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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาลาคี

มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ายในพระคัมภีรเดิ
์ ม
ชื่อ ว่า มาลา คี หมายความ ว่า “ผู้ส่ง ข่าว ของ เรา” มาลา คี
ซึ่ง เป็น ศาสดา พยากรณ์ เขียน คน สุดท้าย ได้เขียน ใน สมัย
เดีย วกันกับ เอ ส รา และ เน หะ มีย์ หนังสื อมา ลา คีได้เขียน
ไว้ หลัง จาก อิสราเอล เป็น เชลย ใน บา บิ โลน เช่น เดียว กับ
หนั งสือ ฮักกัย และ หนั งสือ เศ คา ริ ยาห์ หลัง จาก หนั งสือ
มาลา คีได้เขียน ไว้ นั ้น ไม่มีพระ วจนะ ของ พระ เจ้า ไปถึงอิส
รา เอล เป็น เวลา 400 ปี คือ จนถึง สมัย ของ พระ เยซู มาลา
คีได้เตือน เกี่ยว กับ ความ บาป ของ พวก ปุโรหิต ความ บาป
ภายในครอบครัว และความบาปของคนที่ขโมยจากพระเจ้า
โดยไม่ถวาย 10 % ของรายได้ และเงิน ถวายอื่นๆ และมาลา
คีได้กล่าวถึง การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู และ “วัน แห่ง
พระเยโฮวาห์”
เวลาและกิจการต่างๆในประวัติของอิสราเอลตัง้ แต่เวลา
ที่เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของมาลาคี
ปีก่อนค.ศ. กิจการ 536 ตามคําสัง่ ของไซรัส ชาวอิสราเอล
50000 คนกลับไปโดยเศรุ บบาเบลเป็นผู้นํา (อสร 1-2)
534 ได้วางรากแห่งพระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ได้ถูกบังคับ
ให้ หยุด สร้างพระวิหาร 520 การประกาศของฮักกัย และเศ
คาริยาห์ ได้สร้างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การ สร้าง พระ วิหาร เสร็จ (อสร 6:15) เพียง แต่ 20
ปีตัง้ แต่ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับ ไป 457 ชาวอิสราเอล
อีก 1800 คน กลับ ไป โดย เอ ส รา เป็น ผู้นํา (ไม่ ได้นั บ พวก
ภรรยา ลูกๆและคนใช้) (อสร 7)
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445 ตาม คํา สัง่ ขอ งกษั ตริย์เน หะ มียได้
์ กลับ ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะ สร้าง กําแพง เมือง อีก (นหม 2) 430 เน
หะ มียได้
์ กลับ ไป ยัง กรุ ง เย รู ซา เล็มอีก หลัง จาก ที่ไป เยีย
่ ม
กษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 13:6-7)
มาลา คีได้พยากรณ์ หลัง จาก เวลา นี้ (รายการ นี้ จาก Explore the Book, โดย เจ ซิดโล แบกซ์เตอร์, เล่มที่ 4 หน้า 259260)
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนื อเอโดม
ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มีต่ออิส ราเอล
โดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราได้ รก
ั เจ้า ทัง้ หลาย”
แต่ท่าน ทัง้ หลาย พูด ว่า “พระองค์ได้ทรง รัก ข้า พระองค์
สถานใด” พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เอซาวเป็น พี่ ชายของยา
โค บมิใช่หรือ เรา ก็ ยัง รัก ยา โคบ 3 แต่เรา ได้เกลียด เอ ซาว
เราได้กระทําให้เทือกเขาและมรดกของเขาร้างเปล่าสําหรับ
มังกร แห่ง ถิน
่ ทุรกัน ดาร” 4 เมื่อ เอ โดม กล่าว ว่า “เรา ถูกบั ่
นทอนเสียแล้ว แต่เราจะกลับมาสร้างที่ปรักหักพังขึ้นใหม่”
