
ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2



1 ฮักกัย ๑:๑๑

ฮักกัย
คํานํา

ฮักกัยหมายถึง “ความสําราญ”
เรื่องในหนังสือฮักกัยน้ีเกิดขึ้นในสมัย

ที่กษตัริยดา ริ อัสปกครองเปอรเซีย ใน
เวลานัน้เศรุบบาเบลเป็นเจาเมืองยูดาห
และโยชูวาเป็นนักบวชสูงสุด
ฮักกัยเป็นผูพูดแทนพระเจาคนแรกที่

พระเจาสงมาเตือนคนยิวในยูดาห หลัง
จากที่พวก เขากลับ มาจากการถูกกวาด
ตอนไปเป็นเชลยในบาบิโลน
ฮัก กัยมาหนุน น้ําใจใหคน ยู ดาหเริ่ม

สรางวิหารตอ หลัง จากที่หยุดสรางไป
เป็นเวลาสิบหาปี
ผูนําสวน ใหญก็อยูดีกิน ดี สวน

ประชาชนทัว่ไปก็ตองปากกัดตีนถีบ
พระยาหเวหบอกฮักกัยวาสาเหตุที่คน

ยังยากจนอยู เพราะวิหารของพระองค
ยังไมถูกสรางขึ้นมาใหม พวก เขาไม
ใหความ เคารพตอวิหารก็เทากับวาไม
ใหความ เคารพตอพระ ยาหเวหดวย
พระองคก็เลยไมอวยพรพวกเขา
ใน ที่สุด ผูคนก็เริ่มงานการ กอสราง

วิหารขึ้นมาใหม และพระยาหเวหสัญญา
วาจะอวยพรคนยู ดาหและเศ รุบ บา เบล
ผูนําของพวกเขา

ถึงเวลาแลวที่จะสรางวิหาร

๑ ๑ ในวันที่หน่ึงของเดือนที่หก ในปีที่สอง
ที่กษตัริยดา ริ อัส *ครอง ราชย พระ

ยาหเวหพูดผานมาทางฮัก กัย ผู พูด แทน
พระองค ใหกับเศรุบบาเบล †ลูกของเชอัลทิ
เอล และโยชูวาลูกของเยโฮซาดัก ตอนนัน้
เศ รุบ บา เบลเป็นเจา เมืองยู ดาห และโย ชู
วาเป็นนักบวช สูงสุด ฮัก กัยบอกพวก เขาวา
๒พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ไดพูดไวอยางน้ี

วา “คนยูดาหพูดวา ยังไมถึงเวลาที่จะสราง
วิหารของพระยาหเวหขึ้นมาใหม” ‡

๓ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงพูดผานมาทางฮัก
กัย ผู พูดแทนพระองควา ๔ “พวก เจาคิด วา
น่ีเป็นเวลาที่พวก เจาจะอยูในบานของ เจาที่
ตกแตงอยางสวย หรูดวยไมราคาแพง แต
ปลอยใหวิหารของ เราพัง ทลายอยูอยาง น้ี
หรือ” ๕ตอนน้ี พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้
พูด วา “ลองคิด ดูให ดีถึงชีวิตของ เจาที่ผาน
มาจนถึงตอนน้ี วาเป็นยังไง ๖พวกเจาหวาน
มาก แตเก็บเกี่ยวไดน อย มีกินแตก็ไมอิ่ม มี
เหลา องุนใหดื่มแตไม พอใหเมา มีเสื้อผาใส
แตก็ไม พอใหอุน หาเงินมา ไดแตกลับใสใน
กระเป าที่มีรูรัว่”

๗ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้
พูด “ลองคิด ดูให ดีถึงชีวิตของ เจาที่ผานมา
จนถึงตอนน้ีวาเป็นยังไง ๘ ใหพวกเจาขึ้นไป
บนภูเขา และเอาตนไมลงมาสรางวิหารขึ้น
ใหม แลวเราจะไดพอใจกับวิหารนัน้ และได
รับเกียรติในวิหารนัน้” พระยาหเวหพูดไววา
อยางนัน้

