
หนา 1886มาลาคี
พระเจาทรงรัก

และเลือกอิสราเอล
เหนือเอโดม

1ภาระแหงพระวจนะของพระ
เยโฮวาหที่มีตออิสราเอลโดย

มาลาคี
2พระเยโฮวาหตรัสวา "เราไดรัก
เจาทั้ งหลาย" แตทานทั้ งหลาย
พูดวา "พระองคไดทรงรักขา
พระองคสถานใด" พระเยโฮวาห
ตรัสวา "เอซาวเปนพ่ีชายของ
ยาโคบมิใชหรือ เราก็ยังรัก
ยาโคบ
3แตเราไดเกลียดเอซาว เรา
ไดกระทําใหเทือกเขาและมรดก
ของเขาร างเปล าสําหรับมั งกร
แหงถิ่นทุรกันดาร"
4 เมื่อเอโดมกลาววา "เราถูกบ่ัน
ทอนเสียแลว แตเราจะกลับมา
สรางที่ปรักหักพังข้ึนใหม" พระ
เยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ ว า
"เขาทั้งหลายจะสรางข้ึน แตเรา
จะรื้ อลงเสีย และผูคนจะเรียก
เขาเหลานี้วา `เปนเขตแดนแหง
ความชั่วราย' และ `เปนชนชาติ
ที่พระเยโฮวาหทรงกริ้ วอยู เปน
นิตย'"
5ตาของเจาเองจะเห็นสิ่ งนี้ และ
เจาจะกลาววา "พระเยโฮวาหนี้
จะใหญย่ิงนักแมกระทั่งนอกเขต
แดนของอิสราเอล"

พระเยโฮวาหทรงติเตียน
พวกปุโรหิต

6"บุตรชายก็ยอมให เกียรติแก
บิดาของเขา คนใชก็ยอมให
เกียรตินายของเขา แลวถาเรา
เปนพระบิดา เกียรติของเราอยู
ที่ไหน และถาเราเปนนาย ความ
ยําเกรงเรามีอยูที่ ไหน นี่ แหละ
พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสแก
ทานนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผูดู
หมิ่นนามของเรา ทานก็วา `ขา
พระองค ทั้ งหลายดูหมิ่ นพระ
นามของพระองคสถานใด'
7ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวาย
บนแทนของเราอยางไรละ แลว
ทานวา `ขาพระองคทั้ งหลาย
กระทําใหพระองค เป นมลทิน
สถานใด' ก็โดยคิดวา `โตะของ
พระเยโฮวาหนั้ นเปนที่ ดูหมิ่ น'
อยางไรละ
8 เมื่อเจานําสัตวตาบอดมาเปน
สัตวบูชา กระทําเชนนั้นไมชั่ ว
หรือ และเมื่ อเจาถวายสัตวที่
พิการหรือปวย กระทําเชนนั้น
ไมชั่ วหรือ พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสวา จงนําของอยางนั้น
ไปกํานัลเจาเมืองของเจาดู เขา
จะพอใจเจาหรือ จะแสดงความ
ชอบพอตอเจาไหม
9ลองออนวอนขอความชอบตอ
พระเจาเพ่ือพระองคจะทรงพระ

(1) อสย 13:1; ฮบก 1:1 (2) พบญ 7:6; อสย 41:8 (3) ปฐก 29:30-31; พบญ 21:15
(4) อสย 9:9; ยก 4:13 (5) ยชว 24:7; 1 ซมอ 12:16 (6) อพย 20:12; ลนต 19:3
(7) ลนต 2:11; มลค 1:12 (8) โยบ 42:8; สดด 20:3 (9) 2 พศด 30:27; ยรม 27:18
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หนา 1887
กรุณาตอพวกเราดูซี ดวย
ของถวายดั งกลาวมานี้ จากมือ
ของเจา พระองคจะทรงชอบพอ
เจาสักคนหนึ่ งหรือ พระเยโฮ-
วาหจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
10 อยากใหมีสักคนหนึ่งในพวก
เจาซึ่ งจะปดประตูเสีย เพ่ือวา
เจาจะไมกอไฟบนแทนบูชาของ
เราเสียเปลา พระเยโฮวาหจอม
โยธาตรัสวา เราไมพอใจเจาและ
เราจะไม รับเครื่ องบูชาจากมือ
ของเจา
11 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ตั้ งแตที่ดวงอาทิตยข้ึนถึงที่
ดวงอาทิ ตย ตกนามของเราจะ
ใหญย่ิงทามกลางประชาชาติทั้ ง
หลาย และเขาถวายเครื่องหอม
และของถวายที่บริสุทธิ์ แดนาม
ของเราทุกที่ทุกแหง เพราะวา
นามของเรานั้นจะใหญย่ิงทาม-
กลางประชาชาติ
12 แตเมื่อเจากลาววา `โตะของ
พระเยโฮวาหเปนมลทิน' และวา
`ผลของโตะนั้นคืออาหารที่ถวาย
นั้นนาดูถูก' เจาก็ไดกระทําให
นามนั้นเปนมลทินไปแลว
13 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา เจากลาววา `ดูเถิด อยางนี้
นาออนระอาใจจริง' แลวเจาก็
ทําฮึดฮัดกับเรา เจานําเอาสิ่ งที่
ไดแยงมา หรือสิ่ งที่ พิการหรือ
ปวย ของเหลานี้แหละเจานํามา