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะสร้าง
ขึ้น แต่เราจะรือ
้ ลงเสีย และผู้คนจะเรียกเขาเหล่านี้ ว่า ‘เป็น
เขตแดนแห่งความชัว่ ร้าย’ และ ‘เป็นชนชาติที่พระเยโฮวาห์
ทรงกริว้ อยูเป็
่ นนิ ตย์’ ” 5 ตาของเจ้าเองจะเห็นสิง่ นี้ และเจ้า
จะกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์นี้ จะใหญ่ ยงิ่ นั ก แม้ กระทัง่ นอก
เขตแดนของอิสราเอล”
1

พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต
6 “บุตรชายก็ ยอ
่ มให้เกียรติแก่บิดาของเขา คนใช้ก็ย่อม
ให้เกียรตินายของเขา แล้ว ถ้า เราเป็น พระบิดา เกียรติของ
เรา อยูที
่ ่ไหน และ ถ้า เรา เป็น นาย ความ ยําเกรง เรา
มีอยูที
่ ่ไหน นี่ แห ละ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัส แก่ ท่าน
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นะ โอ บรรดา ปุโรหิต ผู้ ดูหมิน
่ นาม ของ เรา ท่าน ก็ว่า ‘ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ดู หมิน
่ พระนาม ของ พระองค์ สถาน ใด’
7 ก็โดย นํา อาหาร มลทิน มา ถวาย บน แท่น ของ เรา อย่างไร
ล่ะ แล้วท่านว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายกระทําให้พระองค์เป็น
มลทิน สถาน ใด’ ก็โดย คิด ว่า ‘โต๊ะ ของ พระ เย โฮ วาห์ นั ้น
เป็นที่ดู หมิน
่ ’ อย่างไร ล่ะ 8 เมื่อ เจ้า นํา สัตว์ ตาบอด มา เป็น
สัตว บูชา กระทํา เช่น นั ้น ไม่ ชัว่ หรือ และ เมื่อ เจ้า ถวาย
สัตว์ที่พิการ หรือ ป่วย กระทํา เช่น นั ้น ไม่ ชัว่ หรือ พระ เย โฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสว่า จงนํา ของอย่างนั ้น ไปกํานั ล เจ้า เมือง
ของ เจ้า ดู เขา จะ พอใจ เจ้า หรือ จะ แสดง ความ ชอบพอ
ต่อ เจ้า ไหม 9 ลอง อ้อนวอน ขอ ความ ชอบ ต่อ พระเจ้า เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ พวก เรา ดูซี ด้วย ของ ถวาย
ดัง กล่าว มา นี้ จาก มือ ของ เจ้า พระองค์จะ ทรง ชอบพอ เจ้า
สัก คน หนึ่ ง หรือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ แหละ
10 อยากให้มีสัก คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า ซึ่ง จะปิ ด ประตูเสีย เพื่อ
ว่า เจ้า จะ ไม่ ก่อ ไฟ บน แท่น บูชา ของ เรา เสีย เปล่า พระ เย
โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า เรา ไม่ พอใจ เจ้า และ เรา จะ ไม่
รับ เครือ
่ ง บูชา จาก มือ ของ เจ้า 11 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ตรัสว่า ตัง้ แต่ที่ดวง อาทิตย์ขึ้น ถึงที่ดวง อาทิตย์ตก นาม
ของ เรา จะ ใหญ่ ยิง่ ท่ามกลาง ประชาชาติทัง้ หลาย และ เขา
ถวาย เครือ
่ ง หอม และ ของ ถวาย ที่บริสุทธิแด่
์ นาม ของ เรา
ทุก ที่ทุก แห่ง เพราะว่า นามของเรานั ้น จะใหญ่ ยงิ่ ท่ามกลาง
ประชาชาติ 12 แต่เมื่อ เจ้า กล่าว ว่า ‘โต๊ะ ของ พระ เย โฮ วาห์
เป็น มลทิน’ และว่า ‘ผลของโต๊ะ นั ้น คือ อาหารที่ ถวายนั ้น น่า
ดูถูก ’ เจ้าก็ได้กระทํา ให้ นาม นั ้น เป็น มลทิน ไป แล้ว 13 พระ
เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า เจ้า กล่าว ว่า ‘ดูเถิด อย่าง นี้ น่า
อ่อนระอาใจจริง’ แล้ว เจ้า ก็ ทํา ฮึด ฮัดกับ เรา เจ้านํา เอาสิง่
