หน้ า 1886
มาลาคี
พระเจ้าทรงรัก
และเลือกอิ สราเอล
เหนือเอโดม
ภาระแห่ ง พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ที มี ต่ ออิ สราเอลโดย
มาลาคี
2พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เราได้ รัก
เจ้ าทั( งหลาย" แต่ ท่ านทั( งหลาย
พู ดว่ า "พระองค์ ได้ ทรงรั กข้ า
พระองค์สถานใด" พระเยโฮวาห์
ตรั สว่ า "เอซาวเป็ นพี ชายของ
ยาโคบมิ ใช่ หรื อ เราก็ยั งรั ก
ยาโคบ
3แต่ เราได้ เกลี ยดเอซาว เรา
ได้ กระทําให้ เทือกเขาและมรดก
ของเขาร้ างเปล่ า สํา หรั บมั ง กร
แห่ งถิ นทุ รกันดาร"
4เมื อเอโดมกล่ าวว่ า "เราถู กบั น
ทอนเสี ยแล้ ว แต่ เราจะกลั บมา
สร้ างทีปรักหั กพังขึ( นใหม่ " พระ
เยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส ดั ง นี( ว่ า
"เขาทั(งหลายจะสร้ างขึ( น แต่ เรา
จะรื( อลงเสี ย และผู้ คนจะเรี ยก
เขาเหล่ านี( ว่า `เป็ นเขตแดนแห่ ง
ความชั วร้ าย' และ `เป็ นชนชาติ
ที พระเยโฮวาห์ ท รงกริ( วอยู่ เป็ น
นิตย์'"
5ตาของเจ้ าเองจะเห็ นสิ งนี( และ
เจ้ าจะกล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ น( ี
จะใหญ่ ยิ งนักแม้ กระทังนอกเขต
แดนของอิสราเอล"

1

พระเยโฮวาห์ทรงติ เตี ยน
พวกปุโรหิ ต
6"บุ ต รชายก็ ย่ อ มให้ เกี ยรติ แก่
บิ ดาของเขา คนใช้ ก็ย่ อมให้
เกี ยรติ นายของเขา แล้ วถ้ าเรา
เป็ นพระบิดา เกียรติ ของเราอยู่
ทีไหน และถ้ าเราเป็ นนาย ความ
ยํา เกรงเรามี อยู่ ที ไหน นี แหละ
พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส แก่
ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิ ต ผู้ ดู
หมิ นนามของเรา ท่านก็ว่า `ข้ า
พระองค์ ทั( งหลายดู ห มิ นพระ
นามของพระองค์สถานใด'
7ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวาย
บนแท่นของเราอย่ างไรล่ ะ แล้ ว
ท่ านว่ า `ข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย
กระทํา ให้ พระองค์ เ ป็ นมลทิ น
สถานใด' ก็โดยคิดว่ า `โต๊ะของ
พระเยโฮวาห์ น( ั นเป็ นที ดู ห มิ น'
อย่ างไรล่ ะ
8เมื อเจ้ านํา สั ตว์ ตาบอดมาเป็ น
สั ตวบู ชา กระทํา เช่ นนั( นไม่ ชั ว
หรื อ และเมื อเจ้ าถวายสั ตว์ ที
พิ การหรื อป่ วย กระทํา เช่ นนั( น
ไม่ ชั วหรื อ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรั สว่ า จงนําของอย่ างนั( น
ไปกํานั ลเจ้ าเมื องของเจ้ าดู เขา
จะพอใจเจ้ าหรือ จะแสดงความ
ชอบพอต่ อเจ้ าไหม
9ลองอ้ อนวอนขอความชอบต่ อ
พระเจ้ าเพื 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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หน้ า 1887
มาลาคี A, F
กรุ ณาต่ อพวกเราดู ซี
ด้ วย เป็ นของบูชา พระเยโฮวาห์ ตรัส
