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หนนังสสือมาลาคค
บทนนนำสสมสู่ นำลนำคค : หนนังสสือมาลาคคีถถูกเหห็นพพ้องตรงกนันวว่าเปห็นผถูพ้พยากรณณ์สมนัยฟสืฟื้นฟถูคนสสุดทพ้าย
ชสืชื่อ ‘มาลาคคี’ มคีความหมายตรงตนัววว่า ‘ผถูพ้สสืชื่อสารของเรา’ (หรสือ ‘ทถูตสวรรคณ์ของเรา’ ซซชื่งมคีความ
หมายแบบแรก) บางคนใหพ้เหตสุการณณ์เหลว่านนัฟื้นทคีชื่ถถูกเขคียนโดยมาลาคคีตรงกนับเนหะมคียณ์ 13 แนว่นอน
วว่าเหตสุการณณ์เหลว่านนัฟื้นคลพ้ายคลซงกนัน คนอสืชื่นๆกห็วว่าหนนังสสือเลว่มนคีฟื้ถถูกเขคียนขซฟื้นในอคีกหนซงชื่ ชนัชื่วอายสุคนถนัด
มา – อาจอคีกสคีชื่สสิบปคีตว่อมา ไมว่วว่ากรณคีใดขพ้อความนนันฟื้ (นนัชื่นคสือ ภาระนนัฟื้น) ของหนนังสสือเลว่มนคีฟื้กห็คสือ
ความเลสินเลว่อ, ความบาปและความออมชอมโดยทนังฟื้ ประชาชนและพวกผถูพ้นนาฝว่ายวสิญญาณใน
อสิสราเอลสมนัยฟสืฟื้นฟถู คนาพยากรณณ์นมคีฟื้ องลว่วงหนพ้าไปยนังการเสดห็จมาทนัฟื้งครนังฟื้ แรกและครนัฟื้งทคีชื่สองของ
พระครสิสตณ์ มนันยนังบอกลว่วงหนพ้าอยว่างชนัดเจนดพ้วยถซงผถูพ้สสืชื่อสารทคีชื่เตรคียมการสนาหรนับการเสดห็จมาทนัฟื้ง
สองครนังฟื้ ของพระครสิสตณ์
*****
ภนำพรวมของมนำลนำคค 1: บทแรกของมาลาคคีมคีเนสืฟื้อหาเกคีชื่ยวกนับความรนักทคีชื่แสดงออกมาของ
พระเจพ้าทคีชื่มคีตว่อประชาชนของพระองคณ์และความเหยคียดหยามของพวกเขาทคีชื่มตคี ว่อความรนักของ
พระองคณ์ จสุดสนใจหลนักอยถูว่ทคคีชื่ วามออมชอมและความบาปของพวกปสุโรหสิตและคนเลวคีใน
เยรถูซาเลห็มสมนัยฟสืนฟื้ ฟถู
มลค 1:1

ภาระแหห่งพระวจนะของพระเยโฮวาหห์ททที่มทตห่อออิสราเอลโดยมาลาคท

วลคทคที่วาต “ภาระแหตงพระวจนะของพระเยโฮวาหรทคที่มตค ตออธิสราเอลโดยมาลาคค” มคความหมายวตา
‘ขข้อความนนัรน’ หรสือ ‘สาระสทาคนัญนนัรน’ ของพระวจนะขององครพระผผข้เปป็นเจข้าทคที่มคตตออธิสราเอลโดย
มาลาคค ขข้อความนนัรนมคนร ทาหนนักมากจรธิงๆ มคคทาเตสือนทคที่จรธิงจนังอยผใต นขข้อความนนัรน
มลค 1:2-4

พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า "เราไดด้รรักเจด้าทรัทั้งหลาย" แตห่ทห่านทรัทั้งหลายพพด

วห่า "พระองคห์ไดด้ทรงรรักขด้าพระองคห์สถานใด" พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า "เอซาวเปป็นพทที่ชายของยาโค

บมอิใชห่หรรือ เรากป็ยรังรรักยาโคบ 3 แตห่เราไดด้เกลทยดเอซาว เราไดด้กระททาใหด้เทรือกเขาและมรดกของเขา
รด้างเปลห่าสทาหรรับมรังกรแหห่งถอิที่นททรกรันดาร" 4 เมรืที่อเอโดมกลห่าววห่า "เราถพกบรันที่ ทอนเสทยแลด้ว แตห่เราจะ
กลรับมาสรด้างททที่ปรรักหรักพรังขขทั้นใหมห่" พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนททั้วห่า "เขาทรัทั้งหลายจะสรด้างขขทั้น
แตห่เราจะรรืทั้อลงเสทย และผพด้คนจะเรทยกเขาเหลห่านททั้วห่า `เปป็นเขตแดนแหห่งความชรัวที่ รด้าย' และ `เปป็น
ชนชาตอิททที่พระเยโฮวาหห์ทรงกรอิทั้วอยพห่เปป็นนอิตยห์ '"
ในหนนังสสือมาลาคคตลอดทนัรงเลตม พระเจข้าทรงนทาเสนอบทสนทนาหนนที่งระหวตางพระองครเอง
กนับอธิสราเอลทคที่กลนับสนัตยรผาต นทางผผข้พยากรณรทตานนคร พระเจข้าผผข้ทรงทราบ ‘ความคธิดและความมรุตง
หมายตตางๆในใจ’ จะทรงเปธิดเผยผตานมาลาคคเกคที่ยวกนับทนัศนคตธิตตางๆทคอที่ ยผใต นสต วนลนกสรุดของ
ประชาชนทคที่มนักกบฏของพระองคร ในการททาเชตนนนัรนพระองครกทป็ รงเผยใหข้พวกเขาเหป็นชนัดๆถนง
ทนัศนคตธิฝตายวธิญญาณแบบลนับๆของพวกเขาเอง
คทาพยากรณรนร คขร นน ตข้นดข้วยคทาตรนัสอนันเรคยบงตายของพระเจข้า “พระเยโฮวาหรตรนัสวตา ‘เราไดข้รนัก
เจข้าทนัรงหลาย’” นนันที่ อาจเปป็นสธิที่งทคมที่ าลาคคไดข้ยสืนเทศนาในทคที่สาธารณะตตอหนข้าคนอธิสราเอล สธิที่งทคที่ไมต
ถผกเปธิดเผยตตอหนข้าผผข้คนคสือ ปฏธิกธิรยธิ าในใจและความคธิดของคนอธิสราเอลทคที่ออมชอมและกลนับสนัตยร
ปฏธิกธิรธิยาของพวกเขากป็คสือวตา “พระองครไดข้ทรงรนักขข้าพระองครสถานใด” มคนร ทาเสคยงทคที่เกสือบยธิมร เยาะ
ประมาณวตา ‘เออ ใชตแลข้ว!’ ในปฏธิกธิรยธิ าแหตงใจของพวกเขา คทาตอบของพระเจข้าผตานทางมาลาคคกป็
เขข้าใจงตาย พระองครทรงถามพวกเขาวตา “พระเยโฮวาหรตรนัสวตา "เอซาวเปป็นพคชที่ ายของยาโคบมธิใชต
หรสือ เรากป็ยนังรนักยาโคบ แตตเราไดข้เกลคยดเอซาว” พระเจข้าทรงเตสือนความจทาพวกเขาวตายาโคบ
บรรพบรุรรุษของพวกเขาเปป็นนข้องชายฝาแฝดของเอซาว กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเลสือกทคที่จะใหข้พรของ
พระองครอยผบต นยาโคบและไมตใชตเอซาว
ยธิงที่ กวตานนัรน พระเจข้าทรงททาใหข้แผตนดธินของเอซาว (เอโดมและภผเขาเสอครร) เปป็นแผตนดธินทคที่
รกรข้างวตางเปลตาไป เพราะความบาปของเอซาว พระเจข้าจนงทรงหนันพระหนัตถรของพระองครตตอสผข้เขา
ในความพยายามตตางๆของเขา พระเจข้าจนงทรงแสดงใหข้ประชาชนทคที่กลนับสนัตยรของพระองครเหป็นวตา
พระองครไดข้ทรงรนักพวกเขาและอวยพรพวกเขาซนที่งตตางจากเอโดมญาตธิหตางๆของพวกเขา

