
หน้า 1886มาลาคี
พระเจ้าทรงรกั

และเลือกอิสราเอล
เหนือเอโดม

1
ภาระแห่งพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ที�มีต่ออิสราเอลโดย

มาลาคี
2พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราได้รัก
เจ้าทั( งหลาย" แต่ท่านทั( งหลาย
พูดว่า "พระองค์ได้ทรงรักข้า
พระองค์สถานใด" พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า "เอซาวเป็นพี� ชายของ
ยาโคบมิใช่หรือ เราก็ยังรัก
ยาโคบ
3แต่เราได้เกลียดเอซาว เรา
ได้กระทาํให้เทือกเขาและมรดก
ของเขาร้างเปล่าสาํหรับมั งกร
แห่งถิ�นทุรกันดาร"
4เมื�อเอโดมกล่าวว่า "เราถูกบั�น
ทอนเสียแล้ว แต่เราจะกลับมา
สร้างที�ปรักหักพังขึ( นใหม่" พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี( ว่า
"เขาทั(งหลายจะสร้างขึ( น แต่เรา
จะรื( อลงเสีย และผู้คนจะเรียก
เขาเหล่านี( ว่า `เป็นเขตแดนแห่ง
ความชั�วร้าย' และ `เป็นชนชาติ
ที�พระเยโฮวาห์ทรงกริ( วอยู่ เป็น
นิตย์'"
5ตาของเจ้าเองจะเห็นสิ� งนี( และ
เจ้าจะกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์นี(
จะใหญ่ยิ�งนักแม้กระทั�งนอกเขต
แดนของอิสราเอล"

พระเยโฮวาหท์รงติเตียน
พวกปุโรหิต

6"บุตรชายก็ย่อมให้เกียรติแก่
บิดาของเขา คนใช้ก็ย่อมให้
เกียรตินายของเขา แล้วถ้าเรา
เป็นพระบิดา เกียรติของเราอยู่
ที�ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความ
ยาํเกรงเรามีอยู่ที� ไหน นี� แหละ
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสแก่
ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผู้ดู
หมิ�นนามของเรา ท่านกว่็า `ข้า
พระองค์ ทั( งหลายดูหมิ� นพระ
นามของพระองค์สถานใด'
7ก็โดยนาํอาหารมลทินมาถวาย
บนแท่นของเราอย่างไรล่ะ แล้ว
ท่านว่า `ข้าพระองค์ทั( งหลาย
กระทาํให้พระองค์ เป็นมลทิน
สถานใด' กโ็ดยคิดว่า `โต๊ะของ
พระเยโฮวาห์นั( นเป็นที� ดูหมิ� น'
อย่างไรล่ะ
8 เมื� อเจ้านาํสัตว์ตาบอดมาเป็น
สัตวบูชา กระทาํเช่นนั( นไม่ชั� ว
หรือ และเมื� อเจ้าถวายสัตว์ที�
พิการหรือป่วย กระทาํเช่นนั( น
ไม่ชั� วหรือ พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า จงนาํของอย่างนั(น
ไปกาํนัลเจ้าเมืองของเจ้าดู เขา
จะพอใจเจ้าหรือ จะแสดงความ
ชอบพอต่อเจ้าไหม
9ลองอ้อนวอนขอความชอบต่อ
พระเจ้าเพื�อพระองค์จะทรงพระ

(A) อสย AC:A; ฮบก A:A (F) พบญ G:H; อสย IA:J (C) ปฐก FL:CM-CA; พบญ FA:AO
(I) อสย L:L; ยก I:AC (O) ยชว FI:G; A ซมอ AF:AH (H) อพย FM:AF; ลนต AL:C
(G) ลนต F:AA; มลค A:AF (J) โยบ IF:J; สดด FM:C (L) F พศด CM:FG; ยรม FG:AJ
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หน้า 1887