ที่ได้แย่งมา หรือ สิง่ ที่ พิการหรือ ป่วย ของเหล่า นี้ แหละเจ้า
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นํา มาเป็น ของบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะรับ ของนั ้น
จากมือของเจ้าได้หรือ 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า คน
ใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยูในฝู
่
ง และได้ ปฏิญาณไว้ และยังเอาสัตว์
พิการไปถวายแด่องค์พระผู้ เป็น เจ้า คํา สาปแช่ง จงตกอยู่
กับคนโกงนั ้นเถิด เพราะเราเป็นพระมหากษั ตริย์ และนาม
ของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย”

2

ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล
“โอ ปุโรหิต ทัง้ หลาย บัดนี้ คํา บัญชา นี้ มีอยูเพื
่ ่อ เจ้า ทัง้
2
หลาย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ถ้าเจ้าไม่ฟัง และถ้า
เจ้า ไม่ จํา ใส่ไว้ในใจที่ จะถวายสง่า ราศีแด่นามของเรา เรา
จะ ส่ง คํา แช่ง มา เหนื อ เจ้า และ เรา จะ สาป แช่ง ผล พระพร
ซึ่ง มา ถึง เจ้า เรา ได้ สาป แช่ง คํา อวยพร ของ เจ้า แล้ว นะ
เพราะเจ้า มิได้จํา ใส่ใจไว้ 3 ดูเถิด เราจะกระทํา ให้ เชื้อ สาย
ของ เจ้า เสื่อม ไป และ จะ ละเลง มูล สัตว์ใส่หน้า เจ้า คือมูล
สัตว์ ของ เทศกาล ตาม กําหนด ของ เจ้า และ เรา จะ ไล่เจ้า
ออก ไป เสีย จาก หน้า เรา อย่าง นั ้น แหละ 4 พระ เย โฮ วาห์
จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจึง จะทราบว่า เราส่ง คํา บัญชานี้ มา
ให้เจ้า เพื่อ ว่า พันธ สัญญา ของ เรา ซึ่ง ทํา ไว้ กับ เลวี จะ คง
อยู่ 5 พันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับ เขานั ้น เป็น พันธสัญญา
เรือ
่ งชีวต
ิ และสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้ แก่เขาเพื่อเขาจะ
ได้ยําเกรง และเขาได้ยาํ เกรงเรา และเกรงขามนามของเรา
6 ใน ปาก ของ เขา มี ราช บัญญัติแห่ง ความ จริง จะ หาความ
ชัว่ ช้า ที่ ริม ฝีปาก ของ เขา ไม่ได้เลย เขา ดํา เนิ นกับ เรา ด้วย
สันติ และ ความ เที่ยง ตรง และ เขา ได้ หัน หลาย คน ให้ พ้น
จาก ความ ชัว่ ช้า 7 เพราะ ว่า ริม ฝีปาก ของ ปุโรหิต ควร เป็น
ยาม ความ รู ้ และ มนุษย์ ควร แสวง หา ราช บัญญัติจาก ปาก
ของเขา เพราะว่า เขาเป็น ทูต ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
1
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แต่เจ้าเองได้ หน
ั ไปเสีย จากทางนั ้น เจ้าเป็น เหตุให้หลาย
คน สะดุด เพราะ เห ตุ ราช บัญญัติ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ตรัสว่า เจ้าได้กระทําให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไป 9 ดังนั ้น
เรา จึง กระทํา ให้เจ้าเป็นที่ดูหมิน
่ และ เหยียด หยาม ต่อ หน้า
ประชาชน ทัง้ ปวง ให้สมกับที่เจ้ามิได้รักษา บรรดา วิถี ทาง
ของเรา แต่ได้แสดงอคติในการสอนราชบัญญัติ”
เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว
เราทุก คนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ พระเจ้า องค์