๙ “เจาตัง้ ตาคอยที่จะเก็บ เกี่ยวผลผลิต
มากๆแตมันกลับมีแคนิด เดียว แลวพวกเจา
ก็เอาผลอันนิด เดียวนัน้กลับไปบาน เราก็มา
เปามันทิง้ไปเสีย อีก แลวพระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ทัง้สิน้ถามวา ทําไมถึงเป็นอยางนัน้หรือ
ก็เพราะวิหารของเรายังพังทลายอยูนะสิ ใน
ขณะที่พวก เจาแตละ คนกําลังวุนอยูกับเรื่อง
บานของตัวเอง ๑๐ดังนัน้ เพราะเจาน่ีแหละ
ทองฟ าถึงไดยัง้ฝนไวไม ใหตก และแผนดิน
ก็ยัง้ผลผลิตไวจากเจา

๑๑ดัง นัน้เราจึงทําใหเกิดภัย แลงขึ้นบน
แผน ดินและบนภูเขา ทําใหเกิดภัย แลงตอ
เมล็ดพืชพันธุ เหลา องุนใหม และน้ํามัน
มะกอก รวมทัง้ผลผลิตอะไรก็ตามที่แผนดิน
จะงอกออกมา เรายังทําใหเกิดภัยแลงตอคน
และสัตว รวม ทัง้ทุก อยางที่คนลงมือเพาะ
ปลูกขึ้นมา”

*๑:๑ กษัตริยดาริอัส เป็นกษตัริยของเปอรเซีย ในปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด “ปีที่
สองของกษตัริยดาริอัส” ก็คือ ปีที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด เปอรเซียก็คืออิหรานในปัจจุบัน
น้ี พวกกษตัริยเปอรเซียปกครองยูดาห จากปี ๕๓๘-๓๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ เศรุบบาเบล เป็นลูกหลานของกษตัริยดาวิด
‡๑:๒ ยังไมถึง … พระยาหเวหขึน้มาใหม วิหารน้ีพรอมกับเมืองเยรูซาเล็มถูกชาวบาบิโลน
ทําลายไปกอนหน าน้ีแลว ในปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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พวกเขาเริ่มสรางวิหารใหม
๑๒แลวเศรุบบาเบลลูกชายของเชอัลทิเอล

กับโย ชู วานักบวช สูงสุดลูกชายของเย โฮ ซา
ดัก รวมทัง้ทุกคนที่เหลือรอดกลับมาจากการ
เป็นเชลย *ตางก็พากันเชื่อฟังคําสัง่ของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ซึ่งก็คือคํา พูด
ของฮักกัยผูพูดแทนพระเจา
ฮักกัยก็พูดตามที่พระยาหเวหพระเจาของ

พวก เขาสัง่ใหเขาพูด และผูคนตางพา กัน
เกรงกลัวพระยาหเวห

๑๓แลวฮักกัยผูสงขาวของพระยาหเวห ทํา
ตามคําสัง่ของพระยาหเวห เขาบอกกับผูคน
วา พระยาหเวหพูดวา “เราอยูกับพวกเจา”

๑๔แลวพระ ยาหเวหก็ปลุกใจเศ รุบ บา เบล
ลูกชายของเชอั ลทิ เอล และปลุกใจโย ชู วา
นักบวชสูงสุด ลูกชายของเยโฮซาดัก รวมทัง้
ปลุกใจคนที่เหลืออยูทัง้หมด ใหกระตือรือรน
ลงมือทํางาน ดัง นัน้พวก เขาจึงพา กันลงมือ
สรางวิหารของพระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้
ผูเป็นพระเจาของพวกเขาขึ้นมาใหม ๑๕พวก
เขาเริ่มสรางวิหารในวันที่ยี่สิบสี่เดือนหก †ใน
ปีที่สองที่กษตัริยดาริอัสครองราชย

พระยาหเวหใหกําลังใจกับผูคน

๒ ๑ ในวัน ที่ยี่สิบ เอ็ดเดือนเจ็ด ‡พระ
ยาหเวหพูดผานมาทางฮัก กัยผู พูดแทน

พระองควา ๒ “ใหไปบอกกับเศรุบบา เบลเจา
เมืองยู ดาหลูกชายของเชอั ลทิ เอล และโยชู
วานักบวชสูงสุดลูกชายของเยโฮซาดัก และ
คนที่เหลือทัง้หมดวา ๓ ‘ใคร บางที่เหลือ อยู
ในที่ น้ีที่เคยเห็นวิหารน้ี ในตอน นัน้ที่มันยัง
สวยงามอยู แลวตอน น้ีเจาเห็นวามันเป็นยัง
ไง มันเปรียบ กันไม ไดเลยใช ไหม’” ๔พระ
ยาหเวหพูดวา “แตตอนน้ี เศรุบบาเบล อยา