ของถวายดั ง กล่ า วมานี( จากมื อ ว่ า เราจะรับของนั( นจากมือของ
ของเจ้ า พระองค์จะทรงชอบพอ เจ้ าได้ หรือ
เจ้ าสั กคนหนึ งหรื อ พระเยโฮ- 14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
วาห์ จอมโยธาตรัสดังนี( แหละ
ว่ า คนใดที มี สั ตว์ ตั วผู้ อยู่ ในฝู ง
10 อยากให้ มี สักคนหนึ งในพวก และได้ ปฏิ ญาณไว้ และยั งเอา
เจ้ าซึ งจะปิ ดประตู เสี ย เพื อว่ า สั ตว์ พิ ก ารไปถวายแด่ อ งค์ พระ
เจ้ าจะไม่ ก่ อไฟบนแท่ นบู ชาของ ผู้ เป็ นเจ้ า คํา สาปแช่ งจงตกอยู่
เราเสี ยเปล่ า พระเยโฮวาห์ จอม กับคนโกงนั( นเถิด เพราะเราเป็ น
โยธาตรัสว่ า เราไม่ พอใจเจ้ าและ พระมหากษั ตริ ย์ และนามของ
เราจะไม่ รั บเครื องบู ช าจากมื อ เราเป็ นที กลั วเกรงท่ ามกลาง
ของเจ้ า
ประชาชาติท( ังหลาย"
11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
ทรงติ เตี ยนความไม่ สตั ย์ซื#อ
ว่ า ตั( งแต่ ที ดวงอาทิตย์ ข( ึ นถึ งที
ของอิ สราเอล
ดวงอาทิ ต ย์ ต กนามของเราจะ
"โอ ปุโรหิ ตทั(งหลาย บัดนี(
ใหญ่ ยิ งท่ ามกลางประชาชาติ ท( ั ง
คํา บั ญชานี( มี อยู่ เพื อ เจ้ าทั( ง
หลาย และเขาถวายเครื องหอม หลาย
และของถวายที บริ สุ ทธิT แด่ นาม 2พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า
ของเราทุ กที ทุ กแห่ ง เพราะว่ า ถ้ าเจ้ าไม่ ฟั ง และถ้ าเจ้ าไม่ จาํ
นามของเรานั( นจะใหญ่ ยิ งท่ าม- ใส่ ไว้ ในใจที จะถวายสง่ าราศี แด่
กลางประชาชาติ
นามของเรา เราจะส่ งคําแช่ งมา
12 แต่ เมื อเจ้ ากล่ าวว่ า `โต๊ะของ เหนือเจ้ า และเราจะสาปแช่ งผล
พระเยโฮวาห์ เป็ นมลทิน' และว่ า พระพรซึ งมาถึ งเจ้ า
เราได้
`ผลของโต๊ะนั( นคืออาหารทีถวาย สาปแช่ ง คํา อวยพรของเจ้ าแล้ ว
นั( นน่ าดู ถู ก' เจ้ าก็ได้ กระทําให้ นะ เพราะเจ้ ามิได้ จาํ ใส่ ใจไว้
นามนั( นเป็ นมลทินไปแล้ ว
3ดูเถิด เราจะกระทําให้ เชื( อสาย
13 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส ของเจ้ าเสื อมไป และจะละเลง
ว่ า เจ้ ากล่ าวว่ า `ดูเถิด อย่ างนี( มู ลสั ตว์ ใส่ หน้ าเจ้ า คื อมู ลสั ตว์
น่ าอ่ อนระอาใจจริ ง' แล้ วเจ้ าก็ ของเทศกาลตามกําหนดของเจ้ า
ทําฮึ ดฮั ดกั บเรา เจ้ านําเอาสิ งที และเราจะไล่ เจ้ าออกไปเสี ยจาก
ได้ แย่ งมา หรื อสิ งที พิ การหรื อ หน้ าเราอย่ างนั( นแหละ
ป่ วย ของเหล่ านี( แหละเจ้ านํามา 4พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า

2

(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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มาลาคี F
หน้ า 1888
เจ้ าจึงจะทราบว่ า เราส่ งคําบัญ- สอนราชบัญญัติ"