เปนของบูชา พระเยโฮวาหตรัส
วา เราจะรับของนั้นจากมือของ
เจาไดหรือ
14 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา คนใดที่มีสัตวตัวผูอยูในฝูง
และไดปฏิญาณไว และยังเอา
สัตว พิการไปถวายแดองคพระ
ผู เปนเจา คําสาปแชงจงตกอยู
กับคนโกงนั้นเถิด เพราะเราเปน
พระมหากษัตริย และนามของ
เราเป นที่ กลั วเกรงท ามกลาง
ประชาชาติทั้งหลาย"
ทรงติเตียนความไมสัตยซ่ือ

ของอิสราเอล

2"โอ ปุโรหิตทั้งหลาย บัดนี้
คําบัญชานี้มีอยู เพ่ือเจาทั้ ง

หลาย
2พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
ถาเจาไมฟง และถาเจาไมจํา
ใสไวในใจที่จะถวายสงาราศีแด
นามของเรา เราจะสงคําแชงมา
เหนือเจา และเราจะสาปแชงผล
พระพรซึ่ งมาถึงเจา เราได
สาปแชงคําอวยพรของเจาแลว
นะ เพราะเจามิไดจําใสใจไว
3ดูเถิด เราจะกระทําใหเชื้อสาย
ของเจาเสื่ อมไป และจะละเลง
มูลสัตวใสหนาเจา คือมูลสัตว
ของเทศกาลตามกําหนดของเจา
และเราจะไลเจาออกไปเสียจาก
หนาเราอยางนั้นแหละ
4พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา

มาลาคี 1, 2

(10) โยบ 1:9; อสย 56:11 (11) สดด 50:1; ศคย 8:7 (12) มลค 1:6; รม 2:24
(13) 1 ซมอ 2:29; อสย 43:22 (14) มลค 3:9; มธ 24:51 (1) ยรม 13:13; พคค 4:13
(2) ลนต 26:14; พบญ 28:15 (3) ยอล 1:17; มลค 2:9 (4) 1 พกษ 22:25; อสย 26:11
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หนา 1888มาลาคี 2
เจาจึงจะทราบวา เราสงคําบัญ-
ชานี้มาใหเจา เพ่ือวาพันธสัญ-
ญาของเราซึ่ งทําไวกับเลวีจะคง
อยู
5 พันธสัญญาของเราซึ่ งมีไวกับ
เขานั้นเปนพันธสัญญาเรื่องชีวิต
และสันติภาพ เราไดใหสิ่งเหลา
นี้ แกเขา เพ่ือเขาจะไดยําเกรง
และเขาไดยําเกรงเรา และเกรง
ขามนามของเรา
6 ในปากของเขามี ราชบัญญัติ
แหงความจริง จะหาความชั่วชา
ที่ริมฝปากของเขาไมไดเลย เขา
ดําเนิ นกั บเราด วยสั นติ และ
ความเที่ ยงตรง และเขาไดหัน
หลายคนใหพนจากความชั่วชา
7 เพราะวาริมฝปากของปุโรหิต
ควรเปนยามความรู และมนุษย
ควรแสวงหาราชบัญญัติจากปาก
ของเขา เพราะวาเขาเปนทูตของ
พระเยโฮวาหจอมโยธา
8แต เจ าเองไดหั นไปเสี ยจาก
ทางนั้น เจาเปนเหตุใหหลาย
คนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ
พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสว า
เจาไดกระทําใหพันธสัญญาของ
เลวีเสื่อมไป
9ดังนั้นเราจึงกระทําใหเจาเปน
ที่ ดูหมิ่ นและเหยียดหยามต อ
หนาประชาชนทั้งปวง ใหสมกับ
ที่ เจ ามิ ได รั กษาบรรดาวิถีทาง
ของเรา แตไดแสดงอคติในการ