มลค 1:5

ตาของเจด้าเองจะเหป็นสอิที่งนททั้และเจด้าจะกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์นททั้จะ

ใหญห่ยงอิที่ นรักแมด้กระทรัที่งนอกเขตแดนของออิสราเอล" วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะเขข้าใจเรสืที่อง
นนัรนในทคที่สรุด เมสือที่ ถนงตอนนนัรนพวกเขาจะกลตาววตา “พระเยโฮวาหรนร คจะใหญตยงธิที่ นนักแมข้กระทนังที่ นอก
เขตแดนของอธิสราเอล”
มลค 1:6

"บทตรชายกป็ยห่อมใหด้เกทยรตอิแกห่บอิดาของเขา คนใชด้กป็ยห่อมใหด้เกทยรตอิ

นายของเขา แลด้วถด้าเราเปป็นพระบอิดา เกทยรตอิของเราอยพห่ททที่ไหน และถด้าเราเปป็นนาย ความยทาเกรงเรา
มทอยพทห่ ทที่ไหน นทแที่ หละพระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสแกห่ทห่านนะ โอ บรรดาปทโรหอิต ผพด้ดพหมอิที่นนามของเรา
ทห่านกป็วห่า `ขด้าพระองคห์ทรัทั้งหลายดพหมอิที่นพระนามของพระองคห์สถานใด'
เพสือที่ พธิสผจนรคดคของพระองคร พระเจข้าทรงเสนอขข้อกลตาวหาแรกของพระองครผาต นทางมาลาคค
เพสือที่ ปรนักปรทาอธิสราเอลสมนัยฟสืร นฟผทคที่กลนับสนัตยร พระองครทรงเรธิที่มตข้นโดยการกลตาวสธิที่งทคที่ชนัดเจน “บรุตร
ชายกป็ยอต มใหข้เกคยรตธิแกตบธิดาของเขา คนใชข้กยป็ อต มใหข้เกคยรตธินายของเขา” จากนนัรนพระองครทรงกข้าว
ไปขข้างหนข้าอคกขนัรน หากพระเจข้าทรงเปป็นพระบธิดาของพวกเขาจรธิงๆ เกคยรตธิทคที่สมควรถวายแดต
พระองครอยผทต คที่ไหน หากพระองครทรงเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้าของพวกเขาจรธิงๆ (คทาทคแที่ ปลวตา นาย
(อาโดนาย) ปกตธิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘องครพระผผข้เปป็นเจข้า’) ความเคารพยทาเกรงทคคที่ วรแสดงตตอ
พระองครอยผทต คที่ไหน (คทาทคที่แปลวตา ความยทาเกรง (โมราหณ์) มคความหมายวตา ‘ความเคารพยทาเกรง’)
จากนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสชนัดเจนวตาพระองครกาท ลนังเสนอขข้อกลตาวหานครแกตผผข้ใด: “โอ บรรดาปรุโรหธิต ผผข้ดผ
หมธิที่นนามของเรา”
คทาทคแที่ ปลวตา ดพหมอิที่น (บาวซาว) มคความหมายวตา ‘มองอยตางเหยคยดหยาม’ ความหมายกป็คอสื
วตาพวกเขาไมตมคความเคารพตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้าพระเจข้าของพวกเขาเลย พระเจข้าผผข้ทรงทราบใจ
ของพวกเขาจนงทรงเปธิดเผยปฏธิกธิรยธิ าของพวกเขาทคที่มคตตอคทาเทศนาของมาลาคค ณ จรุดนคร: “ขข้าพระองคร
ทนัรงหลายดผหมธิที่นพระนามของพระองครสถานใด”
มลค 1:7

กป็โดยนทาอาหารมลทอินมาถวายบนแทห่นของเราอยห่างไรลห่ะ แลด้วทห่าน

วห่า `ขด้าพระองคห์ทรัทั้งหลายกระททาใหด้พระองคห์เปป็นมลทอินสถานใด' กป็โดยคอิดวห่า `โตต๊ะของพระเยโฮ

วาหห์นนรัทั้ เปป็นททที่ดพหมอิที่น' อยห่างไรลห่ะ คทาตอบของพระเจข้ากป็คสือวตา พวกเขาไดข้ “นทาอาหารมลทธินมา
ถวายบนแทตนของเรา” เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วาต อาหาร (ขนมปนัง) ทควที่ าต นครคสือ ขนมปนังหนข้าพระ
พนักตรร ไมตมคหมายเหตรุไวข้วาต มนันเปป็นมลทธินไปไดข้อยตางไร ขนมปนังสต วนใหญตทคที่ใชข้ถวายทคพที่ ลนับพลา
เปป็นขนมปนังไรข้เชสืรอ อาจเปป็นไดข้วาต พวกเขาไมตยอมลทาบากในการปธิรงขนมปนังไรข้เชสืรอ แตตใชข้ขนมปนัง
ธรรมดาทคที่มเค ชสืรอแทน อาจเปป็นไดข้วาต ขนมปนังนนัรนไมตไดข้ถผกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธอยตางเหมาะสมเพราะ
ความเลธินเลตอของพวกปรุโรหธิต อาจเปป็นไดข้วาต พวกเขาใชข้ขนมปนังเกตาทคที่ขร นน ราเพราะความขครเกคยจและ
ความไมตเอาใจใสต ความคธิดทคที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพวกเขาเปป็นคนปลตอยปละละเลย สะเพรต าและขาด
ความเคารพในหนข้าทคที่ปรนนธิบนัตธิทคที่ถผกบนัญญนัตธิไวข้ของพวกเขาทคพที่ ระวธิหาร
ปฏธิกธิรธิยาในใจของปรุโรหธิตเหลตานครกคป็ สือ “ขข้าพระองครทรนังหลายกระททาใหข้พระองครเปป็น
มลทธินสถานใด” คทาตอบของพระเจข้ากป็คสือวตาทนัศนคตธิของพวกเขาทคที่มคตตอโตบ๊ะขององครพระผผข้เปป็นเจข้า
คสือ เปห็นทคีดชื่ ถูหมสิชื่น ปรุโรหธิตเหลตานครมองการปรนนธิบนัตธิพระเจข้าทคที่พระวธิหารอยตางเหยคยดหยาม ทนัศนคตธิ
ของพวกเขาคสือ ‘มนันตตางกนันตรงไหน’ หรสือ ‘แลข้วไง’
มลค 1:8

