หนังสือมาลาคี
มาลาคีเป็ นศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ ายในพระคัมภีร์เดิม ชื!อว่า มาลาคี หมายความว่า "ผู้ส่งข่าวของเรา"
หนังสือมาลาคีได้ เขียนขึ *นในสมัยเดียวกันกับเอสราและเนหะมีย์ หนังสือมาลาคีได้ เขียนไว้ หลังจากอิสราเอลเป็ น
เชลยในบาบิโลน เช่นเดียวกับหนังสือฮักกัยและหน◌ังสือเศคาริ ยาห์ หลังจากหนังสือมาลาคีได้ เขียนไว้ นนั * ไม่มี
พระวจนะของพระเจ้ าไปถึงอิสราเอลเป็ นเวลา 400 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคีได้ เตือนเกี!ยวกับความบาป
ของพวกปุโรหิต ความบาปภายในครอบครัว และความบาปของคนที!ขโมยจากพระเจ้ าโดยไม่ถวาย 10 % ของรายได้
และมาลาคีได้ กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ " วันแห่งพระเยโฮวาห์"
ต่อไปคือเวลาและกิจการต่าง ๆ ในประวัติของอิสราเอลตั *งแต่เวลาที!เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของ
มาลาคี
ปี กอ่ นค.ศ.
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กิจการ
ตามคําสัง! ของกษัตริย์ไซรัส ชาวอิสราเอล 50,000 คนกลับไปยังอิสราเอล โดยเศรุ บบาเบลเป็ นผู้นํา
(อสร 1-2)
ได้ วางรากแห่งพระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ได้ ถูกบังคับให้ หยุดสร้ างพระวิหาร
การประกาศของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้ สร้ างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
การสร้ างพระวิหารเสร็จ (อสร 6:15) เพียงแต่ 20 ปี ตังแต่
* อสิ ราเอลกลับไป
ชาวอิสราเอลอีก 1,800 คนกลับไปยังอิสราเอล โดยเอสราเป็ นผู้นํา (ไม่ได้ นบั พวกภรรยา ลูก ๆ
และคนใช้ ) (อสร 7)
ตามคําสัง! ของกษัตริย์อารทาเซอร์ ซีส เนหะมีย์ได้ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื!อจะสร้ างกําแพงเมืองอีก
(นหม 2)
เนหะมีย์ได้ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก หลังจากที!ไปเยี!ยมกษัตริ ย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 13:6-7)

มาลาคีได้ พยากรณ์หลังจากเวลานี *
1

พระเจ้ าตรัสเรื! องความรักของพระองค์
มีคําถาม 6 ข้ อ ที!ชาวอิสราเอลถามพระเจ้ า คือ
ก
พระองค์ได้ ทรงรักข้ าพระองค์สถานใด ? (1:2-5)
คําตอบ เพราะเราเลือกยาโคบ และลูกหลานของเขา แทนเลือกเอซาวกับลูกหลานของเขา
ข
ข้ าพระองค์ท ั *งหลายดูหมิ!นพระนามของพระองค์สถานใด ? (1:6)

2

3

คําตอบ ท่านดูหมิ!นพระนามของเรา คือ
เจ้ าปฏิเสธการถวายพระเกียรติแด่เราเหมือนลูกจะให้ เกียรติแก่บิดา หรื อเหมือนคนใช้ ให้ เกียรติแก่นาย
ค
ข้ าพระองค์ทงหลายกระทํ
◌ั ้
าให้ แท่นของพระเจ้ าเป็ นมลทินสถานใด ? (1:7-8)
คําตอบ เจ้ าเคยถวายอาหารที!เป็ นมลทิน สัตว์ที!ตาบอดและพิการหรื อป่ วย
ง
เราทังหลายกระทํ
*
าให้ พระองค์ออ่ นพระทัยสถานใด ? (2:17)
คําตอบ เจ้ าเคยกล่าวว่า ทุกคนที!กระทําความชัว! ก็เป็ นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้ า และพระองค์
ทรงปี ติยินดีในคนเหล่านัน* หรื อโดยถามว่า พระเจ้ าแห่งการพิพากษาอยู่ที!ไหน
จ
เราทังหลายปล้
*
นพระองค์อย่างไร ? (3:8-10)
คําตอบ เพราะว่าเจ้ าไม่ถวายทรัพย์
ฉ
เราทังหลายได้
*
กล่าวใส่ร้ายพระองค์สถานใด ? (3:13-15)
คําตอบ เจ้ ากล่าวใส่ร้ายเราอย่างนี * คือ เจ้ ากล่าวว่า ที!จะปรนนิบตั ิพระเจ้ าก็เปล่าประโยชน์
คนอิสราเอลหัวเราะเยาะเย้ ยความรักของพระเจ้ า
ก
โดยพวกปุโรหิต
1
พวกปุโรหิตนั *นเคยถวายเครื!องบูชาที!ไม่สมควรแด่พระเจ้ า (1:6-2:6)
ก
พวกปุโรหิตนั *นเคยถวายสัตว์ที!พิการและป่ วยแด่พระเจ้ า พระเจ◌้
าปฏิเสธไม่รับ
เครื!องบูชาเหล่านี * และพระเจ้ าจอมโยธาตรัสว่า "จงนําของอย่างนั *นไปกํานัลเจ้ าเมือง
ของเจ้ าดู เขาจะพอใจหรื อ" (1:8)
ข
พวกปุโรหิตไม่เคยถวายเกียรติและความนับถือแด่พระเจ้ า ที!
1
บุตรชายให้ แก่บิดา (1:6)
2
คนใช้ ให้ แก่นาย (1:6)
3
ชนชาติถวายถึงกษัตริ ย์ (1:14)
2
พวกปุโรหิตนั *นเคยเป็ นตัวอย่างที!ไม่ดี (2:7-9)
ข
โดยประชาชน
1
ด้ วยการทรยศต่อกันและกัน (2:10)
2
ด้ วยการแต่งงานกับคนที!ไม่เชื!อในพระเจ้ า (2:11)
3
ด้ วยการผิดศีลธรรม (2:14)
4
ด้ วยความไม่จริ งใจ (2:17)
5
ด◌้
วยความเป็ นหนี * (3:8-10)
6
ด้ วยการกล่าวใส่ร้ายพระเจ้ า (3:13-15)
พระเจ้ าทรงสําแดงความรักของพระองค์
ก
โดยทรงระลึกถึงพวกวิสทุ ธิ ชนของพระองค์ (3:16-17)

ข

โดยทรงส่งพระบุตรของพระองค์
1
ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาเป็ นผู้แนะนําถึงการเสด็จมาครัง* แรก (3:1; มก 1:2-3)
2
เอลียาห์ผ้ พู ยากรณ์เป็ นผู้แนะนําถึงการเสด็จมาครัง* ที!สองของพระเยซูคริ สต์ (4:5-6) (วว 11:3-14)
เอลียาห์จะจัดเตรี ยมโลกในเวลานัน* คือเมื!อพระเยซูคริสต์จะทรงปรากฏพระองค์เอง
ก
พระองค์จะทรงลงโทษคนชัว! (4:1, 3)
ข
พระองค์จะทรงชําระประเทศอิสราเอลให้ บริ สทุ ธิM (3:2-4)
ค
พระองค์จะทรงประกาศพระนามยิ!งใหญ่ของพระองค์ (1:11)