ชานี( มาให้ เจ้ า เพื อว่ าพั นธสั ญเราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว
ญาของเราซึ งทํา ไว้ กั บเลวี จะคง 10 เราทุ กคนมิได้ มีบิดาคนเดียว
อยู่
หรอกหรือ พระเจ้ าองค์เดียวได้
5พั นธสั ญญาของเราซึ งมี ไว้ กั บ ทรงสร้ างเรามิ ใช่ หรื อ แล้ วทําเขานั( นเป็ นพันธสั ญญาเรื องชี วิต ไมเราทุ กคนจึ งปฏิบัติ ต่ อพี น้ อง
และสันติภาพ เราได้ ให้ สิ งเหล่ า ของตนด้ วยการทรยศ โดยการ
นี( แก่ เขา เพื อเขาจะได้ ยาํ เกรง ลบหลู่ พั น ธสั ญญาของบรรพและเขาได้ ยาํ เกรงเรา และเกรง บุรุษของเรา
ขามนามของเรา
พระเจ้าทรงลงโทษ
6 ในปากของเขามี ร าชบั ญญั ติ
ความไม่ สตั ย์ซื#อต่ อครอบครัว
แห่ งความจริง จะหาความชั วช้ า
ที#หย่ าร้างและการทรยศ
ทีริมฝี ปากของเขาไม่ ได้ เลย เขา 11 ยู ดาห์ ก ็ประพฤติ อย่ างทรยศ
ดํา เนิ นกั บเราด้ วยสั นติ และ การอันน่ าสะอิ ดสะเอี ยนเขาก็ทาํ
ความเที ยงตรง และเขาได้ หั น กั นในอิ ส ราเอลและในเยรู ซาหลายคนให้ พ้นจากความชั วช้ า
เล็ม เพราะว่ ายู ดาห์ ได้ ลบหลู่
7เพราะว่ าริ มฝี ปากของปุ โรหิ ต ความบริ สุ ทธิT ของพระเยโฮวาห์
ควรเป็ นยามความรู้ และมนุ ษย์ ซึ งพระองค์ ทรงรั ก และได้ ไป
ควรแสวงหาราชบัญญั ติ จากปาก แต่ งงานกับบุตรสาวของพระต่ าง
ของเขา เพราะว่ าเขาเป็ นทู ตของ ด้ าว
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
12 พระเยโฮวาห์ จะทรงขจั ดชาย
8 แต่ เจ้ าเองได้ หั นไปเสี ย จาก คนใดๆทีกระทําเช่ นนี( ทั(งผู้ สอน
ทางนั( น เจ้ าเป็ นเหตุ ให้ หลาย และนักศึกษา เสียจากเต็นท์ของ
คนสะดุ ดเพราะเหตุ ราชบั ญญั ติ ยาโคบ ถึงแม้ ว่าเขาจะนําเครื อง
พระเยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส ว่ า บู ชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จ อม
เจ้ าได้ กระทําให้ พันธสั ญญาของ โยธาก็ตามเถิด
เลวีเสื อมไป
13 และเจ้ าได้ กระทํา อย่ างนี( อี ก
9ดั งนั( นเราจึ งกระทํา ให้ เจ้ าเป็ น ด้ วย คือเจ้ าเอานํา( ตารดทัวแท่น
ที ดู ห มิ นและเหยี ยดหยามต่ อ บู ชาของพระเยโฮวาห์ ด้ วยเหตุ
หน้ าประชาชนทั(งปวง ให้ สมกับ เจ้ าได้ ร้ องไห้ ครํา ครวญ เพราะ
ที เจ้ ามิ ไ ด้ รั ก ษาบรรดาวิ ถี ท าง พระองค์ ไ ม่ ส นพระทั ยหรื อ รั บ
ของเรา แต่ ได้ แสดงอคติ ในการ เครื องบู ชาด้ วยชอบพระทั ยจาก
(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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หน้ า 1889
มาลาคี F, C
มือของเจ้ าอีกแล้ ว
กล่ าวว่ า "ทุ กคนที กระทําความ
14 เจ้ าถามว่ า "เหตุ ใดพระองค์ ชั วก็ เป็ นคนดี ใ นสายพระเนตร
จึงไม่ รับ" เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ของพระเยโฮวาห์