เมรืที่อเจด้านทาสรัตวห์ตาบอดมาเปป็นสรัตวบพชา กระททาเชห่นนรัทั้นไมห่ชรัที่วหรรือ

และเมรืที่อเจด้าถวายสรัตวห์ททที่พอิการหรรือปห่วย กระททาเชห่นนรัทั้นไมห่ชรัที่วหรรือ พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า
จงนทาของอยห่างนรัทั้นไปกทานรัลเจด้าเมรืองของเจด้าดพ เขาจะพอใจเจด้าหรรือ จะแสดงความชอบพอตห่อเจด้า
ไหม พระเจข้าทรงเสนอหลนักฐานชธิรนทคที่สองของพระองครทคที่แสดงถนงการขาดความเคารพของพวก
เขาทคมที่ คตตอพระองคร พวกเขามนักถวายสนัตวรทคที่ตาบอด พธิการและปตวยทคที่พระวธิหาร นนันที่ ไมตเพคยงเปป็นการ
ฝตาฝสืนบนัญญนัตธิของเลวคโดยตรงเทตานนัรน (เลวคนธิตธิ 22:21-22) แตตมนนั ยนังเผยใหข้เหป็นทนัศนคตธิทคที่เลวรข้ายยธิงที่
กวตาเดธิมดข้วย พวกเขาเตป็มใจทคจที่ ะถวายของเหลสือเดนหรสือของทคพที่ วกเขาไมตเอาแลข้วแดตพระเจข้า สธิที่งทคที่
ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คอสื วตาพวกเขาเกป็บของดคทคที่สรุดไวข้สทาหรนับพวกเขาเอง จากนนัรนพระเจข้าทรงยสืที่นขข้อ
เสนอทคที่เหนป็บแนมนคร จงนทาของเหลตานครไปกทานนัลเจข้าเมสืองทคที่เปป็นมนรุษยรของพวกเจข้าดผ จงเอาของเหลสือ
เดนทคคที่ นไมตเอาและไมตใชตของดคทคที่สรุดไปกทานนัลเขาดผ “เขาจะพอใจเจข้าหรสือ จะแสดงความชอบพอ
ตตอเจข้าไหม” คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว

มลค 1:9

ลองอด้อนวอนขอความชอบตห่อพระเจด้า เพรืที่อพระองคห์จะทรงพระ

กรทณาตห่อพวกเราดพซท ผผข้พดผ ในขข้อความตอนนครเปลคที่ยนกลนับมาเปป็นมาลาคคชนัวที่ ขณะ เขาตนักเตสือนพวก
ปรุโรหธิตทคที่กลนับสนัตยรวาต “ลองอข้อนวอนขอความชอบตตอพระเจข้า เพสือที่ พระองครจะทรงพระกรรุณาตตอ
พวกเราดผซค” ดด้วยของถวายดรังกลห่าวมานททั้จากมรือของเจด้า พระองคห์จะทรงชอบพอเจด้าสรักคนหนขที่ง
หรรือ พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนททั้แหละ ผผข้พดผ คสือพระเจข้าอคกครนัรง เพราะนคที่เปป็นวธิธคการของพวก
เขา พระเจข้าจะทรงเหป็นแกตหนข้าพวกเขาหรสือ คทาตอบนนัรนกป็ชนัดเจนเชตนเดคยวกนัน
มลค 1:10

อยากใหด้มทสรักคนหนขที่งในพวกเจด้าซขที่งจะปอิดประตพเสทย เพรืที่อวห่าเจด้าจะ

ไมห่กห่อไฟบนแทห่นบพชาของเราเสทยเปลห่า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า เราไมห่พอใจเจด้า และเราจะ
ไมห่รรับเครรือที่ งบพชาจากมรือของเจด้า ความคธิดตรงนครไมตชนัดเจน แมข้มนันอาจเปป็นดนังตตอไปนคร พระเจข้าทรง
ตตอวตาพวกปรุโรหธิตอคกครนัรงเพราะทนัศนคตธิทคที่สะเพรต าของพวกเขาทคที่มคตตอหนข้าทคๆที่ ศนักดธิธสธิทธธิธของพวก
เขา คทาถามนครเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็น ‘มคใครบข้างในหมผตพวกเจข้าทคที่จะปธิดประตผพระวธิหารใสต เครสืที่องสนัตวบผชา
ทคที่นตาอายเหลตานคร’ และ ‘พวกเจข้าไมตยอมกตอไฟบนแทตนบผชาของพระเจข้าดข้วยหากพวกเจข้าไมตไดข้รนับ
คตาจข้าง’ การกระททาเชตนนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาบตงบอกถนงทนัศนคตธิทคที่นตาละอายของปรุโรหธิตเหลตานคร พระเจข้า
จนงทรงบอกพวกเขาวตาพระองครไมตทรงพอพระทนัยในพวกเขาและจะไมตยอมรนับเครสือที่ งถวายบผชา
ตตางๆจากมสือของพวกเขา
มลค 1:11

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า ตรัทั้งแตห่ททที่ดวงอาทอิตยห์ขขทั้นถขงททที่ดวง

อาทอิตยห์ตกนามของเราจะใหญห่ยอิที่งทห่ามกลางประชาชาตอิทรัทั้งหลาย และเขาถวายเครรือที่ งหอมและของ
ถวายททที่บรอิสททธอิธิ์แดห่นามของเราททกททที่ททกแหห่ง เพราะวห่านามของเรานรัทั้นจะใหญห่ยงอิที่ ทห่ามกลาง
ประชาชาตอิ
คทาพยากรณรนร คมองชนัวที่ ขณะไปยนังอนาคตอนันไกลโพข้นถนงสมนัยของพระครธิสตรในอาณาจนักร
ของพระองคร ในวนันนนัรน “ตนัรงแตตทคที่ดวงอาทธิตยรขร นนถนงทคที่ดวงอาทธิตยรตกนามของเราจะใหญตยธิงที่
ทตามกลางประชาชาตธิทรนังหลาย” การเสคยดสคตรงนครปรากฏชนัดเจน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อแมข้แตตคน
ตตางชาตธิจะมคความเคารพใหข้แกตพระเจข้าแหตงอธิสราเอลมากกวตาพวกปรุโรหธิตของอธิสราเอลในสมนัย