เพิ่งหมดกําลัง ใจ และโย ชู วานักบวช สูงสุด
ลูกชายของเยโฮซาดัก อยาเพิ่งหมดกําลังใจ
รวมทัง้พวกเจาทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดิน
น้ี อยาเพิ่งหมดกําลังใจ” พระองคพูดวา “ให
ลงมือทํางานตอไป เพราะเราอยูกับพวกเจา”
พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดไววาอยางนัน้

๕ “นัน่คือคําสัญญาที่เราไดใหไวกับพวก
เจา ตอนที่พวก เจาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต และตอน น้ี พระ วิญญาณของ เราก็
ยังอยูทามกลางพวก เจา ดัง นัน้พวก เจาไม
ตองกลัว” ๖ เพราะพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน้พูดไววาอยาง น้ี คือ “ในไม ชาน้ี เรา
จะทําใหทองฟ าและแผน ดินโลกสัน่สะเทือน
อีกครัง้หน่ึง รวมทัง้ทะเลและแผนดิน ๗ เรา
จะทําใหชนชาติทัง้หมดสัน่สะเทือน แลว
พวก เขาจะเอาทรัพยสมบัติอันมี คามาไวที่
น่ี และเราจะทําใหวิหารน้ีเต็มไป ดวยสงา
ราศี” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดไววา
อยาง นัน้ ๘ “เงินและทองนัน้เป็นของ เรา”
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดวาอยาง นัน้
๙ “วิหารหลัง ใหมน้ีจะมีสงา ราศีมากกวา
วิหารหลังเกาเสียอีก” ¶พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน้พูดวาอยาง น้ี “เราจะใหเกิดสันติสุข
และความ เจริญรุงเรืองในสถาน ที่น้ี” พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดอยางน้ี

งานไดเริ่มแลว พระพรกําลังจะมา
๑๐ ในวัน ที่ยี่สิบ สี่เดือนเกา §ในปีที่ สองที่

กษตัริยดา ริ อัสครอง ราชย พระ ยาหเวห
พูดกับฮัก กัย ผู พูดแทนพระองค ๑๑พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูด วา “ใหถาม
พวก นักบวชดูสิวา พวก เขาตีความกฎของ
พระเจายังไงเกี่ยวกับเรื่องน้ี ๑๒ถามีใครที่เอา
เน้ือที่ศักดิส์ิทธิ ์ **หอไวในเสื้อ คลุมของ เขา
และเสื้อคลุมนัน้ไปแตะถูกพวกขนมปัง หรือ

*๑:๑๒ ทุกคน … เป็นเชลย เป็นชาวยูดาหที่ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลน
†๑:๑๕ วันที่ยี่สิบสี่เดือนหก ตรงกับวันที่ ยี่สิบเอ็ด กันยายน ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๒:๑ วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ด ตรงกับ วันที่ สิบเจ็ด ตุลาคม ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๒:๙ วิหารหลังใหม … หลังเกาเสียอีก วิหารหลังเกา ถูกสรางขึ้นมาในสมัยที่กษตัริยซา
โลมอนครองราชย วิหารเกาน้ีสรางเสร็จในระหวางปี ๙๖๐-๙๕๐ กอนพระ เยซูมา เกิด และ
วิหารเกาถูกทหารบาลโิลนทําลายไปในปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด สวนวิหารหลังใหมน้ี สราง
ในสมัยของฮักกัยผูพูดแทนพระเจา
§๒:๑๐ ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนเกา ตรงกับ วันที่ สิบแปด ธันวาคม ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด
**๒:๑๒ เน้ือที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงเน้ือที่แบงออกมาจากเครื่องสังสรรคบูชา
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ผัก ตุน หรือเหลา องุน หรือน้ํามันมะกอก
หรืออาหารชนิด ไหนก็แลว แต ถาเป็นอยาง
น้ี ของพวกนัน้จะกลายเป็นของศักดิส์ิทธิไ์ป
ดวยหรือเปลา”
และพวกนักบวชก็ตอบวา “ไมศักดิส์ิทธิ”์
๑๓แลวฮัก กัยก็พูด วา “ถามีคน หน่ึงที่ไม