และพระ
ทรงเป็ นพยานระหว่ างเจ้ ากั บ องค์ทรงปี ติยินดีในคนเหล่ านั( น"
ภรรยาคนที เจ้ าได้ เมื อหนุ่ มนั( น หรื อโดยถามว่ า "พระเจ้ าแห่ ง
แม้ ว่านางเป็ นคู่ เคียงของเจ้ าและ การพิพากษาอยู่ ทีไหน"
เป็ นภรรยาของเจ้ าตามพั น ธคําพยากรณ์ถึงการรับใช้
สัญญา เจ้ าก็ทรยศต่ อนาง
ของยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
15 พระองค์ ทรงทํา ให้ เขาทั( ง
และการเสด็จมาครั1งแรก
สองเป็ นอั น เดี ยวกั น มิ ใ ช่ หรื อ
ของพระคริ สต์
แต่ เขายั งมี ลมปราณแห่ งชี วิตอยู่
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
และทํา ไ มเป็ นอั นเดี ยวกั น
ว่ า "ดูเถิด เราจะส่ งทู ตของ
เพราะพระองค์ ทรงประสงค์ เชื( อ เราไป และผู้ นั( นจะตระเตรี ยม
สายที ตามทางของพระเจ้ า ดั ง หนทางไว้ ข้างหน้ าเรา และองค์
นั( นจงเอาใจใส่ ต่ อ จิ ต วิ ญญาณ พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ซึ งเจ้ าแสวงหา
ของเจ้ าให้ ดี อย่ าให้ ผู้ ใดทรยศ นั( น จะเสด็จมายังพระวิหารของ
ต่ อภรรยาคนทีได้ เมื อหนุ่ มนั( น
พระองค์ อย่ างกระทั นหั น ทู ต
16 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า แห่ งพั นธสั ญญา ผู้ ซึ งเจ้ าพอใจ
ของอิสราเอลตรัสว่ า "เราเกลียด นั( น ดูเถิด ท่านจะเสด็จมา
ชั งการหย่ าร้ าง เพราะคนหนึ ง 2 แต่ ใครจะทนอยู่ ได้ ในวั นที
ปกปิ ดความทารุ ณด้ วยเสื( อผ้ า ท่านมา และใครจะยืนมั นอยู่ ได้
ของตน พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เมื อท่ านปรากฏตั ว เพราะว่ า
ตรั สดั งนี( แหละ เพราะฉะนั( นจง ท่ านเป็ นประดุ จไฟถลุ งแร่ และ
เอาใจใส่ ต่ อจิ ตวิ ญญาณของเจ้ า ประดุจสบู่ ของช่ างซักฟอก
ให้ ดี อย่ าเป็ นคนทรยศ"
3 ท่ านจะนั งลงอย่ า งช่ า งหลอม
การขาดความเคารพทําให้
และช่ างถลุงเงิน และท่านจะชําพระเจ้าอ่ อนระอาพระทัย
ระลู กหลานของเลวี ใ ห้ บริ สุ ท ธิT
17 เจ้ าได้ กระทํา ให้ พระเยโฮ- และถลุ งเขาอย่ างถลุ งทองคํา
วาห์ อ่อนระอาพระทัยด้ วยคําพูด และถลุ งเงิ น เพื อเขาจะได้ นาํ
ของเจ้ า เจ้ ายั งจะกล่ าวว่ า "เรา เครื องบู ช าอั น ชอบธรรมถวาย
ทั( งหลายกระทําให้ พระองค์ อ่ อน แด่ พระเยโฮวาห์
พระทัยสถานใดหรือ" ก็เมื อเจ้ า 4แล้ วเครื องบู ชาของยู ดาห์ และ
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(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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มาลาคี C
หน้ า 1890
เยรู ซ าเล็ ม จะเป็ นที พอพระทั ย 9 เจ้ าทั( งหลายต้ องถู ก สาปแช่ ง
พระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่ อน และ ด้ วยคํา สาปแช่ ง เพราะเจ้ าทั( ง