นนัรนเสคยอคก ในวนันนนัรน “เขาถวายเครสือที่ งหอมและของถวายทคที่บรธิสรุทธธิธแดตนามของเราทรุกทคที่ทรุกแหตง”
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อคนตตางชาตธิจะถวายเครสือที่ งสนัตวบผชาทคที่เหมาะสมและบรธิสรุทธธิธซนที่งตตางจาก
เครสือที่ งสนัตวบผชาเหลตานนัรนทคที่นตาอายและเปป็นของเหลสือเดนซนที่งพวกปรุโรหธิตในสมนัยนนัรนถวาย ในวนันนนัรน
ทคจที่ ะมา พระนามของพระเจข้าจะยธิงที่ ใหญตกระทนังที่ ทตามกลางประชาชาตธิทรนังหลายทคที่เปป็นคนตตางชาตธิซนที่ง
ตรงขข้ามกนับการขาดความเคารพทคพที่ ระองครทรงพบเจอในอธิสราเอล
มลค 1:12-14

แตห่เมรืที่อเจด้ากลห่าววห่า `โตต๊ะของพระเยโฮวาหห์เปป็นมลทอิน' และวห่า `ผล

ของโตต๊ะนรัทั้นครืออาหารททที่ถวายนรันทั้ นห่าดพถพก' เจด้ากป็ไดด้กระททาใหด้นามนรัทั้นเปป็นมลทอินไปแลด้ว 13 พระเย
โฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า เจด้ากลห่าววห่า `ดพเถอิด อยห่างนททั้นห่าอห่อนระอาใจจรอิง' แลด้วเจด้ากป็ททาฮขดฮรัดกรับเรา
เจด้านทาเอาสอิที่งททที่ไดด้แยห่งมา หรรือสอิงที่ ททที่พอิการหรรือปห่วย ของเหลห่านททั้แหละเจด้านทามาเปป็นของบพชา พระเย
โฮวาหห์ตรรัสวห่า เราจะรรับของนรันทั้ จากมรือของเจด้าไดด้หรรือ 14 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า คนใดททที่
มทสรัตวห์ตรัวผพด้อยพให่ นฝพง และไดด้ปฏอิญาณไวด้ และยรังเอาสรัตวห์พอิการไปถวายแดห่องคห์พระผพด้เปป็นเจด้า คทาสาป
แชห่งจงตกอยพห่กรับคนโกงนรัทั้นเถอิด เพราะเราเปป็นพระมหากษรัตรอิยห์ และนามของเราเปป็นททที่กลรัวเกรง
ทห่ามกลางประชาชาตอิทรัทั้งหลาย"
พระเจข้าทรงนทาเสนอหลนักฐานเพธิมที่ เตธิมตตอไปทคที่แสดงถนงทนัศนคตธิแบบ ‘ใครจะสน’, ‘ไมตใชต
เรสือที่ งใหญตสนักหนตอย’ ของพวกเขาทคที่มคตตอพระเจข้าของพวกเขา พวกเขาไดข้ททาใหข้พระนามอนัน
บรธิสรุทธธิธของพระองครเปป็นมลทธินไปในทนัศนคตธิตตางๆทคพที่ ระองครทรงทราบวตามคอยผใต นใจของพวกเขา
พระเจข้าทรงทราบวตาพวกเขาดผหมธิที่นโตบ๊ะขององครพระผผข้เปป็นเจข้า พระองครทรงทราบทนัศนคตธิทคที่
เหยคยดหยามของพวกเขาทคมที่ คตตอโตบ๊ะนนัรน พระองครทรงทราบดข้วยวตาพวกเขาเบสืที่อแลข้วกนับการ
ปรนนธิบนัตพธิ ระองคร พระเจข้าทรงหมายเหตรุวาต พวกเขาไมตเพคยงเหนสืที่อยหนตายกนับหนข้าทคที่ปรนนธิบนัตธิ
ตตางๆทคที่พระวธิหารซนที่งมคบนัญญนัตธิไวข้ของพวกเขาเทตานนัรน แตตพวกเขายนัง “ททาฮนดฮนัด” ดข้วย ความหมายกป็
คสือวตาพวกเขาปฏธิบนัตธิหนข้าทคที่ตตางๆของตนพรข้อมกนับ ‘เสคยงถอนหายใจ’ ทคที่แสดงความเบสืที่อหนตายและ
ความรนังเกคยจ

หากนนันที่ ยนังไมตพอ ความเหยคยดหยามของพวกเขากป็ปรากฏชนัดเจนในการทคที่พวกเขานทาสนัตวร
ตตางๆมาถวายเปป็นเครสือที่ งสนัตวบผชาซนที่งเปป็น “สธิที่งทคที่ไดข้แยตงมา หรสือสธิที่งทคที่พกธิ ารหรสือปตวย” อคกครนัรงทคกที่ าร
ททาเชตนนนัรนไมตเพคยงเปป็นการฝตาฝสืนตนัวอนักษรของพระราชบนัญญนัตธิเทตานนัรน แตตมนนั ยนังสะทข้อนใหข้เหป็นถนง
ความเหยคยดหยามทคที่มคตตอจธิตวธิญญาณของมนันดข้วย พระเจข้าทรงบอกพวกเขาวตาพระองครจะไมต
ยอมรนับเครสืที่องบผชาเชตนนนัรนจากพวกเขาเลย
นอกจากนครพระเจข้าทรงกลตาวคทาสาปแชตงหนนงที่ ตตอสผข้คนเหลตานนัรนทคชที่ อบนทาของเหลสือเดนมา
ถวายเปป็นเครสืที่องสนัตวบผชาและเกป็บของดคทคที่สรุดไวข้สทาหรนับตนัวเองดข้วย พระองครทรงเตสือนความจทาพวก
เขาวตาพระองครทรงเปป็นพระมหากษนัตรธิยรผผข้ยธิงที่ ใหญต วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระนามของพระองครจะ
เปห็นทคีชื่กลนัวเกรง (นนันที่ คสือ นตาสะพรนงกลนัว) ทตามกลางแมข้แตตโลกของคนตตางชาตธิ
*****
ภนำพรวมของมนำลนำคค 2: ขพ้อความของพระเจพ้าทคีชื่มคีตว่อพวกปสุโรหสิตทคีชื่กลนับสนัตยณ์ในอสิสราเอล
สมนัยฟสืนฟื้ ฟถูดนาเนสินตว่อไป จากนนัฟื้นเนสืฟื้อหาสว่วนทคีชื่สองของหนนังสสือเลว่มนคีฟื้กห็เรสิมชื่ ตพ้นขซนฟื้ และนนัชื่นคสือเรสืชื่อง
ความบาปตว่างๆของประชาชน ทคีชื่ถถูกสาธยายไวพ้คสือบรรดาความบาปทคีชื่อยถูภว่ ายในครอบครนัวตว่างๆ
รวมถซงความบาปเหลว่านนัฟื้นของทนัศนคตสิทคีชื่ดถูหมสินชื่ และไมว่เอาใจใสว่ทคีชื่มคีตว่อพระเจพ้าดพ้วย
มลค 2:1-3