กรุณาต่อพวกเราดูซี ด้วย
ของถวายดั งกล่าวมานี( จากมือ
ของเจ้า พระองค์จะทรงชอบพอ
เจ้าสักคนหนึ� งหรือ พระเยโฮ-
วาห์จอมโยธาตรัสดังนี( แหละ
10 อยากให้มีสักคนหนึ�งในพวก
เจ้าซึ� งจะปิดประตูเสีย เพื� อว่า
เจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของ
เราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้าและ
เราจะไม่ รับเครื� องบูชาจากมือ
ของเจ้า
11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า ตั( งแต่ที�ดวงอาทิตย์ขึ( นถึงที�
ดวงอาทิตย์ตกนามของเราจะ
ใหญ่ยิ� งท่ามกลางประชาชาติทั( ง
หลาย และเขาถวายเครื�องหอม
และของถวายที�บริสุทธิT แด่นาม
ของเราทุกที� ทุกแห่ง เพราะว่า
นามของเรานั( นจะใหญ่ยิ� งท่าม-
กลางประชาชาติ
12 แต่เมื�อเจ้ากล่าวว่า `โต๊ะของ
พระเยโฮวาห์เป็นมลทิน' และว่า
`ผลของโต๊ะนั(นคืออาหารที�ถวาย
นั( นน่าดูถูก' เจ้าก็ได้กระทาํให้
นามนั(นเป็นมลทินไปแล้ว
13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า เจ้ากล่าวว่า `ดูเถิด อย่างนี(
น่าอ่อนระอาใจจริง' แล้วเจ้าก็
ทาํฮึดฮัดกับเรา เจ้านาํเอาสิ� งที�
ได้แย่งมา หรือสิ� งที� พิการหรือ
ป่วย ของเหล่านี( แหละเจ้านาํมา

เป็นของบูชา พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า เราจะรับของนั(นจากมือของ
เจ้าได้หรือ
14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า คนใดที�มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง
และได้ปฏิญาณไว้ และยังเอา
สัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า คาํสาปแช่งจงตกอยู่
กับคนโกงนั(นเถิด เพราะเราเป็น
พระมหากษัตริย์ และนามของ
เราเป็ นที� กลั วเกรงท่ ามกลาง
ประชาชาติทั(งหลาย"
ทรงติเตียนความไม่สตัยซื์#อ

ของอิสราเอล

2
"โอ ปุโรหิตทั(งหลาย บัดนี(
คาํบัญชานี( มีอยู่ เพื� อเจ้าทั( ง

หลาย
2พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
ถ้าเจ้าไม่ฟัง และถ้าเจ้าไม่จาํ
ใส่ไว้ในใจที�จะถวายสง่าราศีแด่
นามของเรา เราจะส่งคาํแช่งมา
เหนือเจ้า และเราจะสาปแช่งผล
พระพรซึ� งมาถึงเจ้า เราได้
สาปแช่งคาํอวยพรของเจ้าแล้ว
นะ เพราะเจ้ามิได้จาํใส่ใจไว้
3ดูเถิด เราจะกระทาํให้เชื( อสาย
ของเจ้าเสื� อมไป และจะละเลง
มูลสัตว์ใส่หน้าเจ้า คือมูลสัตว์
ของเทศกาลตามกาํหนดของเจ้า
และเราจะไล่เจ้าออกไปเสียจาก
หน้าเราอย่างนั(นแหละ
4พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

มาลาคี A, F

(AM) โยบ A:L; อสย OH:AA (AA) สดด OM:A; ศคย J:G (AF) มลค A:H; รม F:FI
(AC) A ซมอ F:FL; อสย IC:FF (AI) มลค C:L; มธ FI:OA (A) ยรม AC:AC; พคค I:AC
(F) ลนต FH:AI; พบญ FJ:AO (C) ยอล A:AG; มลค F:L (I) A พกษ FF:FO; อสย FH:AA
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หน้า 1888มาลาคี F

