หนา 1886
มาลาคี
พระเจาทรงรัก
และเลือกอิสราเอล
เหนือเอโดม
ภาระแห ง พระวจนะของพระ
เยโฮวาห ที่ มี ต ออิ สราเอลโดย
มาลาคี
2พระเยโฮวาหตรัสวา "เราไดรัก
เจ าทั้ งหลาย" แต ท านทั้ งหลาย
พู ดว า "พระองค ได ทรงรั กข า
พระองคสถานใด" พระเยโฮวาห
ตรั สว า "เอซาวเป นพี่ ชายของ
ยาโคบมิ ใช หรื อ เราก็ ยั งรั ก
ยาโคบ
3แต เราได เกลี ยดเอซาว เรา
ได กระทําให เทื อกเขาและมรดก
ของเขาร า งเปล า สํ า หรั บมั ง กร
แหงถิ่ นทุรกันดาร"
4เมื่ อเอโดมกลาววา "เราถูกบั่ น
ทอนเสี ยแล ว แต เราจะกลั บมา
สรางที่ ปรักหักพังขึ้ นใหม" พระ
เยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ดั ง นี้ ว า
"เขาทั้ งหลายจะสรางขึ้ น แต เรา
จะรื้ อลงเสี ย และผู คนจะเรี ยก
เขาเหลานี้ วา `เปนเขตแดนแหง
ความชั่ วราย' และ `เปนชนชาติ
ที่ พระเยโฮวาห ท รงกริ้ วอยู เป น
นิตย'"
5ตาของเจ าเองจะเห็ นสิ่ งนี้ และ
เจ าจะกล าวว า "พระเยโฮวาห นี้
จะใหญ ยิ่งนักแมกระทั่ งนอกเขต
แดนของอิสราเอล"

1

พระเยโฮวาหทรงติเตียน
พวกปุโรหิต
6"บุ ต รชายก็ ย อ มให เกี ยรติ แก
บิ ดาของเขา คนใช ก็ ย อมให
เกี ยรติ นายของเขา แล วถ าเรา
เป นพระบิดา เกียรติ ของเราอยู
ที่ ไหน และถาเราเปนนาย ความ
ยําเกรงเรามี อยู ที่ ไหน นี่ แหละ
พระเยโฮวาห จ อมโยธาตรั ส แก
ทานนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผู ดู
หมิ่ นนามของเรา ทานก็วา `ขา
พระองค ทั้ งหลายดู ห มิ่ นพระ
นามของพระองคสถานใด'
7ก็ โดยนําอาหารมลทิ นมาถวาย
บนแทนของเราอยางไรละ แลว
ท านว า `ข าพระองค ทั้ งหลาย
กระทํ า ให พ ระองค เ ป น มลทิ น
สถานใด' ก็โดยคิดวา `โตะของ
พระเยโฮวาห นั้ น เป นที่ ดู ห มิ่ น'
อยางไรละ
8เมื่ อเจ านําสั ตว ตาบอดมาเป น
สั ตวบู ชา กระทําเช นนั้ นไม ชั่ ว
หรื อ และเมื่ อเจ าถวายสั ตว ที่
พิ การหรื อป วย กระทําเช นนั้ น
ไม ชั่ วหรื อ พระเยโฮวาห จอม
โยธาตรั สว า จงนําของอย างนั้ น
ไปกํานั ลเจ าเมื องของเจ าดู เขา
จะพอใจเจาหรือ จะแสดงความ
ชอบพอตอเจาไหม
9ลองอ อนวอนขอความชอบต อ
พระเจาเพื่ อพระองคจะทรงพระ

(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
มาลาคี 1, 2
กรุ ณาต อพวกเราดู ซี
ด วย เป นของบูชา พระเยโฮวาหตรัส
ของถวายดั ง กล า วมานี้ จากมื อ วา เราจะรับของนั้ นจากมือของ
ของเจา พระองคจะทรงชอบพอ เจาไดหรือ
เจ าสั กคนหนึ่ งหรื อ พระเยโฮ- 14 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
วาหจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
ว า คนใดที่ มี สั ตว ตั วผู อยู ในฝู ง
10 อยากใหมี สักคนหนึ่ งในพวก และได ปฏิ ญาณไว และยั งเอา
เจ าซึ่ งจะป ดประตู เสี ย เพื่ อว า สั ตว พิ ก ารไปถวายแด อ งค พระ
เจ าจะไม ก อไฟบนแท นบู ชาของ ผู เป นเจ า คําสาปแช งจงตกอยู
