอยคําของฮักกัยผู
พยากรณ เพราะวาพระเยโฮวาห
พระเจาของเขาทั้ งหลายไดทรง
ใชทานมา และประชาชนก็เกรง
กลัวตอพระพักตรพระเยโฮวาห
13 แลวฮักกัย ทูตของพระเย-
โฮวาห จึงกลาวแกประชาชน
ตามกระแสรับสั่งของพระเยโฮ-
วาหวา "พระเยโฮวาหตรัสวา เรา
อยูกับเจาทั้งหลาย"
14 และพระเยโฮวาหทรงเราใจ
เศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล
ผูวาราชการเมืองยูดาห และทรง
เราใจของโยชูวาบุตรชายเยโฮ-
ซาดัก มหาปุโรหิต และเราใจ
ประชาชนทั้ งปวงที่ เหลืออยูนั้ น
เขาทั้ งหลายก็มาทํางานในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหจอมโยธา
พระเจาของเขาทั้งหลาย
15ณ วันที่ย่ีสิบสี่ของเดือนที่หก
ในปที่ สองแห งรัชกาลกษัตริย
ดาริอัส

พระสัญญาของพระเจา
ถึงพระวิหารยิ่งใหญในสมัย
ท่ีพระคริสตเสด็จกลับมา

2ณ วันที่ ย่ีสิบเอ็ด เดือนที่
เจ็ด พระวจนะของพระเย-

โฮวาหมาโดยทางฮักกัยผูพยา-
กรณวา
2"จงกลาวแก เศรุบบาเบลบุตร

ชายเชอัลทิเอล ผู วาราชการ
เมืองยูดาห และแกโยชูวาบุตร
ชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และ
แกประชาชนที่เหลืออยูเถิด วา
3ใครบางที่ เหลืออยู ทามกลาง
พวกทานนี้ ที่ เห็นพระนิเวศนี้
ครั้งเมื่อมีสงาราศีเดิมนั้น บัดนี้
ท านเหลานั้ นเห็นเปนอย างไร
มองดูแลวเปรียบกันไมไดเลยใช
ไหม
4พระเยโฮวาหตรัสวา โอ เศ-
รุบบาเบลเอย แมกระนั้นก็ดี จง
กลาหาญเถิด โอ โยชูวาบุตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิตเอย จง
กลาหาญเถิด ประชาชนทั้ ง
สิ้ นแหงแผนดินเอย จงกลา
หาญเถิด พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ พระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสวา จงทํางานเถิด เพราะเรา
อยูกับเจา
5ตามถอยคําซึ่ งเราไดทําเปน
พันธสัญญาไวกับเจา เมื่อเจาทั้ง
หลายออกจากอียิปต วิญญาณ
ของเราอยูทามกลางเจา อยา
กลัวเลย
6 เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสดังนี้วา อีกสักหนอย เราจะ
เขยาทองฟาและโลก ทะเลและ
แผนดินแหง อีกครั้งหนึ่ง
7 เราจะเขย าประชาชาติทั้ งสิ้ น
เพ่ื อความปรารถนาของประชา
ชาติทั้ งสิ้ นจะไดเขามา เราจะ

ฮักกัย 1, 2

(13) วนฉ 2:1; อสย 42:19 (14) 1 พศด 5:26; 2 พศด 36:22 (15) ฮกก 1:1; 2:1
(1) ฮกก 2:10; 2 ปต 1:21 (2) อสร 1:8; นหม 8:9 (3) อสร 3:12; ศคย 4:9-10
(4) พบญ 31:23 (5) อพย 29:45 (6) ฮกก 2:21; ฮบ 12:26 (7) อสค 21:27
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หนา 1864ฮักกัย 2
บรรจุนิเวศนี้ใหเต็มดวยสงาราศี
พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ
8 เงินเปนของเรา และทองคํา
เปนของเรา พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสดังนี้แหละ
9พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
สงาราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้
จะย่ิงกวาครั้งเดิมนั้น พระเยโฮ-
วาหจอมโยธาตรัสวา และเราจะ
ให เกิดความสมบูรณพูนสุขใน
สถานที่นี้"

ทรงติเตียนประชาชน
เพราะเขาละเลย

ในการเตรียมพระวิหาร
10 เมื่อวันที่ ย่ีสิบสี่ เดือนที่เกา
ในปที่ สองของรั ชกาลดาริ อั ส
พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
โดยทางฮักกัยผูพยากรณวา
11 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา จงถามบรรดาปุโรหิต
เกี่ยวกับราชบัญญัติเถิดวา
12 `ถาผู ใดยกชายเสื้ อคลุมทํา
พกหอเนื้ อบริสุทธิ์ ไป หากวา
ชายเสื้อตัวนั้นไปถูกขนมปงหรือ
แกง หรือน้ําองุน หรือน้ํามัน
หรืออาหารใดๆ สิ่งนั้นจะพลอย
บริสุทธิ์ ไปดวยหรือไม'" พวก
ปุโรหิตตอบวา "ไมบริสุทธิ์"
13 แลวฮักกัยจึงถามวา "ถาคน
หนึ่ งคนใดที่มลทินเพราะไปถูก
ศพมา แลวมาถูกสิ่งเหลานี้ เขา