เจ้าจึงจะทราบว่า เราส่งคาํบัญ-
ชานี( มาให้เจ้า เพื�อว่าพันธสัญ-
ญาของเราซึ� งทาํไว้กับเลวีจะคง
อยู่
5 พันธสัญญาของเราซึ� งมีไว้กับ
เขานั(นเป็นพันธสัญญาเรื�องชีวิต
และสันติภาพ เราได้ให้สิ�งเหล่า
นี( แก่เขา เพื� อเขาจะได้ยาํเกรง
และเขาได้ยาํเกรงเรา และเกรง
ขามนามของเรา
6 ในปากของเขามี ราชบัญญัติ
แห่งความจริง จะหาความชั�วช้า
ที�ริมฝีปากของเขาไม่ได้เลย เขา
ดาํ เนิ นกั บเราด้ วยสั นติ และ
ความเที� ยงตรง และเขาได้หัน
หลายคนให้พ้นจากความชั�วช้า
7 เพราะว่าริมฝีปากของปุโรหิต
ควรเป็นยามความรู้ และมนุษย์
ควรแสวงหาราชบัญญัติจากปาก
ของเขา เพราะว่าเขาเป็นทูตของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา
8 แต่ เจ้ าเองได้ หั นไปเสี ยจาก
ทางนั( น เจ้าเป็นเหตุให้หลาย
คนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
เจ้าได้กระทาํให้พันธสัญญาของ
เลวีเสื�อมไป
9ดังนั( นเราจึงกระทาํให้เจ้าเป็น
ที� ดูหมิ� นและเหยียดหยามต่อ
หน้าประชาชนทั(งปวง ให้สมกับ
ที� เจ้ ามิ ได้ รั กษาบรรดาวิถีทาง
ของเรา แต่ได้แสดงอคติในการ

สอนราชบัญญัติ"
เราทุกคนมีพระเจ้าองคเ์ดียว

10 เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียว
หรอกหรือ พระเจ้าองค์เดียวได้
ทรงสร้างเรามิใช่หรือ แล้วทาํ-
ไมเราทุกคนจึงปฏิบัติต่อพี� น้อง
ของตนด้วยการทรยศ โดยการ
ลบหลู่ พันธสัญญาของบรรพ-
บุรุษของเรา

พระเจ้าทรงลงโทษ
ความไม่สตัยซื์#อต่อครอบครวั

ที#หย่ารา้งและการทรยศ
11 ยูดาห์ก็ประพฤติอย่างทรยศ
การอันน่าสะอิดสะเอียนเขาก็ทาํ
กันในอิสราเอลและในเยรูซา-
เล็ม เพราะว่ายูดาห์ได้ลบหลู่
ความบริสุทธิT ของพระเยโฮวาห์
ซึ� งพระองค์ทรงรัก และได้ไป
แต่งงานกับบุตรสาวของพระต่าง
ด้าว
12 พระเยโฮวาห์จะทรงขจัดชาย
คนใดๆที�กระทาํเช่นนี(  ทั(งผู้สอน
และนักศึกษา เสียจากเตน็ท์ของ
ยาโคบ ถึงแม้ว่าเขาจะนาํเครื�อง
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอม
โยธากต็ามเถิด
13 และเจ้าได้กระทาํอย่างนี( อีก
ด้วย คือเจ้าเอานํ(าตารดทั�วแท่น
บูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุ
เจ้าได้ร้องไห้ครํ�าครวญ เพราะ
พระองค์ไม่สนพระทัยหรือรับ
เครื� องบูชาด้วยชอบพระทัยจาก

(O) กดว C:IO; พบญ CC:J (H) สดด CG:CM; อสค II:FC (G) ลนต AM:AA; อสร G:AM
(J) สดด AJ:FA; อสย CM:AA (L) มลค F:C; มก G:AC (AM) ยชว FI:C; มธ C:L
(AA) ลนต AJ:FI; ยรม G:AM (AF) A ซมอ F:CA; A พศด FO:J (AC) พบญ AO:L
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หน้า 1889 มาลาคี F, C