เดียว ได้ ทรง สร้าง เรา มิใช่หรือ แล้ว ทําไม เรา ทุก คน จึง ปฏิ
บัติต่อ พี่ น้ อง ของ ตน ด้วย การ ทรยศ โดย การ ลบหลู่ พันธ
สัญญาของบรรพบุรุษของเรา
10

พระเจ้า ทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อ ต่อ ครอบครัวที่ หย่า
ร้างและการทรยศ
11 ยูดาห์ก็ประพฤติอย่างทรยศ การอัน น่า สะอิดสะเอียน
เขา ก็ ทํา กัน ใน อิสราเอล และ ใน เยรู ซาเล็ม เพราะ ว่า ยู
ดาห์ได้ลบหลู่ความ บริสุทธิของ
พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง พระองค์
์
ทรง รัก และ ได้ ไป แต่งงาน กับ บุตร สาว ของ พระ ต่างด้าว
12 พระเยโฮวาห์ จะทรงขจัด ชายคนใดๆที่ กระทํา เช่น นี้ ทัง
้
ผู้สอนและนั กศึกษา เสียจากเต็นท์ของยาโคบ ถึงแม้ว่าเขา
จะนําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาก็ตามเถิด
13 และเจ้า ได้ กระทํา อย่างนี้ อีก ด้วย คือ เจ้า เอานํ้าตารดทัว
่
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุเจ้าได้ร้องไห้ครํา่ ครวญ
เพราะ พระองค์ไม่สน พระทัย หรือ รับ เครือ
่ ง บูชาด้วย ชอบ
14
พระทัย จาก มือ ของ เจ้า อีก แล้ว
เจ้า ถาม ว่า “เหตุใด
พระองค์ จึง ไม่รับ ” เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พยาน
ระหว่าง เจ้า กับ ภรรยา คน ที่เจ้า ได้ เมื่อ หนุ่มนัน
้ แม้ว่า นาง
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เป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญา
เจ้าก็ ทรยศต่อ นาง 15 พระองค์ทรงทําให้ เขาทัง้ สองเป็นอัน
เดีย วกันมิใช่หรือ แต่เขา ยังมี ลมปราณ แห่ง ชีวต
ิ อยู่ และ
ทําไมเป็นอัน เดียวกัน เพราะพระองค์ ทรงประสงค์ เชื้อ สาย
ที่ ตามทางของพระเจ้า ดัง นั ้น จงเอาใจใส่ ต่อ จิต วิญญาณ
ของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนัน
้
16 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิส รา เอลตรัสว่า “เรา
เกลียด ชัง การ หย่า ร้าง เพราะ คน หนึ่ ง ปกปิด ความ ทารุ ณ
ด้วยเสื้อผ้า ของตน พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ
เพราะ ฉะนั ้น จง เอาใจ ใส่ ต่อ จิต วิญญาณ ของ เจ้า ให้ดี อย่า
เป็นคนทรยศ”
การขาดความเคารพทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย
เจ้า ได้ กระทํา ให้ พระ เย โฮ วาห์ อ่อน ระอา พระทัย ด้วย
คํา พูด ของ เจ้า เจ้า ยัง จะ กล่าว ว่า “เรา ทัง้ หลาย กระทํา
ให้พระองค์อ่อน พระทัย สถาน ใด หรือ” ก็เมื่อ เจ้า กล่าว ว่า
“ทุกคนที่ กระทํา ความชัวก
่ ็ เป็น คนดี ในสายพระเนตรของ
พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์ ทรง ปีติยินดีใน คน เหล่า นั ้น”
หรือโดยถามว่า “พระเจ้าแห่งการพิพากษาอยูที
่ ่ไหน”
17

3
คํา พยากรณ์ ถึง การ รับ ใช้ ของ ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา
และการเสด็จมาครัง้ แรกของพระคริสต์
1 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า “ดูเถิด เรา จะ ส่ง ทูต
ของ เรา ไป และ ผู้ นั ้น จะ ตระ เตรียม หนทาง ไว้ ข้าง หน้า
เรา และองค์พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ซึ่ง เจ้า แสวงหานั ้น จะเสด็จ