"โอ ปทโรหอิตทรัทั้งหลาย บรัดนททั้คทาบรัญชานทมทั้ ทอยพห่เพรืที่อเจด้าทรัทั้งหลาย 2 พระ

เยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า ถด้าเจด้าไมห่ฟรัง และถด้าเจด้าไมห่จทาใสห่ไวด้ในใจททที่จะถวายสงห่าราศทแดห่นามของ
เรา เราจะสห่งคทาแชห่งมาเหนรือเจด้า และเราจะสาปแชห่งผลพระพรซขที่งมาถขงเจด้า เราไดด้สาปแชห่งคทา
อวยพรของเจด้าแลด้วนะ เพราะเจด้ามอิไดด้จทาใสห่ใจไวด้ 3 ดพเถอิด เราจะกระททาใหด้เชรืทั้อสายของเจด้าเสรืที่อมไป
และจะละเลงมพลสรัตวห์ใสห่หนด้าเจด้า ครือมพลสรัตวห์ของเทศกาลตามกทาหนดของเจด้า และเราจะไลห่เจด้าออก
ไปเสทยจากหนด้าเราอยห่างนรัทั้นแหละ
พระเจข้าทรงเตสือนพวกปรุโรหธิตทคที่กลนับสนัตยรตตอไปอคกวตาหากพวกเขาไมตยอมจทาคทาเตสือนของ
พระองครใสต ไวข้ในใจ พระองครจะทรงสต งคทาสาปแชตงมายนังพวกเขาเพธิมที่ มากกวตาเดธิม (พระองครทรง
หมายเหตรุวาต พระองครไดข้ทรงสาปแชตงพวกเขาแลข้ว) คทาทคแที่ ปลวตา กระททาใหด้...เสรืที่อมไป (กาวารณ์) มค

ความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ตทาหนธิ’ ความหมายกป็คสือวตาหากพวกเขาไมตยอมกลนับใจ พระเจข้ากป็ทรงเตสือน
วตา ‘เราจะจนัดการกนับลผกๆของพวกเจข้าเสคย’
นอกจากนคร มผลของสนัตวรเหลตานนัรนทคที่ถผกนทามาเปป็นเครสือที่ งสนัตวบผชาจะถผกละเลงบนหนข้าของ
พวกเขาดข้วย มนันเปป็นสนัญลนักษณรทคที่แสดงถนงการพธิพากษา นอกจากนคร วลคทกคที่ ลตาวถนงการเอาพวกเขา
ไปเสคยกป็อาจเปป็นคทาเตสือนใหข้ระวนังการถผกททาใหข้กระจนัดกระจายไปอคกครนัรง แนตนอนวตานนันที่ เกธิดขนรน
โดยนทรามสือของพวกโรม
มลค 2:4-6

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า เจด้าจขงจะทราบวห่า เราสห่งคทาบรัญชานททั้

มาใหด้เจด้า เพรืที่อวห่าพรันธสรัญญาของเราซขที่งททาไวด้กรับเลวทจะคงอยพห่ 5 พรันธสรัญญาของเราซขที่งมทไวด้กรับเขา
นรันทั้ เปป็นพรันธสรัญญาเรรืที่องชทวอิตและสรันตอิภาพ เราไดด้ใหด้สอิที่งเหลห่านททั้แกห่เขาเพรืที่อเขาจะไดด้ยทาเกรง และเขา
ไดด้ยทาเกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของเขามทราชบรัญญรัตอิแหห่งความจรอิง จะหาความ
ชรัวที่ ชด้าททที่รอิมฝทปากของเขาไมห่ไดด้เลย เขาดทาเนอินกรับเราดด้วยสรันตอิและความเททที่ยงตรง และเขาไดด้หรัน
หลายคนใหด้พนด้ จากความชรัที่วชด้า
พระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระลนกถนงคทาบนัญชาของพระองครทคที่มคแกตเลวคและทคที่พระองครทรง
สนัญญาเขาเรสือที่ ง “ชควธิตและสนันตธิภาพ” นอกจากนครพระองครทรงเตสือนความจทาลผกหลานทคที่กลนับสนัตยร
เหลตานครของเลวควาต บรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ “ยทาเกรงเราและเกรงขามนามของเรา”
นอกจากนคร คนเลวคดรงนั เดธิมเหลตานนัรนมคพระราชบนัญญนัตธิแหตงความจรธิงในปากของตน ความชนัวที่
ชข้าไมตถผกพบในรธิมฝคปากของพวกเขาเลย พวกเขาดทาเนธินตตอพระพนักตรรองครพระผผข้เปป็นเจข้าใน
สนันตธิภาพและความเทคที่ยงตรงและพวกเขาไดข้หนันหลายคนใหข้พข้นจากความชนัวที่ ชข้า ดผเหมสือนวตาการ
อข้างอธิงถนงเลวคตรงนครไมตไดข้หมายถนงเลวคบรุตรชายของยาโคบ แตตหมายถนงพวกคนเลวคสมนัยแรกๆทคที่
ตอนแรกปรนนธิบนัตธิทคที่พลนับพลานนัรน ความดคงามของพวกเขาตรงขข้ามอยตางสธิรนเชธิงกนับความออมชอม
และความเสสืที่อมทรามของลผกหลานทคที่นตาสมเพชในปนัจจรุบนนั ของพวกเขา
มลค 2:7-9

เพราะวห่ารอิมฝทปากของปทโรหอิตควรเปป็นยามความรพด้ และมนทษยห์ควร

แสวงหาราชบรัญญรัตอิจากปากของเขา เพราะวห่าเขาเปป็นทพตของพระเยโฮวาหห์จอมโยธา 8 แตห่เจด้าเอง