เราเสี ยเปล า พระเยโฮวาห จอม กับคนโกงนั้ นเถิด เพราะเราเปน
โยธาตรัสวา เราไมพอใจเจาและ พระมหากษั ตริ ย และนามของ
เราจะไม รั บเครื่ องบู ช าจากมื อ เราเป นที่ กลั วเกรงท ามกลาง
ของเจา
ประชาชาติทั้ งหลาย"
11 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
ทรงติเตียนความไมสัตยซื่อ
ว า ตั้ งแต ที่ ดวงอาทิ ตย ขึ้ นถึ งที่
ของอิสราเอล
ดวงอาทิ ต ย ต กนามของเราจะ
"โอ ปุโรหิตทั้ งหลาย บัดนี้
ใหญ ยิ่ งท ามกลางประชาชาติ ทั้ ง
คําบั ญชานี้ มี อยู เพื่ อ เจ าทั้ ง
หลาย และเขาถวายเครื่ องหอม หลาย
และของถวายที่ บริ สุ ทธิ์ แด นาม 2พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า
ของเราทุ กที่ ทุ กแห ง เพราะว า ถ าเจ าไม ฟ ง และถ าเจ าไม จํา
นามของเรานั้ นจะใหญ ยิ่ งท าม- ใส ไว ในใจที่ จะถวายสง าราศี แด
กลางประชาชาติ
นามของเรา เราจะส งคําแช งมา
12 แตเมื่ อเจากลาววา `โตะของ เหนือเจา และเราจะสาปแชงผล
พระเยโฮวาหเปนมลทิน' และวา พระพรซึ่ งมาถึ งเจ า
เราได
`ผลของโตะนั้ นคืออาหารที่ ถวาย สาปแช ง คํา อวยพรของเจ าแล ว
นั้ นน าดู ถู ก' เจ าก็ ได กระทําให นะ เพราะเจามิไดจําใสใจไว
นามนั้ นเปนมลทินไปแลว
3ดูเถิด เราจะกระทําใหเชื้ อสาย
13 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ของเจ าเสื่ อมไป และจะละเลง
วา เจากลาววา `ดูเถิด อยางนี้ มู ลสั ตว ใส หน าเจ า คื อมู ลสั ตว
น าอ อนระอาใจจริ ง' แล วเจ าก็ ของเทศกาลตามกําหนดของเจ า
ทําฮึ ดฮั ดกั บเรา เจ านําเอาสิ่ งที่ และเราจะไล เจ าออกไปเสี ยจาก
ได แย งมา หรื อสิ่ งที่ พิ การหรื อ หนาเราอยางนั้ นแหละ
ปวย ของเหลานี้ แหละเจานํามา 4พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า

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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มาลาคี 2
หนา 1888
เจาจึงจะทราบวา เราสงคําบัญ- สอนราชบัญญัติ"
ชานี้ มาให เจา เพื่ อวาพั นธสั ญเราทุกคนมีพระเจาองคเดียว
ญาของเราซึ่ งทําไว กั บเลวี จะคง 10 เราทุกคนมิได มีบิดาคนเดียว
อยู
หรอกหรือ พระเจาองคเดียวได
5พั นธสั ญญาของเราซึ่ งมี ไว กั บ ทรงสร างเรามิ ใช หรื อ แล วทําเขานั้ นเป นพันธสั ญญาเรื่ องชีวิต ไมเราทุ กคนจึ งปฏิ บัติ ต อพี่ น อง
และสันติภาพ เราไดใหสิ่ งเหลา ของตนด วยการทรยศ โดยการ
นี้ แก เขา เพื่ อเขาจะได ยําเกรง ลบหลู พั น ธสั ญญาของบรรพและเขาได ยําเกรงเรา และเกรง บุรุษของเรา
ขามนามของเรา
พระเจาทรงลงโทษ
6 ในปากของเขามี ร าชบั ญญั ติ
ความไมสัตยซื่อตอครอบครัว
แหงความจริง จะหาความชั่ วชา
ที่ หยารางและการทรยศ
ที่ ริมฝปากของเขาไมไดเลย เขา 11 ยู ดาห ก็ ประพฤติ อย างทรยศ
ดํ า เนิ นกั บเราด วยสั นติ และ การอันนาสะอิ ดสะเอี ยนเขาก็ ทํา