มายัง พระวิหารของพระองค์อย่างกระทัน หัน ทูต แห่ง พันธ
สัญญา ผู้ซึ่ง เจ้า พอใจนั ้น ดูเถิด ท่านจะเสด็จ มา 2 แต่ใคร
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จะทนอยูได้
่ ในวันที่ท่านมา และใครจะยืนมัน
่ อยูได้
่ เมื่อ ท่าน
ปรากฏตัว เพราะว่า ท่านเป็น ประดุจ ไฟถลุง แร่ และประดุจ
สบู่ ของ ช่าง ซักฟอก 3 ท่าน จะ นั ่ง ลง อย่าง ช่าง หลอม และ
ช่างถลุง เงิน และท่านจะชําระลูก หลานของเลวีให้บริสุทธิ์
และถลุงเขาอย่างถลุงทองคําและถลุงเงิน เพื่อเขาจะได้นํา
เครือ
่ งบูชาอันชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 แล้วเครือ
่ ง
บูชาของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม จะเป็นที่ พอพระทัย พระเยโฮ
วาห์ ดัง สมัยก่อน และดัง ในปีที่ล่วงแล้ว มา 5 พระเยโฮวาห์
จอม โยธา ตรัสว่า แล้ว เรา จะ มา ใกล้เจ้า เพื่อ การ พิพากษา
เราจะเป็นพยานที่ รวดเร็วที่กล่าวโทษนั กวิทยาคม พวกผิด
ประเวณี ผู้ที่ปฏิญาณ เท็จ ผู้ที่บีบ บัง คับลูก จ้าง ใน เรือ
่ ง ค่า
จ้าง และ แม่ ม่าย และ ลูก กําพร้า พ่อ ผู้ที่ผลัก ไส หันเห คน
ต่างด้าวจากสิทธิของเขา และผู้ที่ไม่ยําเกรงเรา 6 เพราะว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ไม่มีผันแปร บุตรชายยาโคบเอ๋ย เจ้าทัง้
หลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด
การปล้นพระเจ้าในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชา
7

เจ้า ได้ หันเห ไป เสีย จาก กฎ ของ เรา และ มิได้รักษา
ไว้ตัง้ แต่ครัง้ สมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า เจ้าจงกลับ มาหาเรา และเราจะกลับ มาหาเจ้า ทัง้
หลาย แต่เจ้า กล่าว ว่า ‘เรา ทัง้ หลาย จะ กลับ มาส ถาน ใด’
8 คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทัง
้ หลายได้ปล้นเรา แต่เจ้า
กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายปล้น พระเจ้า อย่างไร’ ก็ปล้น ในเรือ
่ ง
สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชานัน
่ ซี 9 เจ้าทัง้ หลายต้องถูก สาป
แช่งด้วย คํา สาป แช่ง เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย ทัง้ ชาติ ปล้น เรา
10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหนึ่ งเต็มขนาด
มาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิ เวศของเรา จงลองดูเรา
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ในเรือ
่ งนี้ ดูทีหรือ ว่า เราจะเปิด หน้าต่างในฟ้า สวรรค์ให้เจ้า
และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่
ทําลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ ทําลายผลแห่งพื้นดินของ
เจ้า และ ผล องุน
่ ใน ไร่ นา ของ เจ้า จะ ไม่ร่วง พระ เย โฮ วาห์
จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า
แล้ว ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะเรียกเจ้า ว่า ผู้ที่ได้รับ พระพร ด้วย
ว่า เจ้า จะ เป็น แผ่นดินที่ น่า พึงใจ 13 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
