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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ฮ ักก ัย

ฮ ักก ัยพยากรณ์หลังจากชาวอสิราเอลได้ กล ับมาจากบา
บิโลนโดยเศรุบบาเบลเป็นผู้นําเอสราได้ พู ดถึงฮ ักก ัยใน 5:1
 และ 6:14 จากข้อความเหล่าน้ีเราได้ เห ็ นว ่าการประกาศ
ของเขาได้ เก ิดผลและพวกอสิราเอลได้สรา้งพระวหิารให ้
เสรจ็ หวัเรือ่งของเล่ มน ้ี คือ การตกแต่งพระวหิารและการ
ถวายทรพัย ์ท่ี ต้องใช้ในการตกแต่งน้ัน เขาอยู ่สม ัยเดียวกั 
นก ับเศคารยิาหแ์ละมาลาคี (1:1)

 หน ังสือฮ ักก ั ยม ี อยู ่5  ภาค และแต่ละภาคเริม่ต้นด้วยคํา
วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮ ักก ัย� (1:1;
1:3; 2:1; 2:10; 2:20)

1  ณ  วนัท่ี  หน่ึง เดือนท่ี หก  ปี  ท่ี สองแหง่รชักาลกษั ตร ิย์
ดาริอสั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮ ักก ัย  ผู้  
พยากรณ์ ถึงเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล  ผู้ วา่ราชการ
เมืองยูดาห์ และถึงโยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ  
วา่ 

คน อสิราเอล ท่ี เหลือ อยู ่ใน เยรูซาเล็ม จะ ถูก พระเจ้า
ลงโทษ

2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ประชาชนเหล่าน้ี 
กล่าววา่ เวลาน้ันยงัไม่ มาถึง คือเวลาท่ีจะสรา้งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห�์ 3  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหจึ์งมา
ถึงโดยทางฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์  วา่ 

ประชาชนเริม่สรา้งพระวหิารใหม่
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4 � โอ  เจ้ าทัง้หลาย ถึงเวลาแล้วหรอืท่ีตัวเจ้าเองอาศัยอยู่
ในบ้านท่ี มี  ไม้  บุ  แต่ ส่วนพระนิเวศน้ีทิง้ให ้พังทลาย 5  เพราะ
ฉะน้ัน  บัดน้ี พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตร ัสว ่า จงพิจารณา
ดู วา่  เจ้ ามี ความเป็นอยู ่ อยา่งไร 6  เจ้ าหวา่นมาก  แต่  เก ่ียวน้
อย  เจ้ ารบัประทาน  แต่  ไม่ เคยอิม่  เจ้ าด่ืม  แต่  ก็  ไม่ เคยหาย
อยาก  เจ้ านุ่งหม่  แต่  ก็  ไม่มี ใครอุน่  ผู้  ท่ี  ได้  ค่าจ้าง  ก็ได้ ค่า
จ้างมาใส่ถุงท่ี มี  รู 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จง
พิจารณาดู วา่  เจ้ ามี ความเป็นอยู ่ อยา่งไร 8 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า จงขึ้นไปท่ีเนินเขาและนําไม้มาสรา้งพระนิเวศ เราจะมี
ความพอใจในพระนิเวศน้ัน และเราจะได้รบัเกียรติ 9  เจ้ าทัง้
หลายหวงัได้ มาก  แต่  ดู  เถิด  ก็ได้  น้อย และเม่ือเจ้านําผลมา
บ้านของเจ้า เราก็เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สว ่า ทําไมเป็นอยา่งน้ันเล่า  ก็ เพราะนิเวศของเราพังทลาย
อยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยู่กับเรือ่งบ้านของตน 10  เพราะ
ฉะน้ัน ท้องฟ้าท่ี อยู ่เหนือเจ้าจึงยัง้น้ําค้างไว ้เสีย และโลกก็
ยดึพืชผลของมันไว ้เสีย 11 และเราก็เรยีกความแหง้แล้ง
มาสู่ แผ่ นดินและเนินเขา  มาสู่  ข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามัน
 มาสู่  สิ ่งต่างๆซ่ึ งด ินอาํนวยผล  สู่  มนษุย ์และสัตว์ และมาสู่
ผลงานทัง้สิน้ซ่ึ งม ือกระทําไว�้ 12  แล ้วเศรุบบาเบล  บุ ตร
ชายเชอัลทิเอลและโยชูวา  บุ ตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ
 พร ้อมกับประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขาทัง้หลาย และถ้อยคําของ
ฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์ เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ทัง้หลายได้ทรงใช้ท่านมา และประชาชนก็เกรงกลัวต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 13  แล ้วฮ ักก ัย ทูตของพระเยโฮวาห์
จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรบัสัง่ของพระเยโฮวาห ์วา่ 
�พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราอยู่กับเจ้าทัง้หลาย� 14 และพระ
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เยโฮวาห์ทรงเรา้ใจเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล  ผู้ วา่
ราชการเมืองยูดาห์ และทรงเรา้ใจของโยชู วาบ ุตรชายเยโฮ
ซาดัก มหาปุโรหติ และเรา้ใจประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ น้ัน 
เขาทัง้หลายก็มาทํางานในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าของเขาทัง้หลาย 15  ณ  วนัท่ี  ย ่ี สิ บส่ีของเดือนท่ี 
หก ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลกษั ตร ิยด์ารอิสั