ความเที่ ยงตรง และเขาได หั น กั นในอิ ส ราเอลและในเยรู ซาหลายคนใหพนจากความชั่ วชา
เล็ ม เพราะว ายู ดาห ได ลบหลู
7เพราะว าริ มฝ ปากของปุ โรหิ ต ความบริ สุ ทธิ์ ของพระเยโฮวาห
ควรเปนยามความรู และมนุ ษย ซึ่ งพระองค ทรงรั ก และได ไป
ควรแสวงหาราชบัญญั ติ จากปาก แตงงานกับบุตรสาวของพระตาง
ของเขา เพราะวาเขาเปนทูตของ ดาว
พระเยโฮวาหจอมโยธา
12 พระเยโฮวาห จะทรงขจั ดชาย
8 แต เ จ า เองได หั น ไปเสี ย จาก คนใดๆที่ กระทําเชนนี้ ทั้ งผู สอน
ทางนั้ น เจ าเป นเหตุ ให หลาย และนักศึกษา เสียจากเต็นทของ
คนสะดุ ดเพราะเหตุ ราชบั ญญั ติ ยาโคบ ถึงแมวาเขาจะนําเครื่ อง
พระเยโฮวาห จ อมโยธาตรั ส ว า บู ชาถวายแด พระเยโฮวาห จอม
เจ าได กระทําให พันธสั ญญาของ โยธาก็ตามเถิด
เลวีเสื่ อมไป
13 และเจ าได กระทําอย างนี้ อี ก
9ดั งนั้ นเราจึ งกระทําให เจ าเป น ดวย คือเจาเอาน้ําตารดทั่ วแทน
ที่ ดู ห มิ่ นและเหยี ยดหยามต อ บู ชาของพระเยโฮวาห ด วยเหตุ
หนาประชาชนทั้ งปวง ใหสมกับ เจ าได ร องไห คร่ํา ครวญ เพราะ
ที่ เจ า มิ ไ ด รั ก ษาบรรดาวิ ถี ท าง พระองค ไ ม ส นพระทั ยหรื อ รั บ
ของเรา แตไดแสดงอคติ ในการ เครื่ องบู ชาด วยชอบพระทั ยจาก
(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
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หนา 1889
มาลาคี 2, 3
มือของเจาอีกแลว
กล าวว า "ทุ กคนที่ กระทําความ
14 เจ าถามว า "เหตุ ใดพระองค ชั่ วก็ เป นคนดี ใ นสายพระเนตร
จึงไมรับ" เพราะวาพระเยโฮวาห ของพระเยโฮวาห
และพระ
ทรงเป น พยานระหว า งเจ า กั บ องคทรงป ติยินดีในคนเหลานั้ น"
ภรรยาคนที่ เจ าได เมื่ อหนุ มนั้ น หรื อโดยถามว า "พระเจ าแห ง
แมวานางเปนคู เคียงของเจาและ การพิพากษาอยู ที่ ไหน"
เป น ภรรยาของเจ า ตามพั น ธคําพยากรณถึงการรับใช
สัญญา เจาก็ทรยศตอนาง
ของยอหนผู ใหรับบัพติศมา
15 พระองค ทรงทํ า ให เขาทั้ ง
และการเสด็จมาครั้ งแรก
สองเป น อั น เดี ยวกั น มิ ใ ช ห รื อ
ของพระคริสต
แต เขายั งมี ลมปราณแห งชี วิตอยู
พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
และทํ า ไ มเป นอั นเดี ยวกั น
วา "ดูเถิด เราจะสงทูตของ
เพราะพระองค ทรงประสงค เชื้ อ เราไป และผู นั้ นจะตระเตรี ยม
สายที่ ตามทางของพระเจ า ดั ง หนทางไว ขางหน าเรา และองค
นั้ นจงเอาใจใส ต อ จิ ต วิ ญญาณ พระผู เป นเจา ผู ซึ่ งเจ าแสวงหา
ของเจ าให ดี อย าให ผู ใดทรยศ นั้ น จะเสด็จมายังพระวิหารของ
ตอภรรยาคนที่ ไดเมื่ อหนุ มนั้ น
พระองค อย างกระทั นหั น ทู ต
16 เพราะพระเยโฮวาห พระเจ า แห งพั นธสั ญญา ผู ซึ่ งเจ าพอใจ
ของอิสราเอลตรัสวา "เราเกลียด นั้ น ดูเถิด ทานจะเสด็จมา
ชั งการหย าร าง เพราะคนหนึ่ ง 2 แต ใครจะทนอยู ได ในวั นที่
