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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มาลาคี

มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายในพระคัมภีร ์เดิม 
 ชื่อวา่ มาลาคี หมายความวา่ � ผู้ ส่งข่าวของเรา� มาลาคี ซ่ึง
เป็นศาสดาพยากรณ์ เข ียนคนสุดท้าย  ได้  เข ียนในสมัยเดีย
วกั นก ับเอสราและเนหะมีย์  หน ังสือมาลาคี ได้  เข ียนไว้หลัง
จากอสิราเอลเป็นเชลยในบาบิโลนเชน่เดียวกับหนังสือฮ ักก 
ัยและหนังสือเศคารยิาห์ หลังจากหนังสือมาลาคี ได้  เข ียนไว้
น้ันไม่ มี พระวจนะของพระเจ้าไปถึ งอ ิสราเอลเป็นเวลา 400
 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคี ได้ เตือนเก่ียวกับความ
บาปของพวกปุโรหติ ความบาปภายในครอบครวั และความ
บาปของคนท่ีขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ ถวาย 10 % ของราย
ได้และเงนิถวายอื่นๆ และมาลาคี ได้  กล ่าวถึงการเสด็จกลับ
มาของพระเยซู  และ �วนัแหง่พระเยโฮวาห�์

เวลาและกิจการต่างๆในประว ัติ ของอสิราเอลตัง้แต่เวลา
ท่ีเขากลับมาจากบาบโิลนจนถึงสมัยของมาลาคี

 ปีก ่อนค .  ศ�  กิจการ 536 ตาม คํา สัง่ ของ ไซ รสั ชาว
อสิราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุบบาเบลเป็นผู้ นํา (อสร
1-2)
534  ได้ วางรากแหง่พระวหิารใหม่ (อสร 3)  แต่  ได้  ถู  กบ ัง

คับให้หยุดสรา้งพระว ิหาร 520 การประกาศของฮ ักก ัยและ
เศคารยิาห์  ได้ สรา้งพระวหิารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสรา้งพระวหิารเสรจ็ (อสร 6:15)  เพียงแต่ 20  ปี  

ตัง้แต่ ชาวอสิราเอล 50000 คนกลับไป 457 ชาวอสิราเอล
อกี 1800 คนกลับไป โดยเอสราเป็นผู้ นํา ( ไม่ได้ นับพวก
ภรรยา ลูกๆและคนใช�้ (อสร 7)
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445 ตามคําสัง่ของกษั ตร ิยเ์นหะมีย ์ได้  กล ับไปยงักรุง
เยรูซาเล็มเพื่อจะสรา้งกําแพงเมืองอกี (นหม 2) 430 เนหะ
มีย ์ได้  กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ มอ ีก  หลังจากท่ี ไปเยีย่มกษั ตร ิ
ยอ์ารทาเซอร ์ซีส (นหม 13:6-7)

มาลาคี ได้  พยากรณ์ หลังจากเวลาน้ี (รายการน้ี จาก Ex-
plore the Book,  โดย  เจ  ซิ ดโล แบกซ์เตอร�์ เล่ มท ี่ 4  หน้า 
259-260)

พระเจ้าทรงรกัและเลือกอสิราเอลเหนือเอโดม
1 ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี  มีต ่ ออ ิสราเอล

โดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราได้รกัเจ้าทัง้หลาย�
 แต่ ท่าน ทัง้ หลาย พูด วา่ � พระองค์  ได้ ทรง รกั ข้า พระองค์
สถานใด� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เอซาวเป็นพี่ชายของยา
โคบมิ ใช ่ หรอื เราก็ยงัรกัยาโคบ 3  แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว
เราได้กระทําให ้เท ือกเขาและมรดกของเขารา้งเปล่าสําหรบั
มังกรแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร� 4 เม่ือเอโดมกล่าววา่ �เราถู กบ 
ั ่นทอนเสียแล้ว  แต่ เราจะกลับ มาสรา้ง ท่ีปร ักห ักพังขึ้น
ใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �เขาทัง้หลายจะ
สรา้งขึ้น  แต่ เราจะรือ้ลงเสีย และผู้คนจะเรยีกเขาเหล่าน้ี วา่ 
�เป็นเขตแดนแหง่ความชัว่รา้ย�  และ �เป็นชนชาติ ท่ี พระ
เยโฮวาห์ทรงกริว้อยู ่เป็นนิตย ์� � 5 ตาของเจ้าเองจะเหน็
สิง่น้ีและเจ้าจะกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์น้ี จะใหญ่ยิง่นักแม้
กระทัง่นอกเขตแดนของอสิราเอล�

พระเยโฮวาหท์รงติเตียนพวกปุโรหติ
6 � บุ ตร ชาย ก็ ยอ่ม ให ้เกียรติ  แก่  บิ ดา ของ เขา  คนใช ้ ก็ 

ยอ่มให ้เกียรติ นายของเขา  แล ้วถ้าเราเป็นพระบิดา  เกียรติ 
ของเราอยู ่ท่ีไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยาํเกรงเรามี อยู ่ 
ท่ีไหน  น่ี แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรสัแก่ท่านนะ  โอ 
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บรรดาปุโรหติ  ผู้ดู หมิน่นามของเรา ท่านก็ วา่ �ข้าพระองค์
ทัง้หลายดูหมิน่พระนามของพระองค์สถานใด� 7  ก็ โดยนํา
อาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอยา่งไร ล่ะ  แล ้ วท 
่านวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายกระทําให ้พระองค์ เป็นมลทิน
สถานใด�  ก็ โดยคิดวา่ � โต ๊ะของพระเยโฮวาห์ น้ันเป็ นที ่ 
ดูหมิน่ � อยา่งไรล่ะ 8 เม่ือเจ้านําสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบู 
ชา กระทําเชน่น้ันไม่ชัว่หรอื และเม่ือเจ้าถวายสัตว ์ท่ี พิการ
หรอืป่วย กระทําเชน่น้ันไม่ชัว่หรอื พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสว ่า จงนําของอยา่งน้ันไปกํานัลเจ้าเมืองของเจ้าดู เขา
จะพอใจเจ้าหรอื จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม 9 ลอง
ออ้นวอนขอความชอบต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงพระ
กรุณาต่อพวกเราดู ซี ด้วยของถวายดังกล่าวมาน้ีจากมือ
ของเจ้า  พระองค์ จะทรงชอบพอเจ้าสักคนหน่ึงหรอื พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 10 อยากให ้มี สักคนหน่ึงใน
พวกเจ้าซ่ึงจะปิดประตู เสีย เพื่อวา่เจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่น
บูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า เราไม่
พอใจเจ้า และเราจะไม่รบัเครือ่งบูชาจากมือของเจ้า 11 พระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตร ัสว ่า  ตัง้แต่  ท่ี  ดวง อาทิตย ์ขึ้น ถึงท่ี 
ดวงอาทิตย ์ตกนามของเราจะใหญ่ยิง่ท่ามกลางประชาชาติ 
ทัง้หลาย และเขาถวายเครือ่งหอมและของถวายท่ี บรสุิทธิ ์ 
แด่ นามของเราทุกท่ี ทุกแหง่ เพราะวา่นามของเราน้ันจะ
ใหญ่ยิง่ท่ามกลางประชาชาติ 12  แต่ เม่ือเจ้ากล่าววา่ � โต ๊ะ
ของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน� และวา่ �ผลของโต๊ะน้ันคือ
อาหารท่ีถวายน้ันน่าดู ถูก �  เจ้ าก็ ได้ กระทําให้นามน้ันเป็น
มลทินไปแล้ว 13 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ ากล่าววา่
� ดู  เถิด  อยา่งน้ี น่าออ่นระอาใจจรงิ�  แล ้วเจ้าก็ทําฮดึฮ ัดก ับ
เรา  เจ้ านําเอาสิง่ท่ี ได้  แย ่งมา หรอืสิง่ท่ีพิการหรอืป่วย ของ
เหล่าน้ีแหละเจ้านํามาเป็นของบู ชา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
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เราจะรบัของน้ันจากมือของเจ้าได้ หรอื 14พระเยโฮวาหจ์อม
โยธาตร ัสว ่า คนใดท่ี มี  สัตว ์ ตัวผู้  อยู ่ในฝูง และได้ปฏิญาณไว้
และยงัเอาสัตวพ์ิการไปถวายแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า คําสาป
แชง่จงตกอยู่กับคนโกงน้ันเถิด เพราะเราเป็นพระมหากษั 
ตร ิย์ และนามของเราเป็ นที ่ กล ัวเกรงท่ามกลางประชาชาติ 
ทัง้หลาย �

2
ทรงติเตียนความไม่ สัตย ์ซ่ือของอสิราเอล

1 � โอ  ปุ โรหติทัง้หลาย  บัดน้ี คําบัญชาน้ี มี  อยู ่เพื่อเจ้าทัง้
หลาย 2 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า ถ้าเจ้าไม่ ฟัง และถ้า
เจ้าไม่จําใส่ ไว ้ในใจท่ีจะถวายสงา่ราศี แด่ นามของเรา เราจะ
ส่งคําแชง่มาเหนือเจ้า และเราจะสาปแชง่ผลพระพรซ่ึงมา
ถึงเจ้า เราได้สาปแชง่คําอวยพรของเจ้าแล้วนะ เพราะเจ้า
มิ ได้ จําใส่ใจไว้ 3  ดู  เถิด เราจะกระทําใหเ้ชื้อสายของเจ้าเส่ือม
ไป และจะละเลงมูลสัตว ์ใส่  หน ้าเจ้า คื อม ูลสัตวข์องเทศกาล
ตามกําหนดของเจ้า และเราจะไล่ เจ้ าออกไปเสียจากหน้า
เราอยา่งน้ันแหละ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ าจึง
จะทราบวา่ เราส่งคําบัญชาน้ีมาให ้เจ้า เพื่อวา่พันธสัญญา
ของเราซ่ึงทําไว้กับเลวีจะคงอยู่ 5 พันธสัญญาของเราซ่ึ งม ี 
ไว ้กับเขาน้ันเป็นพันธสัญญาเรือ่งชวีติและสันติ ภาพ เราได้ 
ให ้ สิ ่งเหล่าน้ี แก่ เขาเพื่อเขาจะได้ ยาํเกรง และเขาได้ยาํเกรง
เรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของเขามีราชบัญญั 
ติ  แห ่งความจรงิ จะหาความชัว่ชา้ท่ีรมิฝีปากของเขาไม่ ได้  
เลย เขาดําเนิ นก ับเราด้วยสันติและความเท่ียงตรง และเขา
ได้หนัหลายคนให้พ้นจากความชัว่ชา้ 7 เพราะวา่รมิฝีปาก
ของปุโรหติควรเป็นยามความรู้ และมนษุย์ควรแสวงหา
ราชบัญญั ติ จากปากของเขา เพราะวา่เขาเป็นทูตของพระ
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เยโฮวาห์จอมโยธา 8  แต่  เจ้ าเองได้หนัไปเสียจากทางน้ัน  
เจ้ าเป็นเหตุ ให ้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญั ติ พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ าได้กระทําให้พันธสัญญาของ
เลวีเส่ือมไป 9 ดังน้ันเราจึงกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน่และ
เหยยีดหยามต่อหน้าประชาชนทัง้ปวง  ให ้สมกั บท ่ี เจ้ ามิ ได้ 
รกัษาบรรดาวถีิทางของเรา  แต่  ได้ แสดงอคติในการสอนรา
ชบัญญั ติ �

เราทุกคนมีพระเจ้าองค์ เดียว 
10 เราทุกคนมิ ได้  มี  บิ ดาคนเดียวหรอกหรอื พระเจ้าองค์