2
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวหิารยิง่ใหญ่ในสมัยท่ี

พระครสิต์เสด็จกลับมา
1  ณ  วนัท่ี  ย ่ี สิบเอด็ เดือนท่ี เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮ

วาห์มาโดยทางฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์  วา่ 2 �จงกล่าวแก่เศรุบ
บาเบลบุตรชายเชอลัทิเอล  ผู้ วา่ราชการเมืองยูดาห์ และแก่
โยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ และแก่ประชาชน
ท่ี เหลืออยู ่ เถิด  วา่ 3 ใครบ้างท่ี เหลืออยู ่ท่ามกลางพวกท่าน
น้ี  ท่ี  เห ็นพระนิเวศน้ีครัง้เม่ื อม ีสงา่ราศีเดิ มน ้ัน  บัดน้ี ท่าน
เหล่าน้ันเหน็เป็นอยา่งไร  มองดู  แล ้วเปรยีบกันไม่ ได้ เลยใช ่
ไหม 4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ เศรุบบาเบลเอย๋  แม้ กระน้ั 
นก ็ ดี จงกล้าหาญเถิด  โอ โยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหา
ปุโรหติเอย๋ จงกล้าหาญเถิด ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน
เอย๋ จงกล้าหาญเถิด พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี แหละ พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่กับ
เจ้า 5 ตามถ้อยคําซ่ึงเราได้ทําเป็นพันธสัญญาไวกั้บเจ้า เม่ือ
เจ้าทัง้หลายออกจากอยีปิต์ วญิญาณของเราอยู่ท่ามกลาง
เจ้า อยา่กลัวเลย 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ัง
น้ี วา่  อ ีกสักหน่อย เราจะเขยา่ท้องฟ้าและโลก ทะเลและ
แผ่นดินแหง้  อ ีกครัง้หน่ึง 7 เราจะเขยา่ประชาชาติ ทัง้สิน้ 
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เพื่อความปรารถนาของประชาชาติทัง้สิน้จะได้ เข้ามา เรา
จะบรรจุนิเวศน้ี ให ้เต็ มด ้วยสงา่ราศี พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสด ังน้ี แหละ 8 เงนิเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสว ่า สงา่ราศีของพระนิเวศครัง้หลังน้ีจะยิง่กวา่ครัง้
เดิ มน ้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า และเราจะให ้เก ิด
ความสมบู รณ ์ พู นสุขในสถานท่ี น้ี �

ทรง ติ เตียน ประชาชน เพราะ เขา ละเลย ใน การเต รียม
พระว ิหาร 

10 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ี เดือน ท่ี เก้า ในปี ท่ี สองของรชักาล
ดาริอสั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮ ักก ัย ผู้ 
พยากรณ์  วา่ 11�พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงถาม
บรรดาปุโรหติเก่ียวกับราชบัญญั ติ เถิดวา่ 12 �ถ้าผู้ใดยก
ชายเส้ือคลุมทําพกหอ่เน้ือบร ิสุทธ ์ิ ไป หากวา่ชายเส้ือตั วน 
ัน้ไปถูกขนมปังหรอืแกง หรอืน้ําองุน่ หรอืน้ํามัน หรอือาหาร
ใดๆ  สิ ่งน้ันจะพลอยบร ิสุทธ ์ิไปด้วยหรอืไม่� � พวกปุโรหติ
ตอบวา่ � ไม่  บรสุิทธิ ์� 13  แล ้วฮ ักก ัยจึงถามวา่ �ถ้าคนหน่ึง
คนใดท่ีมลทินเพราะไปถูกศพมา  แล ้วมาถูกสิง่เหล่าน้ี เข้า  สิ 
่งเหล่าน้ีจะมลทินไปด้วยหรอืไม่�  ปุ โรหติตอบวา่ � สิ ่งเหล่าน้ี
จะมลทินไปด้วย� 14 ฮ ักก ัยจึงตอบวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า ต่อหน้าเรา  ชนชาติ  น้ี เป็นอยา่งน้ันและประชาชาติ น้ี  ก็ เป็น
อยา่งน้ัน ผลงานทุกอยา่งท่ีมือของเขากระทําเป็นอยา่งน้ัน
ด้วย และสิง่ใดๆท่ีเขาถวายบูชาท่ี น่ัน  ก็ เป็นมลทิน 15  บัดน้ี 
จงพิจารณาเถิดวา่  ตัง้แต่  วนัน้ี เป็นต้นไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้น
บ้าง คื อก ่อนท่ีศิ ลาก ้อนหน่ึงจะวางซ้อนบนศิ ลาก ้อนหน่ึงท่ี
ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 16 ก่อนสิง่เหล่าน้ี เกิดขึ้น เม่ือ
ผู้ใดมายงักองข้าวคิดวา่จะตวงได้ ย ่ี สิ บถัง  ก็  มี  แต่  สิ บถัง เม่ือ
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ผู้ หน ่ึงมาถึ งบ ่อเก็ บน ้ําองุน่เพื่อตักเอาหา้สิบถัง  ก็  มี  แต่  ย ่ี 
สิ บถัง 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราได้ โจมตี  เจ้ าและผลงาน
ทัง้สิน้จากมือของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน และขึ้นรา และด้วย
ลูกเหบ็  แต่  เจ้ าทัง้หลายก็ยงัไม่หนัมาหาเรา 18 จงพิจารณา
ตัง้แต่ วนัน้ี  เป็นต้นไป คือว ันที ่ ย ี่ สิ บส่ี เดือนท่ี เก้า คือตัง้แต่ วนั
ท่ี วางรากฐานแหง่พระวหิารของพระเยโฮวาห์ จงพิจารณา
ดู 19 ย ังม ีข้าวตกค้างอยู่ในยุ ้งบ ้างหรอื เถาองุน่ ต้นมะเด่ือ
และต้นทั บท มิกับต้นมะกอกเทศยงัไม่ เก ิดผลหรอื  ตัง้แต่  วนั
น้ี  เป็นต้นไป เราจะอาํนวยพรแก่ เจ้า �

เม่ือ พระ ครสิต์ เสด็จ กลับ มา พระเจ้า จะ ทรง ทําลาย
อาณาจักรทัง้หลายแหง่โลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงฮ ักก ัยเป็ นคร ้ังท่ีสอง
เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ีของเดือนน้ั นว ่า 21 �จงพู ดก ับเศรุบบาเบลผู้
วา่ราชการเมืองยูดาห ์วา่ เราจะเขยา่ท้องฟ้าและโลก 22และ
เราจะควํา่พระท่ีน่ังของบรรดาราชอาณาจั กร เราจะทําลาย
เรีย่วแรงของบรรดาราชอาณาจักรแหง่ประชาชาติ และจะ
ควํา่รถรบกับผู้ ขับขี่ ม้าและผู้ ขับขี่ จะต้องล้มลง คือทุกคน
จะต้องล้มลงด้วยดาบแหง่พี่น้องของเขา 23 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันเราจะรบัเจ้า  โอ เศรุบบาเบล  บุ 
ตรชายเชอัลทิเอล  ผู้รบัใช ้ของเราเอย๋ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
เราจะกระทําเจ้าใหเ้ป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรร
เจ้าแล้ว พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ �
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