มือของเจ้าอีกแล้ว
14 เจ้าถามว่า "เหตุใดพระองค์
จึงไม่รับ" เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพยานระหว่ างเจ้ ากั บ
ภรรยาคนที� เจ้าได้เมื� อหนุ่มนั( น
แม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและ
เป็นภรรยาของเจ้าตามพันธ-
สัญญา เจ้ากท็รยศต่อนาง
15 พระองค์ ทรงทาํ ให้ เขาทั( ง
สองเป็นอันเดียวกั นมิ ใช่หรือ
แต่เขายังมีลมปราณแห่งชีวิตอยู่
และทาํ ไมเ ป็ นอั น เดี ยวกั น
เพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื( อ
สายที� ตามทางของพระเจ้า ดัง
นั( นจงเอาใจใส่ ต่อจิตวิญญาณ
ของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศ
ต่อภรรยาคนที�ได้เมื�อหนุ่มนั(น
16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสว่า "เราเกลียด
ชังการหย่าร้าง เพราะคนหนึ� ง
ปกปิดความทารุณด้วยเสื( อผ้า
ของตน พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี( แหละ เพราะฉะนั(นจง
เอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้า
ให้ดี อย่าเป็นคนทรยศ"

การขาดความเคารพทําให้
พระเจ้าอ่อนระอาพระทยั

17 เจ้าได้กระทาํให้พระเยโฮ-
วาห์อ่อนระอาพระทัยด้วยคาํพูด
ของเจ้า เจ้ายังจะกล่าวว่า "เรา
ทั( งหลายกระทาํให้พระองค์อ่อน
พระทัยสถานใดหรือ" กเ็มื�อเจ้า

กล่าวว่า "ทุกคนที�กระทาํความ
ชั� วก็เป็นคนดีในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และพระ
องค์ทรงปีติยินดีในคนเหล่านั(น"
หรือโดยถามว่า "พระเจ้าแห่ง
การพิพากษาอยู่ที�ไหน"

คําพยากรณถ์ึงการรบัใช้
ของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา
และการเสด็จมาครั1 งแรก

ของพระคริสต์

3
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า "ดูเถิด เราจะส่งทูตของ

เราไป และผู้นั( นจะตระเตรียม
หนทางไว้ข้างหน้าเรา และองค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ� งเจ้าแสวงหา
นั(น จะเสดจ็มายังพระวิหารของ
พระองค์อย่างกระทันหัน ทูต
แห่งพันธสัญญา ผู้ซึ� งเจ้าพอใจ
นั(น ดูเถิด ท่านจะเสดจ็มา
2 แต่ ใครจะทนอยู่ ได้ ในวั นที�
ท่านมา และใครจะยืนมั�นอยู่ได้
เมื� อท่านปรากฏตัว เพราะว่า
ท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และ
ประดุจสบู่ของช่างซักฟอก
3ท่านจะนั� งลงอย่างช่างหลอม
และช่างถลุงเงิน และท่านจะชาํ-
ระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิT
และถลุ งเขาอย่ างถลุ งทองคาํ
และถลุงเงิน เพื� อเขาจะได้นาํ
เครื� องบูชาอันชอบธรรมถวาย
แด่พระเยโฮวาห์
4แล้วเครื� องบูชาของยูดาห์และ

(AI) สภษ CM:FM; มลค A:H (AO) ปฐก A:FG (AH) พบญ FI:A (AG) สดด LO:L-AM
(A) มลค F:G; มธ AA:AM-AA; มก A:F-C (F) อมส O:AJ-FM; มธ C:G-AF; ลก F:CI
(C) สดด HH:AM; สภษ AG:C; อสย A:FO (I) อสย A:FH-FG; ยรม CM:AJ; ศคย J:C
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หน้า 1890มาลาคี C