ไดด้หรันไปเสทยจากทางนรัทั้น เจด้าเปป็นเหตทใหด้หลายคนสะดทดเพราะเหตทราชบรัญญรัตอิ พระเยโฮวาหห์จอม
โยธาตรรัสวห่า เจด้าไดด้กระททาใหด้พรันธสรัญญาของเลวทเสรืที่อมไป 9 ดรังนรัทั้นเราจขงกระททาใหด้เจด้าเปป็นททที่ดพ
หมอิที่นและเหยทยดหยามตห่อหนด้าประชาชนทรัทั้งปวง ใหด้สมกรับททที่เจด้ามอิไดด้รรักษาบรรดาวอิถททางของเรา
แตห่ไดด้แสดงอคตอิในการสอนราชบรัญญรัตอิ"
พระเจข้าทรงหมายเหตรุวาต พวกปรุโรหธิตและคนเลวคควรรนักษาความรผข้ตามแบบพระเจข้า “และ
มนรุษยรควรแสวงหาราชบนัญญนัตธิจากปากของเขา เพราะวตาเขาเปป็นทผตของพระเยโฮวาหรจอมโยธา”
บรรดาผผข้นทาฝตายวธิญญาณในขณะนนัรนยนังหตางไกลจากการเปป็นเชตนนนัรน นตาเสคยดายทคที่พวกเขา “ไดข้หนัน
ไปเสคยจากทางนนัรน เจข้าเปป็นเหตรุใหข้หลายคนสะดรุดเพราะเหตรุราชบนัญญนัตธิ พระเยโฮวาหรจอมโยธา
ตรนัสวตา เจข้าไดข้กระททาใหข้พนันธสนัญญาของเลวคเสสืที่อมไป”
พระเจข้าจนงทรงททาใหข้พวกเขาเปป็นทคที่ดผหมธิที่นและททาใหข้ประชาชนมคความนนับถสือหรสือความ
เคารพตตอพวกเขานข้อย นอกจากนคร พวกเขาไมตเพคยง “มธิไดข้รกนั ษาบรรดาวธิถคทางของเรา แตตไดข้แสดง
อคตธิในการสอนราชบนัญญนัตธิ” ความหมายของวลคสรุดทข้ายกป็คสือวตาพวกเขาไดข้แสดงความลทาเอคยงใน
ความยรุตธิธรรม บางคนไดข้รนับการปฏธิบนัตธิแบบเขข้าขข้างโดยมสือของพวกเขา บข้างกป็ไมตไดข้
มลค 2:10

เราททกคนมอิไดด้มทบอิดาคนเดทยวหรอกหรรือ พระเจด้าองคห์เดทยวไดด้ทรง

สรด้างเรามอิใชห่หรรือ แลด้วททาไมเราททกคนจขงปฏอิบรัตอิตห่อพทที่นด้องของตนดด้วยการทรยศ โดยการลบหลพห่
พรันธสรัญญาของบรรพบทรทษของเรา ปรุโรหธิตเปป็นอยตางไร ประชาชนกป็กลายเปป็นอยตางนนัรนดข้วย ทรุก
อยตางเจรธิญขนรนและเสสืที่อมลงพรข้อมกนับผผข้นทา มาลาคคจนงรข้องบอกประชาชนสต วนใหญตในอธิสราเอล
ความบาปหลายดข้านถผกรข้องบอก (1) “เราทรุกคนมธิไดข้มคบธิดาคนเดคยวหรอกหรสือ พระเจข้า
องครเดคยวไดข้ทรงสรข้างเรามธิใชตหรสือ แลข้วททาไมเราทรุกคนจนงปฏธิบนัตธิตตอพคนที่ ข้องของตนดข้วยการทรยศ”
ความตกตทที่าฝตายวธิญญาณของแผตนดธินนนัรนไดข้ลามไปถนงสามนัญชนคนธรรมดาซนที่งปฏธิบนัตธิตตอกนันอยตาง
ไมตซสืที่อตรงและคดโกง ในการททาเชตนนนัรนพวกเขาททาใหข้พนันธสนัญญาของเหลตาบรรพบรุรรุษของพวก
เขาเปป็นมลทธินไป

มลค 2:11-13

ยพดาหห์กป็ประพฤตอิอยห่างทรยศ การอรันนห่าสะออิดสะเอทยนเขากป็ททากรัน

ในออิสราเอลและในเยรพซาเลป็ม เพราะวห่ายพดาหห์ไดด้ลบหลพห่ความบรอิสท ทธอิธิ์ของพระเยโฮวาหห์ซขที่งพระองคห์
ทรงรรัก และไดด้ไปแตห่งงานกรับบทตรสาวของพระตห่างดด้าว 12 พระเยโฮวาหห์จะทรงขจรัดชายคนใดๆ
ททที่กระททาเชห่นนททั้ ทรัทั้งผพด้สอนและนรักศขกษา เสทยจากเตป็นทห์ของยาโคบ ถขงแมด้วห่าเขาจะนทาเครรืที่องบพชา
ถวายแดห่พระเยโฮวาหห์จอมโยธากป็ตามเถอิด 13 และเจด้าไดด้กระททาอยห่างนททั้อทกดด้วย ครือเจด้าเอานททั้าตารด
ทรัที่วแทห่นบพชาของพระเยโฮวาหห์ ดด้วยเหตทเจด้าไดด้รด้องไหด้ครทที่าครวญ เพราะพระองคห์ไมห่สนพระทรัย
หรรือรรับเครรืที่องบพชาดด้วยชอบพระทรัยจากมรือของเจด้าอทกแลด้ว
(2) ความสะอธิดสะเอคยนอนันคธิดคดทรยศดข้านทคที่สองกป็คสือวตา อธิสราเอลสต วนใหญตไดข้ททาใหข้
ความบรธิสรุทธธิธขององครพระผผข้เปป็นเจข้าเปป็นมลทธินไปในการแตตงงานกนับผผข้คนทคที่ปฏธิเสธพระเจข้า ปนัญหา
เดธิมเรสืที่องการไมตแยกออกซนที่งไดข้สรข้างความยรุงต ยากมากเหลสือเกธินใหข้แกตเอสราและเนหะมคยรผรุดขนรนมา
อคกครนัรง “บรุตรสาวของพระตตางดข้าว” หมายถนงพวกผผข้หญธิงทคที่นนับถสือพระตตางดข้าวจากหมผตชนตตางๆทคที่
เปป็นคนตตางชาตธิทคที่อยผใต กลข้เคคยง มนันคสือการเลตนชผข้ฝตายวธิญญาณในการนทาการนนับถสือรผปเคารพของ
หญธิงนนับถสือพระตตางดข้าวเหลตานครมาปะปนภายในอธิสราเอล เนหะมคยรไดข้เตสือนความจทาอธิสราเอลเรสืที่อง
ความบาปของซาโลมอนในการแตตงงานกนับหญธิงทนัรงหลาย ‘ทคไที่ มตรอด’ และไมตดทาเนธินตามแบบ
พระเจข้าซนที่งไดข้ททาใหข้เขาททาบาป พระเจข้าทรงเตสือนใหข้ระวนังเรสืที่องนครดข้วยผตานทางมาลาคค
นอกจากนครพระเจข้าทรงเตสือนวตาพระองครจะทรงจนัดการกนับคนเหลตานนัรนทคที่ออมชอมในเรสือที่ งนคร
อยตางรรุนแรง การกลตาวถนง “ผผข้สอนและนนักศนกษา” หมายถนงทนัรงคนเหลตานนัรนทคที่ดทารงตทาแหนตงผผข้นทาและ
คนเหลตานนัรนทคที่เปป็นสามนัญชนธรรมดา การถผกขจนัดออกจากเตป็นทรของยาโคบหมายถนง การตคสอน
หรสือการพธิพากษาของพระเจข้า แมข้แตตคนเหลตานนัรนทคที่ถวายเครสืที่องบผชาแดตองครพระผผข้เปป็นเจข้าและมค
ความผธิดกป็จะถผกพธิพากษาเชตนนนัรน ความบาปของพวกเขายนังถผกททาใหข้หนนักหนาสาหนัสกวตาเดธิมโดย
ความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขาดข้วย คนเหลตานนัรนทคที่มคค วามผธิดในความบาปเชตนนนัรนยนังมคหนข้ามายนัง
พระวธิหารพรข้อมกนับนทราตาจอมปลอมแหตงการกลนับใจใหมต พระเจข้าทรงมองทะลรุการตคสองหนข้า
ของพวกเขาและไมตทรงยอมรนับเครสือที่ งสนัตวบผชาตตางๆของพวกเขา