สิ่ งเหลานี้ จะมลทินไปดวยหรือ
ไม" ปุโรหิตตอบวา "สิ่งเหลานี้
จะมลทินไปดวย"
14 ฮักกัยจึงตอบวา "พระเยโฮ-
วาหตรัสวา ตอหนาเรา ชนชาติ
นี้ เปนอยางนั้นและประชาชาตินี้
ก็เปนอยางนั้น ผลงานทุกอยาง
ที่มือของเขากระทําเปนอยางนั้น
ดวย และสิ่งใดๆที่เขาถวายบูชา
ที่นั่น ก็เปนมลทิน
15 บัดนี้ จงพิจารณาเถิดวา
ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจะเกิดเหตุ
อะไรข้ึนบาง คือกอนที่ศิลากอน
หนึ่ งจะวางซ อนบนศิ ลาก อน
หนึ่ งที่ ในพระวิหารของพระเย-
โฮวาห
16 กอนสิ่ งเหลานี้ เกิดข้ึน เมื่อ
ผู ใดมายังกองขาวคิดวาจะตวง
ไดย่ีสิบถัง ก็มีแตสิบถัง เมื่อผู
หนึ่ งมาถึงบอเก็บน้ําองุ นเพ่ื อ
ตักเอาหาสิบถัง ก็มีแตย่ีสิบถัง
17 พระเยโฮวาหตรัสวา เราได
โจมตี เจาและผลงานทั้ งสิ้ นจาก
มือของเจาดวยใหขาวมาน และ
ข้ึนรา และดวยลูกเห็บ แตเจา
ทั้งหลายก็ยังไมหันมาหาเรา
18 จงพิจารณาตั้ งแต วันนี้ เปน
ตนไป คือวันที่ ย่ีสิบสี่ เดือนที่
เกา คือตั้ งแตวันที่วางรากฐาน
แหงพระวิหารของพระเยโฮวาห
จงพิจารณาดู
19 ยังมีขาวตกคางอยู ในยุงบาง

(8) 1 พกษ 6:20 (9) สดด 24:7 (10) ฮกก 2:1 (11) ลนต 10:10-11; พบญ 33:10
(12) อพย 29:37; มธ 23:19 (13) กดว 5:2 (14) ฮกก 1:4 (15) สดด 107:43
(16) สภษ 3:9-10 (17) ปฐก 42:6 (18) พบญ 32:29; ลก 15:17 (19) พบญ 15:10
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หนา 1865 ฮักกัย 2
หรือ เถาองุน ตนมะเดื่อ และ
ตนทับทิมกับตนมะกอกเทศยัง
ไมเกิดผลหรือ ตั้ งแตวันนี้ เปน
ตนไป เราจะอํานวยพรแกเจา"
เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมา

พระเจาจะทรงทําลาย
อาณาจักรท้ังหลายแหงโลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงฮักกัยเปนครั้ งที่ สองเมื่ อ
วันที่ย่ีสิบสี่ของเดือนนั้นวา
21 "จงพูดกับเศรุบบาเบล ผูวา
ราชการเมืองยูดาหวา เราจะ
เขยาทองฟาและโลก
22 และเราจะควํ่าพระที่ นั่ งของ
บรรดาราชอาณาจักร เราจะทํา

ลายเรี่ยวแรงของบรรดาราชอา-
ณาจักรแหงประชาชาติ และจะ
ควํ่ารถรบกับผู ขับข่ี มาและผู
ขับข่ีจะตองลมลง คือทุกคนจะ
ตองลมลงดวยดาบแหงพ่ี นอง
ของเขา
23 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ในวันนั้นเราจะรับเจา โอ
เศรุบบาเบล บุตรชายเชอัลทิ-
เอล ผูรับใชของเราเอย พระเย-
โฮวาหตรัสวา เราจะกระทําเจา
ใหเปนดังแหวนตรา เพราะเรา
ไดเลือกสรรเจาแลว พระ
เยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้
แหละ"

(20) ฮกก 2:10 (21) 1 พศด 3:19; อสร 2:2; ศคย 4:6-10; ฮบ 12:26-27; วว 16:17
(22) อสย 60:12; อสค 21:27; ดนล 2:34-35; มคา 5:8; มธ 24:7; วว 11:15
(23) พซม 8:6; อสย 42:1; ยรม 22:24; มธ 12:18; ยน 6:27; 2 ทธ 2:19; 1 ปต 2:4
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