สอนราชบัญญัติ"
เราทุกคนมีพระเจาองคเดียว

10 เราทุกคนมิไดมีบิดาคนเดียว
หรอกหรือ พระเจาองคเดียวได
ทรงสรางเรามิใชหรือ แลวทํา-
ไมเราทุกคนจึงปฏิบัติตอพ่ีนอง
ของตนดวยการทรยศ โดยการ
ลบหลู พันธสัญญาของบรรพ-
บุรุษของเรา

พระเจาทรงลงโทษ
ความไมสัตยซ่ือตอครอบครัว

ท่ีหยารางและการทรยศ
11 ยูดาหก็ประพฤติอยางทรยศ
การอันนาสะอิดสะเอียนเขาก็ทํา
กันในอิสราเอลและในเยรูซา-
เล็ม เพราะวายูดาหไดลบหลู
ความบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห
ซึ่ งพระองคทรงรัก และไดไป
แตงงานกับบุตรสาวของพระตาง
ดาว
12พระเยโฮวาหจะทรงขจัดชาย
คนใดๆที่กระทําเชนนี้ ทั้งผูสอน
และนักศึกษา เสียจากเต็นทของ
ยาโคบ ถึงแมวาเขาจะนําเครื่อง
บูชาถวายแดพระเยโฮวาหจอม
โยธาก็ตามเถิด
13 และเจาไดกระทําอยางนี้ อีก
ดวย คือเจาเอาน้ําตารดทั่วแทน
บูชาของพระเยโฮวาห ดวยเหตุ
เจาไดรองไหคร่ําครวญ เพราะ
พระองคไมสนพระทัยหรือรับ
เครื่ องบูชาดวยชอบพระทัยจาก

(5) กดว 3:45; พบญ 33:8 (6) สดด 37:30; อสค 44:23 (7) ลนต 10:11; อสร 7:10
(8) สดด 18:21; อสย 30:11 (9) มลค 2:3; มก 7:13 (10) ยชว 24:3; มธ 3:9
(11) ลนต 18:24; ยรม 7:10 (12) 1 ซมอ 2:31; 1 พศด 25:8 (13) พบญ 15:9

 39_mal.pub 
 page 3

 Friday, December 09, 2005 13:58 



หนา 1889 มาลาคี 2, 3
มือของเจาอีกแลว
14 เจาถามวา "เหตุใดพระองค
จึงไมรับ" เพราะวาพระเยโฮวาห
ทรงเป นพยานระหว างเจ ากั บ
ภรรยาคนที่ เจาไดเมื่ อหนุมนั้ น
แมวานางเปนคู เคียงของเจาและ
เป นภรรยาของเจ าตามพันธ-
สัญญา เจาก็ทรยศตอนาง
15 พระองค ทรงทําให เขาทั้ ง
สองเปนอันเดียวกั นมิ ใชหรือ
แตเขายังมีลมปราณแหงชีวิตอยู
และทํ า ไมเป นอั น เดี ยวกั น
เพราะพระองคทรงประสงคเชื้อ
สายที่ ตามทางของพระเจา ดัง
นั้ นจงเอาใจใส ตอจิตวิญญาณ
ของเจาใหดี อยาใหผู ใดทรยศ
ตอภรรยาคนที่ไดเมื่อหนุมนั้น
16 เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
ของอิสราเอลตรัสวา "เราเกลียด
ชังการหยาราง เพราะคนหนึ่ ง
ปกปดความทารุณดวยเสื้ อผ า
ของตน พระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสดังนี้แหละ เพราะฉะนั้นจง
เอาใจใสตอจิตวิญญาณของเจา
ใหดี อยาเปนคนทรยศ"
การขาดความเคารพทําให
พระเจาออนระอาพระทัย

17 เจาไดกระทําใหพระเยโฮ-
วาหออนระอาพระทัยดวยคําพูด
ของเจา เจายังจะกลาววา "เรา
ทั้งหลายกระทําใหพระองคออน
พระทัยสถานใดหรือ" ก็เมื่อเจา

กลาววา "ทุกคนที่กระทําความ
ชั่ วก็ เปนคนดีในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห และพระ
องคทรงปติยินดีในคนเหลานั้น"
หรือโดยถามวา "พระเจาแหง
การพิพากษาอยูที่ไหน"