บริสุทธิเ์พราะไปแตะตองศพมา แลวมาแตะ
ตองถูกของพวก น้ีอยางหน่ึงอยาง ใด มันจะ
กลายเป็นของไมบริสุทธิห์รือเปลา”
และพวกนักบวชก็ตอบวา “ใชแลว มันจะ

กลายเป็นของไมบริสุทธิ”์
๑๔แลวฮัก กัยพูด วา “พระ ยาหเวหพูด วา

มันเป็นอยาง นัน้เหมือน กันกับคนพวก น้ีคือ
ชนชาติน้ี เพราะคนพวกน้ีไมบริสุทธิต์อหน า
เรา ดังนัน้ทุกอยางที่พวกเขาลงมือเพาะปลูก
และทุกสิ่งที่พวก เขาเอามาที่วิหารน้ี ก็จะไม
บริสุทธิไ์ปดวย”

๑๕ “ตอจากน้ีไป ใหคิดถึงเรื่องน้ีดูใหดี คือ
ใหคิดถึงชวงเวลา นัน้กอนที่เจาจะเริ่มสราง
วิหารของพระยาหเวหขึ้นมาใหม ๑๖ตอนนัน้
เจาเป็นอยางไรบาง บาง คนมาที่กอง ขาว
คาด หวังวาจะ ไดขาวสักยี่สิบถัง แตกลับได
แคสิบถัง บางคนมาที่บอเก็บเหลาองุน กะจะ
เทไดหา สิบไห กลับเทไดแคยี่สิบไห ๑๗ เรา
ทํารายพวกเจา และทุกอยางที่เจาลงมือเพาะ
ปลูก ดวยโรคใบ ไหม ดวยเชื้อ ราของพืช

และดวยลูกเห็บ แตพวก เจาก็ไม ยอมหัน
กลับมาหาเรา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๘ “นับจากวัน น้ีไปใหคิดถึงเรื่อง น้ีดูให ดี
นับตัง้แตวัน ที่ยี่สิบ สี่เดือนเกา ตัง้แตวันที่
ไดวางฐานรากสําหรับวิหารของพระ ยาหเวห
เสร็จ คิดดูให ดีวา ๑๙มีเมล็ดพืชเหลืออยูใน
ยุงอีกหรือ ไมเหลือแลว เอาไปหวานจนหมด
แลว ดูตนองุน หรือตนมะเดื่อ หรือตนทับทิม
หรือตน มะกอกสิ พวก มันยังไมออก ผลอีก
หรือ ไมเลย มันกําลังออกผลอยู ตอจากน้ีไป
เราจะอวยพรเจาใหมีผลผลิตที่ดี”

๒๐พระ ยาหเวหพูดกับฮัก กัยอีกเป็นครัง้ที่
สอง ในวัน ที่ยี่สิบ สี่ของเดือน นัน้วา ๒๑ “ให
บอกกับเศ รุบ บา เบล เจา เมืองยู ดาหวาเรา
กําลังจะสัน่สะเทือนทองฟ าและแผน ดินโลก
๒๒ เราจะพลิกควํ่าบัลลังกของอาณาจักรตางๆ
และเราจะทําลายอํานาจของอาณาจักรทัง้
หลายของคนตางชาติ เราจะพลิก ควํ่ารถ มา
และคนขับพวกมัน และพวกมาและคนขี่ก็
จะลมตายลงดวยคมดาบของพวกพี่ น องเขา
๒๓ ในวันนัน้ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พูด
วา เราจะแตงตัง้เจา เศรุบบาเบล ผูรับใชเรา
ลูกชายของเชอั ลทิ เอล ใหมีอํานาจเหมือน
แหวนตราประจําตําแหนง *เพราะเราเลือก
เจาแลว” พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้พูดวา
อยางนัน้

*๒:๒๓ แหวนตราประจําตําแหนง เป็นแหวนของกษตัริย ที่เมื่อกษตัริยใหกับใคร ก็หมาย
ถึงคนนัน้มีอํานาจของกษตัริยที่จะทําสิ่งตางๆ
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