ถ้อยคํา ของเจ้า นั ้น ใส่ รา้ ยเรา เจ้ายัง กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลาย
ได้กล่าว ใส่ ร้าย พระองค์ สถาน ใด’ 14 เจ้าได้กล่าว ว่า ‘ที่จะ
ปรน นิ บติ
ั พระเจ้า ก็เปล่า ประโยชน์ ที่เรา จะ รักษา กฎ ของ
พระองค์ หรือดําเนิ นอย่างคนไว้ทุกข์ต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธานั ้น จะได้ผลประโยชน์ อัน ใด 15 บัดนี้ เราถือว่า
คนอวดดี เป็นคนได้ รบ
ั พร เออ คนที่ประกอบความชัว่ ใช่ว่า
จะมัง่ คัง่ เท่านั ้น แต่เมื่อ เขาได้ ทดลองพระเจ้า แล้วก็ พ้น ไป
ได้’ ”
หนังสือม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์
16

แล้ว คน เห ล่านั ้นที่ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ จึง พูดกัน
และกัน พระเยโฮวาห์ทรงฟังและทรงได้ยิน และมีหนังสือม้
วนหนึ่ ง สําหรับ บันทึก ความจํา หน้า พระพักตร์ ได้บันทึก ชื่อ
ผู้ที่เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ และ ที่ ตรึก ตรอง ใน พระนาม
ของ พระองค์ไว้ 17 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า “เขา
ทัง้ หลาย จะ เป็น คน ของ เรา เป็น เพชร พลอย ของ เรา
ในวันที่ เรา จะ ประกอบ กิจ และ เรา จะ ไว้ชีวิต คน เหล่า นี้
ดัง ชาย ที่ไว้ชีวิตบุตร ชาย ของ เขา ผู้ปรนนิ บัติเขา 18 แล้ว
เจ้า จะ กลับ มา และ สังเกต เห็น ความ แตก ต่าง ระหว่าง คน
ชอบธรรมกับ คนชัว่ ระหว่างคนที่ปรนนิ บัติพระเจ้า กับ คน
ที่ไม่ปรนนิ บัติพระองค์”
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วันแห่งพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด วัน นั ้น จะมาถึง
คือวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ เมื่อคนที่อวดดีทัง้ สิน
้ เออ
และคนที่ประกอบความชัวท
่ งั ้ หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วัน
ที่จะมานั ้นจะไหม้เขาหมด จนไม่มีรากหรือกงิ่ เหลืออยูเลย
่
1

ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
แต่ดวง อาทิตย์แห่ง ความ ชอบ ธร รม ซึ่งมีปีกรักษา โรค
ภัย ได้ จะ ขึ้น มา สําหรับ คน เห ล่านั ้นที่ ยําเกรง นาม ของ เรา
เจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอก
3 และเจ้า จะเหยียบยํ่า คนชัว
่ เพราะว่า เขาจะเป็น เหมือนขี้
เถ้า ที่ใต้ฝ่าเท้า ของเจ้า ในวัน นั ้น เมื่อ เราประกอบกิจ พระเย
โฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ 4 จงจดจํา ราชบัญญัติของ
โมเสสผู้รับ ใช้ของเรา ทัง้ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง เราได้
บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบสําหรับอิสราเอลทัง้ สิน
้
2

เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13;
ลก 1:17; วว 11:3-6)
5 ดูเถิด เรา จะ ส่ง เอ ลี ยาห์ผู้พยากรณ์ มายัง เจ้า ก่อน วัน
แห่งพระเยโฮวาห์ คือวันที่ใหญ่ยิง่ และน่าสะพรึงกลัวมาถึง
6 และท่านผู้ นั้น จะกระทํา ให้จิตใจของพ่อ หัน ไปหาลูก และ
จิต ใจของลูกหัน ไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดิน นั ้น
ด้วยคําสาปแช่ง”
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