มลค 2:14-16

เจด้าถามวห่า "เหตทใดพระองคห์จขงไมห่รรับ" เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ทรง

เปป็นพยานระหวห่างเจด้ากรับภรรยาคนททที่เจด้าไดด้เมรืที่อหนทห่มนรัทั้น แมด้วห่านางเปป็นคพห่เคทยงของเจด้าและเปป็น
ภรรยาของเจด้าตามพรันธสรัญญา เจด้ากป็ทรยศตห่อนาง 15 พระองคห์ทรงททาใหด้เขาทรัทั้งสองเปป็นอรัน
เดทยวกรันมอิใชห่หรรือ แตห่เขายรังมทลมปราณแหห่งชทวอิตอยพห่ และททาไมเปป็นอรันเดทยวกรัน เพราะพระองคห์ทรง
ประสงคห์เชรืทั้อสายททที่ตามทางของพระเจด้า ดรังนรัทั้นจงเอาใจใสห่ตห่อจอิตวอิญญาณของเจด้าใหด้ดท อยห่าใหด้ผด้ใพ ด
ทรยศตห่อภรรยาคนททที่ไดด้เมรืที่อหนทห่มนรัทั้น 16 เพราะพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของออิสราเอลตรรัสวห่า "เรา
เกลทยดชรังการหยห่ารด้าง เพราะคนหนขที่งปกปอิดความทารทณดด้วยเสรือทั้ ผด้าของตน พระเยโฮวาหห์จอม
โยธาตรรัสดรังนททั้แหละ เพราะฉะนรันทั้ จงเอาใจใสห่ตห่อจอิตวอิญญาณของเจด้าใหด้ดท อยห่าเปป็นคนทรยศ"
(3) ขข้อกลตาวหาทคที่สามกป็คสือวตา หลายคนในอธิสราเอลไดข้ประพฤตธิอยตางทรยศตตอภรรยาคน
เดธิมของตน มคความบาปในเรสือที่ งการหยตารข้าง การมคภรรยาหลายคน และการนอกใจตตอภรรยาทคที่ไรข้
ความผธิด มาลาคคใชข้ภาพประกอบงตายๆของการทคที่พระเจข้าทรงสรข้างผผข้หญธิงคนหนนงที่ ใหข้เปป็นภรรยาขอ
งอาดนัม แผนการของพระเจข้าทคที่มคมาตลอดคสือ ผผข้หญธิงคนหนนที่งสทาหรนับผผข้ชายคนหนนที่ง แผนการของ
พระองครยนังรวมถนงเชสืรอสายตามทางของพระเจข้าดข้วยตนัรงแตตสมนัยของอาดนัมจวบจนถนงปนัจจรุบนัน
นอกจากนคร พระเจข้าทรงเกลคยดชนัง “การหยตารข้าง” โดยไมตมคเหตรุดข้วย ความหมายกป็คอสื วตา
พระเจข้าทรงเกลคยดชนังเมสืที่อผผข้หนนที่งหยตาอคกคนหนนที่งโดยปราศจากเหตรุอนันสมควร แมข้ภายใตข้เงสืที่อนไข
ตตางๆทคที่เครต งครนัดพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้การหยตารข้างเปป็นพระประสงครเชสิงอนสุญาตของพระองคร
มนันกป็ไมตเคยเปป็นพระประสงครอนันสมบถูรณณ์แบบของพระองครเลย คทาทคแที่ ปลวตา ความทารทณ (คามอวณ์
เซ) มคความหมายไดข้ดวข้ ยวตา ‘การกระททาผธิด’ หรสือ ‘ความอยรุตธิธรรม’ นนันที่ นตาจะใชตความหมายตรงนคร
คนอธิสราเอลไมตเพคยงประพฤตธิอยตางบาปหนาในการหยตารข้างภรรยาอยตางอยรุตธิธรรมเทตานนัรน แตตพวก
เขายนังกลบเกลสืที่อนมนันดข้วย อคกครนัรงทคพที่ ระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระวนังความทรยศเชตนนนัรน
มลค 2:17

เจด้าไดด้กระททาใหด้พระเยโฮวาหห์อห่อนระอาพระทรัยดด้วยคทาพพดของเจด้า

เจด้ายรังจะกลห่าววห่า "เราทรัทั้งหลายกระททาใหด้พระองคห์อห่อนพระทรัยสถานใดหรรือ" กป็เมรืที่อเจด้ากลห่าววห่า
"ททกคนททที่กระททาความชรัที่วกป็เปป็นคนดทในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และพระองคห์ทรงปทตอิยอินดท

ในคนเหลห่านรัทั้น" หรรือโดยถามวห่า "พระเจด้าแหห่งการพอิพากษาอยพห่ททที่ไหน" ความบาปอคกสอง
ประการถผกหมายเหตรุไวข้ (4) พวกเขาไดข้ททาใหข้พระเจข้าอตอนระอาพระทนัยในการททาใหข้ความบาปดผ
เปป็นสธิที่งสวยงาม เหมสือนทคพที่ วกแนวคธิดเปธิดกวข้างในปนัจจรุบนันกระททา พวกเขาเรคยก “ทรุกคนทคที่กระททา
ความชนัวที่ กป็เปป็นคนดคในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหร และพระองครทรงปคตธิยธินดคในคนเหลตานนัรน”
อาการแบบทควที่ าต ‘ฉนันโอเค ครุณกป็โอเค’ ไมตใชตสที่ งธิ ใหมต ชาวโลกปนัจจรุบนันมรุตงทคที่จะนทาเสนอความบาป
เชตน การรนักรต วมเพศ วตาเปป็นสธิที่งทคที่ดค พระเจข้าทรงเกลคยดชนังการใหข้ขข้อมผลผธิดๆเชตนนนัรน
(5)