คําพยากรณถึงการรับใช
ของยอหนผูใหรับบัพติศมา
และการเสด็จมาครั้งแรก

ของพระคริสต

3พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา "ดูเถิด เราจะสงทูตของ

เราไป และผูนั้นจะตระเตรียม
หนทางไวขางหนาเรา และองค
พระผู เปนเจา ผูซึ่งเจาแสวงหา
นั้น จะเสด็จมายังพระวิหารของ
พระองคอยางกระทันหัน ทูต
แหงพันธสัญญา ผูซึ่งเจาพอใจ
นั้น ดูเถิด ทานจะเสด็จมา
2แต ใครจะทนอยู ได ในวั นที่
ทานมา และใครจะยืนมั่นอยูได
เมื่ อทานปรากฏตัว เพราะวา
ทานเปนประดุจไฟถลุงแร และ
ประดุจสบูของชางซักฟอก
3ทานจะนั่ งลงอยางชางหลอม
และชางถลุงเงิน และทานจะชํา-
ระลูกหลานของเลวีใหบริสุทธิ์
และถลุ งเขาอย างถลุ งทองคํา
และถลุงเงิน เพ่ือเขาจะไดนํา
เครื่ องบูชาอันชอบธรรมถวาย
แดพระเยโฮวาห
4แลวเครื่ องบูชาของยูดาหและ

(14) สภษ 30:20; มลค 1:6 (15) ปฐก 1:27 (16) พบญ 24:1 (17) สดด 95:9-10
(1) มลค 2:7; มธ 11:10-11; มก 1:2-3 (2) อมส 5:18-20; มธ 3:7-12; ลก 2:34
(3) สดด 66:10; สภษ 17:3; อสย 1:25 (4) อสย 1:26-27; ยรม 30:18; ศคย 8:3

 39_mal.pub 
 page 4

 Friday, December 09, 2005 13:58 



หนา 1890มาลาคี 3
เยรูซาเล็มจะเปนที่ พอพระทัย
พระเยโฮวาห ดังสมัยกอน และ
ดังในปที่ลวงแลวมา
5พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
แล วเราจะมาใกล เจ าเพ่ื อการ
พิพากษา เราจะเปนพยานที่รวด
เร็วที่กลาวโทษนักวิทยาคม พวก
ผิดประเวณี ผูที่ปฏิญาณเท็จ ผู
ที่บีบบังคับลูกจางในเร่ืองคาจาง
และแมมายและลูกกําพราพอ ผู
ที่ ผลักไสหันเหคนตางดาวจาก
สิทธิของเขา และผูที่ไมยําเกรง
เรา
6 เพราะวา เราคือพระเยโฮวาห
ไมมีผันแปร บุตรชายยาโคบเอย
เจาทั้ งหลายจึงไมถูกเผาผลาญ
หมด

การปลนพระเจาในเรื่อง
สิบชักหน่ึงและเครื่องบูชา

7 เจาไดหันเหไปเสียจากกฎของ
เราและมิไดรักษาไวตั้ งแตครั้ ง
สมัยบรรพบุรุษของเจา พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสวา เจาจง
กลับมาหาเรา และเราจะกลับมา
หาเจาทั้ งหลาย แตเจากลาววา
`เราทั้งหลายจะกลับมาสถานใด'
8คนจะปลนพระเจาหรือ แตเจา
ทั้งหลายไดปลนเรา แตเจากลาว
วา `เราทั้ งหลายปลนพระเจา
อยางไร' ก็ปลนในเรื่ องสิบชัก
หนึ่งและเคร่ืองบูชานั่นซี
9 เจ าทั้ งหลายตองถูกสาปแชง

ดวยคําสาปแชง เพราะเจาทั้ ง
หลายทั้งชาติปลนเรา
10 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา จงนําสิบชักหนึ่งเต็มขนาดมา
ไวในคลัง เพ่ือวาจะมีอาหารใน
นิเวศของเรา จงลองดูเราใน
เร่ืองนี้ ดูทีหรือวาเราจะเปด
หนาตางในฟาสวรรคใหเจาและ
เทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรือ
ไม
11 เราจะขนาบตัวที่ ทําลายให
แกเจา เพ่ือวามันจะไมทําลาย
ผลแหงพ้ืนดินของเจา และผล
องุ นในไรนาของเจ าจะไม ร วง
พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ
12 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา แลวประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียก
เจาวา ผูที่ไดรับพระพร ดวยวา
เจาจะเปนแผนดินที่นาพึงใจ
13พระเยโฮวาหตรัสวา ถอยคํา
ของเจานั้ นใสรายเรา เจายัง
กลาววา `เราทั้ งหลายไดกลาว
ใสรายพระองคสถานใด'
14 เจาไดกลาววา `ที่ จะ
ปรนนิบัติพระเจาก็ เปลาประ-
โยชน ที่เราจะรักษากฎของพระ
องค หรือดําเนินอยางคนไวทุกข
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหจอม
โยธานั้น จะไดผลประโยชนอัน
ใด
15 บัดนี้ เราถือวาคนอวดดีเปน