เดียวได้ทรงสรา้งเรามิ ใช ่ หรอื  แล ้วทําไมเราทุกคนจึงปฏิบั ติ 
ต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่พันธสัญญา
ของบรรพบุรุษของเรา

พระเจ้าทรงลงโทษความไม่ สัตย ์ซ่ือต่อครอบคร ัวท ่ีหยา่
รา้งและการทรยศ

11  ยู ดาห ์ก็  ประพฤติ อยา่งทรยศ การอนัน่าสะอดิสะเอยีน
เขาก็ทํากันในอสิราเอลและในเยรูซาเล็ม เพราะวา่ยูดาห ์
ได้  ลบหลู่  ความ บรสุิทธิ ์ของ พระ เย โฮ วาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรง
รกั และได้ไปแต่งงานกับบุตรสาวของพระต่างด้าว 12 พระ
เยโฮวาห์จะทรงขจัดชายคนใดๆท่ีกระทําเชน่น้ี ทัง้ ผู้สอน
และนักศึกษา เสียจากเต็นท์ของยาโคบ  ถึงแม้ วา่ เขาจะ
นําเครือ่ง บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาก็ตามเถิด
13 และเจ้าได้กระทําอยา่งน้ี อกีด้วย คือเจ้าเอาน้ําตารดทัว่
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุ เจ้ าได้ รอ้งไห ้ ครํา่ครวญ 
เพราะ พระองค์ ไม่ สน พระทัย หรอื รบั เครือ่ง บู ชาด ้วย ชอบ
พระทัย จาก มือ ของ เจ้า อกี แล้ว 14  เจ้ า ถาม วา่ � เหตุ ใด
พระองค์จึงไม่ รบั � เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยาน
ระหวา่งเจ้ากับภรรยาคนท่ี เจ้ าได้เม่ือหนุ่ มน ้ัน  แม้ว ่านาง
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เป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญา
 เจ้ าก็ทรยศต่อนาง 15  พระองค์ ทรงทําให้เขาทัง้สองเป็ นอ 
ันเดียวกั นม ิ ใช ่ หรอื  แต่ เขาย ังม ีลมปราณแหง่ชวีติอยู่ และ
ทําไมเป็ นอ ันเดียวกัน เพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสาย
ท่ีตามทางของพระเจ้า ดังน้ันจงเอาใจใส่ต่อจิตวญิญาณ
ของเจ้า ให ้ดี อยา่ ให ้ผู้ ใดทรยศต่อภรรยาคนท่ี ได้ เม่ือหนุ่ 
มน ้ัน 16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสว 
่า �เราเกลียดชงัการหยา่รา้ง เพราะคนหน่ึงปกปิดความ
ทารุณด้วยเส้ือผ้าของตน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ัง
น้ี แหละ เพราะฉะน้ันจงเอาใจใส่ต่อจิตวญิญาณของเจ้าให ้
ดี อยา่เป็นคนทรยศ�

การขาดความเคารพทําใหพ้ระเจ้าออ่นระอาพระทัย
17  เจ้ าได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ออ่นระอาพระทัยด้วย

คําพูดของเจ้า  เจ้ ายงัจะกล่าววา่ �เราทัง้หลายกระทําให ้
พระองค์ ออ่นพระทัยสถานใดหรอื�  ก็ เม่ือเจ้ากล่าววา่ � ทุ ก
คนท่ีกระทําความชั ่วก ็เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ และพระองค์ทรงปี ติ  ยนิดี ในคนเหล่าน้ัน� หรอืโดย
ถามวา่ �พระเจ้าแหง่การพิพากษาอยู ่ท่ีไหน �

3
 คําพยากรณ์ ถึงการรบัใช้ของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา

และการเสด็จมาครัง้แรกของพระครสิต์
1 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะส่งทูตของ

เราไป และผู้น้ันจะตระเตรยีมหนทางไว้ข้างหน้าเรา และ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ซ่ึงเจ้าแสวงหาน้ัน จะเสด็จมายงัพระ
วหิารของพระองค์ อยา่งกระทันหนั ทูตแหง่พันธสัญญา  ผู้ 
ซ่ึงเจ้าพอใจน้ัน  ดู  เถิด ท่านจะเสด็จมา 2  แต่ ใครจะทนอยู ่