เยรูซาเล็มจะเป็นที� พอพระทัย
พระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่อน และ
ดังในปีที�ล่วงแล้วมา
5พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
แล้ วเราจะมาใกล้ เจ้ าเพื� อการ
พิพากษา เราจะเป็นพยานที�รวด
เรว็ที�กล่าวโทษนักวิทยาคม พวก
ผิดประเวณี ผู้ที�ปฏิญาณเทจ็ ผู้
ที�บีบบังคับลูกจ้างในเรื�องค่าจ้าง
และแม่ม่ายและลูกกาํพร้าพ่อ ผู้
ที� ผลักไสหันเหคนต่างด้าวจาก
สิทธิของเขา และผู้ที�ไม่ยาํเกรง
เรา
6เพราะว่า เราคือพระเยโฮวาห์
ไม่มีผันแปร บุตรชายยาโคบเอ๋ย
เจ้าทั( งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญ
หมด

การปลน้พระเจ้า
ในเรื#อง

สิบชกัหนึ#งและเครื#องบูชา
7เจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎของ
เราและมิได้รักษาไว้ตั( งแต่ครั( ง
สมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจง
กลับมาหาเรา และเราจะกลับมา
หาเจ้าทั( งหลาย แต่เจ้ากล่าวว่า
`เราทั(งหลายจะกลับมาสถานใด'
8คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้า
ทั(งหลายได้ปล้นเรา แต่เจ้ากล่าว
ว่า `เราทั( งหลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร' ก็ปล้นในเรื� องสิบชัก
หนึ�งและเครื�องบูชานั�นซี

9 เจ้ าทั( งหลายต้องถูกสาปแช่ง
ด้วยคาํสาปแช่ง เพราะเจ้าทั( ง
หลายทั(งชาติปล้นเรา
10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า จงนาํสิบชักหนึ�งเตม็ขนาดมา
ไว้ในคลัง เพื�อว่าจะมีอาหารใน
นิเวศของเรา จงลองดูเราใน
เรื�องนี( ว่า เราจะเปิดหน้าต่างใน
ฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่าง
ล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่
11 เราจะขนาบตัวที� ทาํลายให้
แก่เจ้า เพื� อว่ามันจะไม่ทาํลาย
ผลแห่งพื( นดินของเจ้า และผล
องุ่ นในไร่นาของเจ้าจะไม่ ร่วง
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี(
แหละ
12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า แล้วประชาชาติทั(งสิ( นจะเรียก
เจ้าว่า ผู้ที�ได้รับพระพร ด้วยว่า
เจ้าจะเป็นแผ่นดินที�น่าพึงใจ
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถ้อยคาํ
ของเจ้านั( นใส่ร้ายเรา เจ้ายัง
กล่าวว่า `เราทั( งหลายได้กล่าว
ใส่ร้ายพระองค์สถานใด'
14 เจ้าได้กล่าวว่า `ที� จะ
ปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประ-
โยชน์ ที� เราจะรักษากฎของพระ
องค์ หรือดาํเนินอย่างคนไว้ทุกข์
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์จอม
โยธานั( น จะได้ผลประโยชน์อัน
ใด
15 บัดนี( เราถือว่าคนอวดดีเป็น

(O) มลค F:AG; ฮบ AM:CM (H) ปฐก AO:G (G) พบญ L:G (J) สดด FL:F; สภษ C:L-AM
(L) ยชว G:AF; ฮกก A:H (AM) F พศด CA:I (AA) ยอล F:FM (AF) พบญ I:H-G
(AC) มลค F:AG; F ธส F:I (AI) โยบ FA:AI; สดด GC:J (AO) มลค I:A; กจ AF:FA
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หน้า 1891 มาลาคี C, I