(5) มลค 2:17; ฮบ 10:30 (6) ปฐก 15:7 (7) พบญ 9:7 (8) สดด 29:2; สภษ 3:9-10
(9) ยชว 7:12; ฮกก 1:6 (10) 2 พศด 31:4 (11) ยอล 2:20 (12) พบญ 4:6-7
(13) มลค 2:17; 2 ธส 2:4 (14) โยบ 21:14; สดด 73:8 (15) มลค 4:1; กจ 12:21
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หนา 1891 มาลาคี 3, 4
คนไดรับพร เออ คนที่ประกอบ
ความชั่ ว ใชวาจะมั่ งค่ังเทานั้น
แต เมื่ อเขาได ทดลองพระเจ า
แลวก็พนไปได'"

หนังสือมวนหน่ึงสําหรับ
บันทึกความจําหนาพระพักตร
16 แลวคนเหลานั้ นที่ เกรงกลัว
พระเยโฮวาห จึงพูดกันและกัน
พระเยโฮวาหทรงฟงและทรงได
ยิน และมีหนังสือมวนหนึ่งสํา-
หรับบั นทึ กความจําหน าพระ
พักตร ไดบันทึกชื่อผูที่เกรงกลัว
พระเยโฮวาห และที่ ตรึกตรอง
ในพระนามของพระองคไว
17 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา "เขาทั้ งหลายจะเปนคนของ
เรา เปนเพชรพลอยของเราใน
วันที่ เราจะประกอบกิจ และเรา
จะไวชีวิตคนเหลานี้ ดังชายที่ไว
ชีวิตบุตรชายของเขาผูปรนนิบัติ
เขา
18 แลวเจาจะกลับมาและสังเกต
เห็นความแตกต างระหว างคน
ชอบธรรมกับคนชั่ว ระหวางคน
ที่ ปรนนิบัติพระเจากับคนที่ ไม
ปรนนิบัติพระองค"

วันแหงพระเยโฮวาห

4พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา "ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง

คือวันที่ จะเผาไหม เหมือนเตา
อบ เมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้น เออ
และคนที่ ประกอบความชั่ วทั้ ง

หมดจะเปนเหมือนตอขาว วัน
ที่ จะมานั้นจะไหมเขาหมด จน
ไมมีรากหรือกิ่งเหลืออยูเลย

ดวงอาทิตยแหง
ความชอบธรรม

2 แต ดวงอาทิ ตย แห งความ
ชอบธรรมซึ่ งมีปกรักษาโรคภัย
ไดจะข้ึนมาสําหรับคนเหลานั้นที่
ยําเกรงนามของเรา เจาจะกระ-
โดดโลดเตนออกไปเหมือนลูก
วัวออกไปจากคอก
3และเจ าจะเหยี ยบยํ่าคนชั่ ว
เพราะวาเขาจะเปนเหมือนข้ีเถา
ที่ใตฝาเทาของเจาในวันนั้นเมื่อ
เราประกอบกิจ พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ
4จงจดจําราชบัญญัติของโมเสส
ผู รับใชของเรา ทั้ งกฎเกณฑ
และคําตัดสินซึ่ งเราไดบัญชาเขา
ไวที่ภูเขาโฮเรบสําหรับอิสราเอล
ทั้งสิ้น

เอลียาหจะมาอีก
กอนวันแหงพระเยโฮวาห

5ดูเถิด เราจะสงเอลียาหผู
พยากรณมายังเจากอนวันแหง
พระเยโฮวาห คือวันที่ ใหญย่ิ ง
และนาสะพรึงกลัวมาถึง
6และทานผูนั้นจะกระทําใหจิต
ใจของพอหันไปหาลูก และจิต
ใจของลูกหันไปหาพอ หาไม
เราจะมาโจมตีแผนดินนั้ นดวย
คําสาปแชง"

(16) มลค 3:5; กจ 9:31 (17) พซม 2:16; ยรม 31:33 (18) โยบ 6:29; ยรม 12:15
(1) อสค 7:10; ยอล 2:1 (2) สดด 85:9; อสย 50:10 (3) ปฐก 3:15; ยชว 10:24-25
(4) อพย 20:3; พบญ 4:5 (5) มลค 3:1; มธ 11:13 (6) ลก 1:16-17; ฮบ 6:8; 10:26
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หนา 1892
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หนา 1893

พระคัมภีร
ภาค

พันธสัญญาใหม
ของ

พระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาและ
พระผูชวยใหรอดของเรา

ฉบับ คิงเจมส
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หนา 1894
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