มาลาคี 3:3 vii มาลาคี 3:10

ได้ ในว ันที ่ท่านมา และใครจะย ืนม ่ันอยู ่ได้ เม่ือท่านปรากฏ
ตัว เพราะวา่ท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของ
ชา่งซักฟอก 3 ท่านจะน่ังลงอยา่งชา่งหลอมและชา่งถลุงเงนิ
และท่านจะชาํระลูกหลานของเลว ีให ้ บรสุิทธิ ์และถลุงเขา
อยา่งถลุงทองคําและถลุงเงนิ เพื่อเขาจะได้นําเครือ่งบูชา
อนัชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4  แล ้วเครือ่งบูชาของยู
ดาหแ์ละเยรูซาเล็มจะเป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมั 
ยก ่อน และดังในปี ท่ี ล่วงแล้วมา 5 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสว ่า  แล ้วเราจะมาใกล้ เจ้ าเพื่อการพิพากษา เราจะเป็น
พยานท่ีรวดเร ็วท ่ี กล ่าวโทษนักวทิยาคม พวกผิดประเวณี  
ผู้  ท่ี ปฏิญาณเท็จ  ผู้  ท่ี บีบบังคั บลู กจ้างในเรือ่งค่าจ้าง และ
แม่ม่ายและลูกกําพรา้พ่อ  ผู้  ท่ี  ผล ักไสหนัเหคนต่างด้าวจาก
สิทธขิองเขา และผู้ ท่ี  ไม่ ยาํเกรงเรา 6  เพราะวา่ เราคือพระเย
โฮวาห ์ไม่มี  ผันแปร  บุ ตรชายยาโคบเอย๋  เจ้ าทัง้หลายจึงไม่ ถู 
กเผาผลาญหมด

การปล้นพระเจ้าในเรือ่งสิบชกัหน่ึงและเครือ่งบู ชา 
7  เจ้ า ได้หนัเหไปเสียจากกฎของเราและมิ ได้ รกัษาไว ้

ตัง้แต่ ครัง้สมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสว ่า  เจ้ าจงกลับมาหาเรา และเราจะกลับมาหาเจ้าทัง้
หลาย  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �เราทัง้หลายจะกลับมาสถานใด�
8 คนจะปล้นพระเจ้าหรอื  แต่  เจ้ าทัง้หลายได้ปล้นเรา  แต่  เจ้ า
กล่าววา่ �เราทัง้หลายปล้นพระเจ้าอยา่งไร�  ก็ ปล้นในเรือ่ง
สิบชกัหน่ึงและเครือ่งบู ชาน ่ันซี 9  เจ้ าทัง้หลายต้องถูกสาป
แช ่งด ้วยคําสาปแชง่ เพราะเจ้าทัง้หลายทัง้ชาติปล้นเรา
10พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า จงนําสิบชกัหน่ึงเต็มขนาด
มาไวใ้นคลัง เพื่อวา่จะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเรา
ในเรือ่งน้ี ดู  ที  หรอืวา่ เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ ให ้ เจ้า 
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และเทพรอยา่งล้นไหลมาให ้เจ้ าหรอืไม่ 11 เราจะขนาบตั วท ่ี
ทําลายให ้แก่  เจ้า เพื่อวา่มันจะไม่ทําลายผลแหง่พื้นดินของ
เจ้า และผลองุน่ในไรน่าของเจ้าจะไม่ รว่ง พระเยโฮวาหจ์อม
โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 12 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  แล ้ว
ประชาชาติทัง้สิน้จะเรยีกเจ้าวา่  ผู้  ท่ี  ได้ รบัพระพร ด้วยวา่เจ้า
จะเป็นแผ่นดิ นที ่น่าพึงใจ 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ถ้อยคํา
ของเจ้าน้ันใส่รา้ยเรา  เจ้ ายงักล่าววา่ �เราทัง้หลายได้ กล ่าว
ใส่รา้ยพระองค์สถานใด� 14  เจ้ าได้ กล่าววา่ � ท่ี จะปรนนิบั 
ติ พระเจ้าก็ เปล่าประโยชน์  ท่ี เราจะรกัษากฎของพระองค์
หรอืดําเนินอยา่งคนไว ้ทุกข์ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์จอม
โยธาน้ันจะได้ ผลประโยชน์ อนัใด 15  บัดน้ี เราถือวา่คนอวดดี
เป็นคนได้รบัพร  เออ  คนที ่ประกอบความชัว่  ใช ่วา่จะมัง่คัง่
เท่าน้ัน  แต่ เม่ือเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้ วก ็พ้นไปได้� �

 หน ังสื อม ้วนหน่ึงสําหรบับันทึกความจําหน้าพระพักตร์
16  แล ้วคนเหล่าน้ั นที ่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์จึงพู ดก ัน

และกัน พระเยโฮวาห์ทรงฟังและทรงได้ ยนิ และมี หน ังสื 
อม ้วนหน่ึงสําหรบับันทึกความจําหน้าพระพักตร์  ได้ บันทึก
ชื่อผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และท่ีตรกึตรองในพระนาม
ของพระองค์ ไว ้17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า �เขาทัง้
หลายจะเป็นคนของเรา เป็นเพชรพลอยของเราในว ันที ่เรา
จะประกอบกิจ และเราจะไว ้ช ีวติคนเหล่าน้ี ดังชายท่ี ไว ้ ช ีว ิ
ตบ ุตรชายของเขาผู้ ปรนนิบัติ  เขา 18  แล ้วเจ้าจะกลับมาและ
สังเกตเหน็ความแตกต่างระหวา่งคนชอบธรรมกับคนชัว่
ระหวา่งคนท่ี ปรนนิบัติ พระเจ้ากับคนท่ี ไม่  ปรนนิบัติ  พระองค์ 
�

4
วนัแหง่พระเยโฮวาห์
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1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัน้ันจะมาถึง
คือว ันที ่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ เม่ือคนท่ี อวดดี  ทัง้สิน้  เออ 
และคนท่ีประกอบความชั ่วท ัง้หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว  วนั
ท่ี จะมาน้ันจะไหม้เขาหมด จนไม่ มี รากหร ือก ่ิงเหลืออยู ่เลย 

 ดวงอาทิตย ์ แห ่งความชอบธรรม
2  แต่  ดวงอาทิตย ์ แห ่งความชอบธรรมซ่ึ งม ี ปี  กร ักษาโรค

ภัยได้จะขึ้นมาสําหรบัคนเหล่าน้ั นที ่ยาํเกรงนามของเรา  
เจ้ าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกววัออกไปจากคอก
3 และเจ้าจะเหยยีบยํ่าคนชัว่ เพราะวา่เขาจะเป็นเหมือนขี้
เถ้าท่ี ใต้ ฝ่าเท้าของเจ้าในวนัน้ันเม่ือเราประกอบกิจ พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 4 จงจดจําราชบัญญั ติ ของ
โมเสสผู้ รบัใช ้ของเรา ทัง้กฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงเราได้
บัญชาเขาไว ้ท่ี  ภู เขาโฮเรบสําหรบัอสิราเอลทัง้สิน้

เอลียาห์จะมาอ ีกก ่อนวนัแหง่พระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-
13;  ลก 1:17;  วว 11:3-6)

5  ดู  เถิด เราจะส่งเอลียาห ์ผู้  พยากรณ์  มาย ังเจ้าก่อนวนั
แหง่พระเยโฮวาห์ คือว ันที ่ ใหญ่ ยิง่และน่าสะพรงึกลัวมาถึง
6 และท่านผู้น้ันจะกระทําให ้จิ ตใจของพ่อหนัไปหาลูก และ
จิตใจของลู กห ันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตี แผ่ นดินน้ัน
ด้วยคําสาปแชง่�
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