ดังในปี ทีล่วงแล้ วมา
หลายทั(งชาติปล้ นเรา
5พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า 10 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
แล้ วเราจะมาใกล้ เจ้ าเพื อการ ว่ า จงนําสิบชั กหนึ งเต็มขนาดมา
พิพากษา เราจะเป็ นพยานทีรวด ไว้ ในคลัง เพื อว่ าจะมีอาหารใน
เร็วทีกล่ าวโทษนักวิทยาคม พวก นิ เวศของเรา จงลองดู เราใน
ผิดประเวณี ผู้ ทีปฏิญาณเท็จ ผู้ เรื องนี( ว่ า เราจะเปิ ดหน้ าต่ างใน
ทีบีบบังคับลูกจ้ างในเรื องค่ าจ้ าง ฟ้ าสวรรค์ ให้ เจ้ าและเทพรอย่ าง
และแม่ ม่ายและลูกกําพร้ าพ่ อ ผู้ ล้ นไหลมาให้ เจ้ าหรือไม่
ที ผลั กไสหั นเหคนต่ า งด้ าวจาก 11 เราจะขนาบตั วที ทํา ลายให้
สิ ทธิ ของเขา และผู้ ที ไม่ ยาํ เกรง แก่ เจ้ า เพื อว่ ามั นจะไม่ ทาํ ลาย
เรา
ผลแห่ งพื( นดิ นของเจ้ า และผล
6เพราะว่ า เราคื อพระเยโฮวาห์ องุ่ นในไร่ น าของเจ้ าจะไม่ ร่ วง
ไม่ มีผันแปร บุตรชายยาโคบเอ๋ย พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั งนี(
เจ้ าทั( งหลายจึ งไม่ ถู ก เผาผลาญ แหละ
หมด
12 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
การปล้นพระเจ้า
ว่ า แล้ วประชาชาติท( ังสิ( นจะเรียก
เจ้ าว่ า ผู้ ทีได้ รับพระพร ด้ วยว่ า
ในเรื# อง
เจ้ าจะเป็ นแผ่ นดินทีน่าพึงใจ
สิบชักหนึ#งและเครื# องบู ชา
7เจ้ าได้ หั นเหไปเสี ยจากกฎของ 13 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ถ้ อยคํา
เราและมิ ไ ด้ รั กษาไว้ ตั( งแต่ ครั( ง ของเจ้ านั( นใส่ ร้ ายเรา เจ้ ายั ง
สมัยบรรพบุรุษของเจ้ า พระเย- กล่ าวว่ า `เราทั( งหลายได้ กล่ าว
โฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า เจ้ าจง ใส่ ร้ายพระองค์สถานใด'
`ที จะ
กลับมาหาเรา และเราจะกลับมา 14 เจ้ าได้ กล่ าวว่ า
ปรนนิ
บ
ั
ต
ิ
พ
ระเจ้
าก็
เ
ปล่
า
ประหาเจ้ าทั( งหลาย แต่ เจ้ ากล่ าวว่ า
`เราทั(งหลายจะกลับมาสถานใด' โยชน์ ที เราจะรักษากฎของพระ
8คนจะปล้ นพระเจ้ าหรือ แต่ เจ้ า องค์ หรือดําเนินอย่ างคนไว้ ทุกข์
ทั(งหลายได้ ปล้ นเรา แต่ เจ้ ากล่ าว ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ จอม
ว่ า `เราทั( งหลายปล้ นพระเจ้ า โยธานั( น จะได้ ผลประโยชน์ อั น
อย่ างไร' ก็ปล้ นในเรื องสิ บชั ก ใด
15 บั ดนี( เราถื อว่ าคนอวดดี เป็ น
หนึ งและเครื องบูชานั นซี
(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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หน้ า 1891
มาลาคี C, I
คนได้ รับพร เออ คนทีประกอบ หมดจะเป็ นเหมื อนตอข้ าว วั น
ความชั ว ใช่ ว่ าจะมั งคั งเท่ านั( น ที จะมานั( นจะไหม้ เขาหมด จน