คนได้รับพร เออ คนที�ประกอบ
ความชั� ว ใช่ว่าจะมั� งคั� งเท่านั( น
แต่ เมื� อเขาได้ทดลองพระเจ้ า
แล้วกพ้็นไปได้'"

หนงัสือมว้นหนึ#งสําหรบั
บนัทึกความจําหนา้พระพกัตร์
16 แล้วคนเหล่านั( นที� เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ จึงพูดกันและกัน
พระเยโฮวาห์ทรงฟังและทรงได้
ยิน และมีหนังสือม้วนหนึ�งสาํ-
หรั บบั นทึ กความจาํหน้ าพระ
พักตร์ ได้บันทึกชื�อผู้ที�เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ และที� ตรึกตรอง
ในพระนามของพระองค์ไว้
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า "เขาทั( งหลายจะเป็นคนของ
เรา เป็นเพชรพลอยของเราใน
วันที� เราจะประกอบกิจ และเรา
จะไว้ชีวิตคนเหล่านี(  ดังชายที�ไว้
ชีวิตบุตรชายของเขาผู้ปรนนิบัติ
เขา
18 แล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกต
เห็นความแตกต่ างระหว่างคน
ชอบธรรมกับคนชั�ว ระหว่างคน
ที� ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที� ไม่
ปรนนิบัติพระองค์"

วนัแห่งพระเยโฮวาห์

4
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า "ดูเถิด วันนั(นจะมาถึง

คือวันที� จะเผาไหม้ เหมือนเตา
อบ เมื�อคนที�อวดดีทั(งสิ( น เออ
และคนที� ประกอบความชั� วทั( ง

หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วัน
ที� จะมานั( นจะไหม้เขาหมด จน
ไม่มีรากหรือกิ�งเหลืออยู่เลย

ดวงอาทิตยแ์ห่ง
ความชอบธรรม

2 แต่ ดวงอาทิ ต ย์ แห่ งความ
ชอบธรรมซึ� งมีปีกรักษาโรคภัย
ได้จะขึ( นมาสาํหรับคนเหล่านั(นที�
ยาํเกรงนามของเรา เจ้าจะกระ-
โดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูก
วัวออกไปจากคอก
3 และเจ้ าจะเหยี ยบยํ�า คนชั� ว
เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี( เถ้า
ที�ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั(นเมื�อ
เราประกอบกิจ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี( แหละ
4จงจดจาํราชบัญญัติของโมเสส
ผู้ รับใช้ของเรา ทั( งกฎเกณฑ์
และคาํตัดสินซึ� งเราได้บัญชาเขา
ไว้ที�ภูเขาโฮเรบสาํหรับอิสราเอล
ทั(งสิ( น

เอลียาหจ์ะมาอีก
ก่อนวนัแห่งพระเยโฮวาห์

5ดูเถิด เราจะส่งเอลียาห์ผู้
พยากรณ์มายังเจ้าก่อนวันแห่ง
พระเยโฮวาห์ คือวันที� ใหญ่ยิ� ง
และน่าสะพรึงกลัวมาถึง
6และท่านผู้นั( นจะกระทาํให้จิต
ใจของพ่อหันไปหาลูก และจิต
ใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่
เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั( นด้วย
คาํสาปแช่ง"

(AH) มลค C:O; กจ L:CA (AG) พซม F:AH; ยรม CA:CC (AJ) โยบ H:FL; ยรม AF:AO
(A) อสค G:AM; ยอล F:A (F) สดด JO:L; อสย OM:AM (C) ปฐก C:AO; ยชว AM:FI-FO
(I) อพย FM:C; พบญ I:O (O) มลค C:A; มธ AA:AC (H) ลก A:AH-AG; ฮบ H:J; AM:FH
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หน้า 1893

พระคัมภีร์
ภาค

พันธสัญญาใหม่
ของ

พระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าและ

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ฉบับ คิงเจมส์
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