ปกป ด ความทารุ ณด วยเสื้ อผ า ทานมา และใครจะยืนมั่ นอยู ได
ของตน พระเยโฮวาหจอมโยธา เมื่ อท านปรากฏตั ว เพราะว า
ตรั สดั งนี้ แหละ เพราะฉะนั้ นจง ท านเป นประดุ จไฟถลุ งแร และ
เอาใจใส ต อจิ ตวิ ญญาณของเจ า ประดุจสบู ของชางซักฟอก
ใหดี อยาเปนคนทรยศ"
3 ท านจะนั่ งลงอย า งช า งหลอม
การขาดความเคารพทําให
และชางถลุงเงิน และทานจะชําพระเจาออนระอาพระทัย
ระลู กหลานของเลวี ใ ห บริ สุ ท ธิ์
17 เจ า ได ก ระทํา ให พระเยโฮ- และถลุ งเขาอย างถลุ งทองคํา
วาห ออนระอาพระทั ยดวยคําพูด และถลุ งเงิ น เพื่ อเขาจะได นํา
ของเจา เจายั งจะกลาววา "เรา เครื่ องบู ช าอั น ชอบธรรมถวาย
ทั้ งหลายกระทําให พระองค อ อน แดพระเยโฮวาห
พระทัยสถานใดหรือ" ก็เมื่ อเจา 4แล วเครื่ องบู ชาของยู ดาห และ

3

(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
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มาลาคี 3
หนา 1890
เยรู ซ าเล็ ม จะเป นที่ พอพระทั ย ด วยคําสาปแช ง เพราะเจ าทั้ ง
พระเยโฮวาห ดังสมัยกอน และ หลายทั้ งชาติปลนเรา
ดังในปที่ ลวงแลวมา
10 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
5พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า วา จงนําสิบชักหนึ่ งเต็มขนาดมา
แล ว เราจะมาใกล เ จ า เพื่ อการ ไว ในคลัง เพื่ อว าจะมีอาหารใน
พิพากษา เราจะเปนพยานที่ รวด นิ เวศของเรา จงลองดู เราใน
เร็วที่ กลาวโทษนักวิทยาคม พวก เรื่ องนี้ ดู ที หรื อว าเราจะเป ด
ผิดประเวณี ผู ที่ ปฏิญาณเท็จ ผู หน าต างในฟ าสวรรค ให เจ าและ
ที่ บีบบังคับลูกจางในเรื่ องคาจาง เทพรอย างล นไหลมาใหเจ าหรื อ
และแมมายและลูกกําพราพอ ผู ไม
ที่ ผลั กไสหั นเหคนต า งด าวจาก 11 เราจะขนาบตั วที่ ทํ า ลายให
สิ ทธิ ของเขา และผู ที่ ไม ยําเกรง แก เจ า เพื่ อว ามั นจะไม ทําลาย
เรา
ผลแห งพื้ นดิ นของเจ า และผล
6เพราะวา เราคื อพระเยโฮวาห องุ นในไร น าของเจ า จะไม ร วง
ไมมีผันแปร บุตรชายยาโคบเอย พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั งนี้
เจ าทั้ งหลายจึ งไม ถู ก เผาผลาญ แหละ
หมด
12 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
การปลนพระเจาในเรื่ อง
วา แลวประชาชาติทั้ งสิ้ นจะเรียก
เจาวา ผู ที่ ไดรับพระพร ดวยวา
สิบชักหนึ่ งและเครื่ องบูชา
7เจ าไดหั นเหไปเสี ยจากกฎของ เจาจะเปนแผนดินที่ นาพึงใจ
เราและมิ ไ ด รั กษาไว ตั้ งแต ครั้ ง 13 พระเยโฮวาหตรัสวา ถอยคํา
สมัยบรรพบุรุษของเจา พระเย- ของเจ านั้ นใส ร ายเรา เจ ายั ง
โฮวาห จอมโยธาตรั สว า เจ าจง กล าวว า `เราทั้ งหลายได กล าว
กลับมาหาเรา และเราจะกลับมา ใสรายพระองคสถานใด'
`ที่ จะ
หาเจ าทั้ งหลาย แต เจ ากล าวว า 14 เจ าได กล าวว า
ปรนนิ
บ
ั
ต
ิ
พ
ระเจ
า
ก็
เ
ปล
า
ประ`เราทั้ งหลายจะกลับมาสถานใด'
