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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮักกัย

ฮักกัย พยากรณ์ หลัง จากชาวอิสราเอลได้กลับ มาจากบา
บิโลนโดยเศรุ บบาเบลเป็นผู้นําเอสราได้พูดถึงฮักกัยใน 5:1
และ 6:14 จากข้อความเหล่านี้ เราได้เห็นว่าการประกาศของ
เขาได้เกิด ผลและพวกอิสราเอลได้ สร้างพระวิหารให้เสร็จ
หัว เรือ
่ งของเล่มนี้คือ การตกแต่ง พระวิหารและการถวาย
ทรัพย์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งนั ้น เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับเศ
คาริยาห์และมาลาคี (1:1)
หนังสือฮักกัยมีอยู่ 5 ภาค และแต่ละภาคเริม
่ ต้น ด้วยคํา
ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัย” (1:1; 1:3;
2:1; 2:10; 2:20)
1

ณ วัน ที่หนึ่ ง เดือน ที่หก ปีที่สอง แห่ง รัช กาล กษั ตริย์
ดา ริ อัส พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา โดย ทาง ฮักกัย
ผู้พยากรณ์ ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการ
เมืองยู ดาห์ และถึง โยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
ว่า
คน อิสราเอล ที่เหลือ อยูใน
่ เยรู ซาเล็ม จะ ถูก พระเจ้า
ลงโทษ
2 “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า ประชาชน เหล่า
นี้ กล่าวว่า เวลานั ้น ยัง ไม่มาถึง คือ เวลาที่ จะสร้างพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์” 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมา
ถึงโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า
ประชาชนเริม
่ สร้างพระวิหารใหม่
เจ้าทัง้ หลาย ถึงเวลาแล้วหรือที่ ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่
ในบ้านที่มีไม้บุ แต่ส่วนพระนิ เวศนี้ ทิง้ ให้พัง ทลาย 5 เพราะ
4 “โอ
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ฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจึง ตรัสว่า จงพิจารณา
ดูว่า เจ้ามีความเป็น อยูอย่
่ างไร 6 เจ้าหว่านมาก แต่เกี่ ยวน้
อย เจ้ารับ ประทาน แต่ไม่เคยอิม
่ เจ้าดื่ม แต่ก็ไม่เคยหาย
อยาก เจ้า นุ่ง ห่ม แต่ก็ไม่มีใคร อุน
่ ผู้ที่ได้ค่า จ้าง ก็ได้ค่า
7
จ้าง มา ใส่ ถุง ที่มีรู พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า
จง พิจารณา ดูว่า เจ้ามีความ เป็น อยูอย่
่ างไร 8 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า จงขึ้น ไปที่ เนิ น เขาและนํา ไม้ มาสร้างพระนิ เวศ
เราจะมีความพอใจในพระนิ เวศนั ้น และเราจะได้ รบ
ั เกียรติ
9 เจ้าทัง
้ หลายหวัง ได้มาก แต่ดูเถิด ก็ได้น้ อย และเมื่อ เจ้า
นํา ผล มา บ้าน ของ เจ้า เรา ก็ เป่า มัน ไป เสีย พระ เย โฮ วาห์
จอมโยธาตรัสว่า ทําไมเป็น อย่างนั ้น เล่า ก็เพราะนิ เวศของ
เราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็ สาละวนอยู่กับ เรือ
่ งบ้านของ
ตน 10 เพราะฉะนั ้น ท้องฟ้าที่อยูเหนื
่
อเจ้าจึงยัง้ นํ้าค้างไว้เสีย
และโลกก็ ยด
ึ พืช ผลของมัน ไว้เสีย 11 และเราก็ เรียกความ
แห้ง แล้ง มา สู่แผ่น ดิน และ เนิ น เขา มา สู่ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่
และนํ้ามัน มาสู่สิ่ง ต่างๆซึ่งดิ นอํา นวยผล สู่มนุษย์และสัตว์
และ มา สู่ ผล งาน ทัง้ สิน
้ ซึ่งมื อก ระ ทํา ไว้” 12 แล้วเศ รุ บ บา