แต่ เมื อเขาได้ ทดลองพระเจ้ า ไม่ มีรากหรือกิ งเหลืออยู่ เลย
แล้ วก็พ้นไปได้ '"
ดวงอาทิตย์แห่ ง
หนังสือม้วนหนึ#งสําหรับ
ความชอบธรรม
บันทึกความจํ าหน้าพระพักตร์ 2 แต่ ดวงอาทิ ตย์ แห่ งความ
16 แล้ วคนเหล่ านั( นที เกรงกลั ว ชอบธรรมซึ ง มี ปี กรั กษาโรคภั ย
พระเยโฮวาห์ จึ งพู ดกั น และกั น ได้ จะขึ( นมาสําหรับคนเหล่ านั( นที
พระเยโฮวาห์ ทรงฟั งและทรงได้ ยําเกรงนามของเรา เจ้ าจะกระยิน และมีหนังสื อม้ วนหนึ งสํา- โดดโลดเต้ นออกไปเหมื อนลู ก
หรั บบั นทึ ก ความจํา หน้ าพระ วัวออกไปจากคอก
พักตร์ ได้ บันทึกชื อผู้ ทีเกรงกลัว 3 และเจ้ าจะเหยี ยบยํา คนชั ว
พระเยโฮวาห์ และที ตรึ กตรอง เพราะว่ าเขาจะเป็ นเหมื อนขี( เถ้ า
ในพระนามของพระองค์ไว้
ที ใต้ ฝ่ าเท้ าของเจ้ าในวั นนั( นเมื อ
17 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส เราประกอบกิ จ พระเยโฮวาห์
ว่ า "เขาทั( งหลายจะเป็ นคนของ จอมโยธาตรัสดังนี( แหละ
เรา เป็ นเพชรพลอยของเราใน 4จงจดจําราชบั ญญั ติ ของโมเสส
วั นที เราจะประกอบกิ จ และเรา ผู้ รั บใช้ ของเรา ทั( งกฎเกณฑ์
จะไว้ ชีวิตคนเหล่ านี( ดังชายทีไว้ และคําตั ดสิ นซึ งเราได้ บัญชาเขา
ชี วิตบุ ตรชายของเขาผู้ ปรนนิ บัติ ไว้ ทีภูเขาโฮเรบสําหรับอิ สราเอล
เขา
ทั(งสิ( น
18 แล้ วเจ้ าจะกลับมาและสังเกต
เอลียาห์จะมาอี ก
เห็ น ความแตกต่ างระหว่ า งคน
ก่ อนวันแห่ งพระเยโฮวาห์
ชอบธรรมกับคนชั ว ระหว่ างคน 5ดู เถิ ด เราจะส่ งเอลี ยาห์ ผ้ ู
ที ปรนนิ บั ติ พระเจ้ า กั บคนที ไม่ พยากรณ์ ม ายั งเจ้ า ก่ อ นวั นแห่ ง
ปรนนิบัติพระองค์"
พระเยโฮวาห์ คื อวั นที ใหญ่ ยิ ง
วันแห่ งพระเยโฮวาห์
และน่ าสะพรึงกลัวมาถึง
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส 6และท่ านผู้ นั( นจะกระทํา ให้ จิ ต
ว่ า "ดูเถิด วันนั( นจะมาถึง ใจของพ่ อหั นไปหาลู ก และจิ ต
คื อวั น ที จะเผาไหม้ เหมื อ นเตา ใจของลู กหั นไปหาพ่ อ หาไม่
อบ เมื อคนทีอวดดีท( ังสิ( น เออ เราจะมาโจมตี แผ่ นดิ น นั( นด้ วย
และคนที ประกอบความชั วทั( ง คําสาปแช่ ง"

4

(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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หน้ า 1892
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หน้ า 1893

พระคัมภีร์
ภาค
พันธสัญญาใหม่
ของ
พระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและ
พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา

ฉบับ คิงเจมส์
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หน้ า 1894
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