8คนจะปลนพระเจาหรือ แตเจา โยชน ที่ เราจะรักษากฎของพระ
ทั้ งหลายไดปลนเรา แตเจากลาว องค หรือดําเนินอยางคนไวทุกข
ว า `เราทั้ งหลายปล นพระเจ า ต อพระพั กตร พระเยโฮวาห จอม
อย างไร' ก็ ปล นในเรื่ องสิ บชั ก โยธานั้ น จะได ผลประโยชน อั น
ใด
หนึ่ งและเครื่ องบูชานั่ นซี
9 เจ าทั้ งหลายต องถู ก สาปแช ง 15 บั ดนี้ เราถื อว าคนอวดดี เป น
(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 คนที่ ประกอบ หมดจะเป นเหมื อนตอข าว วั น
ความชั่ ว ใช ว าจะมั่ งคั่ งเท านั้ น ที่ จะมานั้ นจะไหม เขาหมด จน
แต เ มื่ อเขาได ท ดลองพระเจ า ไมมีรากหรือกิ่ งเหลืออยู เลย
แลวก็พนไปได'"
ดวงอาทิตยแหง
หนังสือมวนหนึ่ งสําหรับ
ความชอบธรรม
บันทึกความจําหนาพระพักตร
2 แต ดวงอาทิ ตย แห งความ
16 แล วคนเหล านั้ นที่ เกรงกลั ว ชอบธรรมซึ่ ง มี ป ก รั กษาโรคภั ย
พระเยโฮวาห จึ งพู ดกั น และกั น ไดจะขึ้ นมาสําหรับคนเหล านั้ นที่
พระเยโฮวาห ทรงฟ งและทรงได ยําเกรงนามของเรา เจาจะกระยิน และมีหนังสื อมวนหนึ่ งสํา- โดดโลดเต น ออกไปเหมื อนลู ก
หรั บบั นทึ กความจํ า หน าพระ วัวออกไปจากคอก
พักตร ไดบันทึกชื่ อผู ที่ เกรงกลัว 3 และเจ าจะเหยี ยบย่ํ า คนชั่ ว
พระเยโฮวาห และที่ ตรึ กตรอง เพราะว าเขาจะเป นเหมื อนขี้ เถ า
ในพระนามของพระองคไว
ที่ ใต ฝ าเท าของเจาในวั นนั้ นเมื่ อ
17 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส เราประกอบกิ จ พระเยโฮวาห
ว า "เขาทั้ งหลายจะเป นคนของ จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
เรา เป นเพชรพลอยของเราใน 4จงจดจําราชบั ญญั ติ ของโมเสส
วั นที่ เราจะประกอบกิ จ และเรา ผู รั บใช ของเรา ทั้ งกฎเกณฑ
จะไวชีวิตคนเหลานี้ ดังชายที่ ไว และคําตั ดสิ นซึ่ งเราได บัญชาเขา
ชี วิตบุ ตรชายของเขาผู ปรนนิ บัติ ไว ที่ ภู เขาโฮเรบสําหรับอิ สราเอล
เขา
ทั้ งสิ้ น
18 แลวเจ าจะกลับมาและสังเกต
เอลียาหจะมาอีก
เห็ น ความแตกต า งระหว า งคน
กอนวันแหงพระเยโฮวาห
ชอบธรรมกับคนชั่ ว ระหวางคน 5ดู เถิ ด เราจะส งเอลี ยาห ผู
ที่ ปรนนิ บั ติ พระเจ า กั บคนที่ ไม พยากรณ ม ายั งเจ า ก อ นวั นแห ง
ปรนนิบัติพระองค"
พระเยโฮวาห คื อวั นที่ ใหญ ยิ่ ง
วันแหงพระเยโฮวาห
และนาสะพรึงกลัวมาถึง
พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส 6และท านผู นั้ นจะกระทําให จิ ต
วา "ดูเถิด วันนั้ นจะมาถึง ใจของพ อหั นไปหาลู ก และจิ ต
คื อวั น ที่ จะเผาไหม เ หมื อ นเตา ใจของลู กหั นไปหาพ อ หาไม
อบ เมื่ อคนที่ อวดดีทั้ งสิ้ น เออ เราจะมาโจมตี แผ นดิ น นั้ น ด วย
และคนที่ ประกอบความชั่ วทั้ ง คําสาปแชง"

4

(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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