เบล บุตรชายเชอั ลทิ เอลและโยชู วา บุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหิต พร้ อมกับ ประชาชนทัง้ ปวงที่เหลือ อยูได้
่ เชื่อ ฟัง
พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย
และถ้อยคํา ของฮักกัย ผู้พยากรณ์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย ได้ ทรง ใช้ ท่าน มา และ ประชาชน
ก็ เกรง กลัว ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ 13 แล้วฮักกัย ทูต
ของพระเยโฮวาห์ จึง กล่าวแก่ ประชาชนตามกระแสรับสัง่
ของพระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราอยู่กับเจ้าทัง้
หลาย” 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจเศรุ บบาเบลบุตรชาย
เชอั ลทิ เอล ผู้ว่า ราชการเมืองยู ดาห์ และทรงเร้าใจของโย
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ชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และเร้าใจประชาชน
ทัง้ ปวงที่เหลือ อยูนั
่ ้น เขาทัง้ หลายก็ มาทํางานในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 15 ณ
วันที่ยี่สิบสี่ ของเดือนที่หก ในปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดา
ริอส
ั

2

พระสัญญาของพระเจ้า ถึง พระวิหารยิง่ ใหญ่ ในสมัย ที่
พระคริสต์เสด็จกลับมา
1 ณ วัน ที่ยี่สิบ เอ็ด เดือนที่เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า 2 “จงกล่าวแก่ เศรุ บบา
เบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ว่า ราชการเมืองยู ดาห์ และแก่
โยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และแก่ ประชาชน
ที่เหลืออยูเถิ
่ ด ว่า 3 ใครบ้างที่เหลืออยูท่
่ ามกลางพวกท่านนี้
ที่เห็นพระนิ เวศนี้ ครัง้ เมื่อมีสง่าราศี เดิมนน
ั ้ บัดนี้ ท่านเหล่า
นั ้น เห็น เป็น อย่างไร มอง ดูแล้ว เปรียบ กัน ไม่ได้เลย ใช่ไหม
4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ เศรุ บ บาเบลเอ๋ย แม้กระนั ้นก็ดี
จงกล้าหาญเถิด โอ โยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน เอ๋ย จง
กล้า หาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้า 5 ตาม
ถ้อยคํา ซึ่ง เรา ได้ ทํา เป็น พันธ สัญญา ไว้ กับ เจ้า เมื่อ เจ้า ทัง้
หลาย ออก จาก อียป
ิ ต์ วิญญาณ ของ เรา อยู่ ท่ามกลาง เจ้า
6
อย่า กลัว เลย เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า
อีก สัก หน่ อย เรา จะ เขย่า ท้องฟ้า และ โลก ทะเล และ แผ่น
ดิน แห้ง อีก ครัง้ หนึ่ ง 7 เรา จะ เขย่า ประชาชาติทัง้ สิน
้ เพื่อ
ความ ปรารถนา ของ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะ ได้เข้า มา เรา จะ
บรรจุ นิ เวศ นี้ ให้เต็มด้วย สง่า ราศี พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
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ตรัสดัง นี้ แหละ 8 เงิน เป็น ของเรา และทองคํา เป็น ของเรา
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิ เวศครัง้ หลังนี้ จะยิง่ กว่าครัง้
เดิมนัน
้ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า และ เรา จะ ให้เกิด
ความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้ ”
ทรง ติ เตียน ประชาชน เพราะ เขา ละเลย ใน การเต รี ยม
พระวิหาร
10 เมื่อ วันที่ยี่สิบสี่ เดือน ที่เก้า ในปี ที่สอง ของ รัชกาล
ดา ริ อัส พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา โดย ทาง ฮักกัย
ผู้พยากรณ์ ว่า 11 “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า จง
ถาม บรรดา ปุโรหิต เกี่ยว กับ ราช บัญญัติเถิด ว่า 12 ‘ถ้า ผู้ ใด
ยก ชาย เสื้อ คลุม ทํา พก ห่อ เนื้ อ บริสุทธิ์ไป หากว่า ชาย เสื้อ
ตัวนน
ั ้ ไปถูก ขนมปัง หรือ แกง หรือ นํ้า องุน
่ หรือ นํ้ามัน หรือ
อา หาร ใดๆ สิ่ง นั ้น จะ พลอย บริสุทธิ์ ไป ด้วย หรือ ไม่’ ” พวก
ปุโรหิต ตอบ ว่า “ไม่บริสุทธิ์ ” 13 แล้วฮักกัย จึง ถาม ว่า “ถ้า
คน หนึ่ ง คน ใด ที่ มลทิน เพราะ ไป ถูก ศพ มา แล้ว มา ถูก สิง่
เหล่า นี้ เข้า สิ่ง เหล่า นี้ จะมลทิน ไปด้วยหรือ ไม่” ปุโรหิต ตอบ
ว่า “สิ่ง เหล่า นี้ จะมลทิน ไปด้วย” 14 ฮักกัย จึง ตอบว่า “พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า ต่อ หน้า เรา ชนชาตินี้ เป็น อย่าง นั ้น และ
ประชาชาตินี้ ก็เป็น อย่างนั ้น ผลงานทุก อย่างที่ มือ ของเขา
กระทํา เป็น อย่างนั ้น ด้วย และสิง่ ใดๆที่ เขาถวายบูชาที่นั ่น
ก็เป็นมลทิน 15 บัดนี้ จงพิจารณาเถิดว่า ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้น
ไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คือก่อนที่ศิลาก้อนหนึ่ งจะวางซ้อ
นบนศิลาก้อนหนึ่ ง ที่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 16 ก่อน
สิง่ เหล่า นี้ เกิด ขึ้น เมื่อ ผู้ ใด มายัง กอง ข้าว คิด ว่า จะ ตวง
ได้ยี่สิบถัง ก็มีแต่สิบถัง เมื่อ ผู้หน่ึ งมาถึงบ่อ เก็บน้าํ องุน
่ เพื่อ
ตัก เอาห้า สิบ ถัง ก็มีแต่ยี่สิบถัง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
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ได้โจมตีเจ้า และ ผล งาน ทัง้ สิน
้ จาก มือ ของ เจ้า ด้วย ให้ ข้าว
ม้าน และขึ้นรา และด้วยลูกเห็บ แต่เจ้าทัง้ หลายก็ยงั ไม่หน
ั
18
มาหาเรา จงพิจารณาตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่
เดือน ที่เก้า คือ ตัง้ แต่วัน ที่วาง รากฐาน แห่ง พระ วิหาร ของ
พระเยโฮวาห์ จงพิจารณาดู 19 ยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุงบ
้ ้าง
หรือ เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ และต้นทับทม
ิ กับต้นมะกอกเทศยัง
ไม่เกิดผลหรือ ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป เราจะอํานวยพรแก่เจ้า
”
เมื่อ พระ คริสต์ เสด็จ กลับ มา พระเจ้า จะ ทรง ทําลาย
อาณาจักรทัง้ หลายแห่งโลก
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ฮักกัยเป็ นครัง
้ ที่ สอง
เมื่อ วันที่ยี่สิบสี่ ของเดือนนั ้นว่า 21 “จงพูดกับเศรุ บ บาเบลผู้
ว่าราชการเมืองยูดาห์ว่า เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก 22 และ
เราจะควํา่ พระที่นั่งของบรรดาราชอาณาจักร เราจะทําลาย
เรีย
่ วแรงของบรรดาราชอาณาจักรแห่ง ประชาชาติ และจะ
ควํา่ รถรบกับ ผู้ขับขี่ ม้า และผู้ขับขีจะต้
่
องล้ม ลง คือ ทุก คน
จะต้องล้ม ลงด้วยดาบแห่ง พี่ น้องของเขา 23 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะรับเจ้า โอ เศรุ บบาเบล บุตร
ชายเชอัลทิเอล ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
จะกระทําเจ้าให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้า
แล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ”
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