สรุดทข้ายพระเจข้าทรงอตอนระอาพระทนัยดข้วยทนัศนคตธิทจคที่ องหองของพวกเขา “พระเจข้า

แหตงการพธิพากษาอยผทต คที่ไหน” ความหมายอาจเปป็นไดข้วาต ‘หากมคพระเจข้าองครหนนงที่ อยผจต รธิง ททาไม
พระองครถงน ไมตททาอะไรเลย พระองครอยผทต คที่ไหนเลตา’ บรรดาคนทคที่บาปหนาจนทรุกวนันนครกคป็ ธิดแบบ
เดคยวกนัน
*****
ภนำพรวมของมนำลนำคค 3: บทถนัดไปนคีขฟื้ องมาลาคคีนนาเสนอการผสมกนันของปนัญหาตว่างๆทคีชื่จะ
เกสิดขซนฟื้ ในอนาคตอนันใกลพ้ในอสิสราเอลและวนันแหว่งพระเยโฮวาหณ์ทคีชื่จะมานนัฟื้น มาลาคคีมองเหห็น
เหตสุการณณ์เหลว่านนัฟื้นทคีชื่เกสิดขซฟื้นกว่อนการเสดห็จมาของพระเมสสสิยาหณ์ (ในการเสดห็จมาทนัฟื้งสองครนังฟื้ ) บน
เสพ้นขอบฟพ้าแหว่งคนาพยากรณณ์ เขาตว่อวว่าอสิสราเอลโดยเฉพาะในความลพ้มเหลวของพวกเขาทคีชื่จะ
ถวายเกคียรตสิองคณ์พระผถูพ้เปห็นเจพ้าดพ้วยสสิบชนักหนซงชื่ ของพวกเขา
มลค 3:1

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า "ดพเถอิด เราจะสห่งทพตของเราไป และ

ผพนด้ รัทั้นจะตระเตรทยมหนทางไวด้ขด้างหนด้าเรา และองคห์พระผพด้เปป็นเจด้า ผพด้ซงขที่ เจด้าแสวงหานรัทั้น จะเสดป็จ
มายรังพระวอิหารของพระองคห์อยห่างกระทรันหรัน ทพตแหห่งพรันธสรัญญา ผพด้ซงขที่ เจด้าพอใจนรัทั้น ดพเถอิด ทห่าน
จะเสดป็จมา ตอนตข้นของบททคที่ 3 เหป็นไดข้ชดนั วตาอยผใต นบรธิบทเดคยวกนันกนับตอนทข้ายของบททคที่ 2 บางคน
ไดข้คาดเดาวตาพระสนัญญาของพระเจข้าทคที่จะสต งทนัรงทผตของพระองครและ “ทผตแหตงพนันธสนัญญา” (พระ
ครธิสตร) มากป็เปป็นการตอบสนองตตอทนัศนคตธิทคที่จองหองของอธิสราเอลสมนัยฟสืร นฟผ – “พระเจข้าแหตงการ
พธิพากษาทรงอยผทต ไคที่ หน” คทาพยากรณรทคที่ตามมาทคที่วาต พระเมสสธิยาหรจะทรงปฏธิบนัตธิเหมสือนไฟของชตาง

ถลรุงแรต อาจเปป็นคทาตอบแกตทนัศนคตธิทคที่เหยคยดหยามของพวกเขา คนอสืนที่ ๆกป็ถสือทรรศนะทคที่วาต สคที่ขอข้ แรก
ของบทนครเปป็นคทาพยากรณรแทรกเขข้ามาซนที่งกธินความมากกวตาการละทธิรงความจรธิงฝตายวธิญญาณของ
สมนัยนนัรนโดยเลป็งถนงวนันแหตงพระเยโฮวาหรและการเสดป็จมาของพระองคร ในทางบรธิบทแลข้ว
ทรรศนะแรกดผเหมสือนนตาจะใชตมากกวตา
คทาวตา “ทผตของเรา” ในภาษาฮคบรผตรงตนัวคสือ มาลาคคี ทผตทคที่ถผกกลตาวถนงลตวงหนข้านครเหป็นไดข้ชนัด
วตาคสือผผข้เบธิกทางของพระเมสสธิยาหรทคที่จะเสดป็จมา คทาพยากรณรเรสืที่องการเสดป็จมาครนัรงแรกของพระ
ครธิสตรบอกเปป็นนนัยถนงยอหรนผผข้ใหข้รนับบนัพตธิศมาตามทคที่หมายเหตรุไวข้ในมนัทธธิว 11:10, มาระโก 1:2 และ
ลผกา 7:27 อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรธิงทคที่ยธิงที่ ใหญตกวตาเหป็นไดข้ชนัดวตาจะเกธิดขนรนในการเสดป็จมาครนัรงทคที่
สองของพระครธิสตร บรธิบททคที่ตามมากลตาวชนัดเจนวตาเมสืที่อพระองครเสดป็จมา พระองครจะทรงชทาระทนัรง
พระวธิหารและบรรดาปรุโรหธิตทคที่ไมตอยผฝต ตายวธิญญาณของมนันใหข้บรธิสรุทธธิธ เมสือที่ มองยข้อนกลนับไป นนันที่ ไมต
ไดข้เกธิดขนรนในชตวงการรนับใชข้แรกขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ดนังนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตามนันตข้องประยรุกตร
ใชข้กบนั การเสดป็จมาครนัรงทคสที่ องของพระองคร
พระองครในฐานะทผตแหตงพนันธสนัญญานนัรน (หนนที่งในพระนามหรสือชสืที่อเรคยกตตางๆของพระ
ครธิสตร) ทคคที่ นอธิสราเอลตนัรงตาคอยอยผใต นสมนัยนนัรนกทาลนังจะเสดป็จมาจรธิงๆ เหมสือนกนับทคคที่ รธิสตจนักรใน
ปนัจจรุบนันไดข้รนับคทาบนัญชาใหข้เฝข้าระวนังและรอคอยองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเธอ อธิสราเอลในขณะนนัร นกป็
ถผกกทาชนับใหข้รอคอยการปรากฏของพระเมสสธิยาหรของพวกเขาเชตนกนัน นตาเศรข้าทคที่วาต เมสือที่ พระองคร
เสดป็จมาในครนัรงแรกนนัรน พวกเขาสต วนใหญตกไป็ มตตข้อนรนับพระองคร
มลค 3:2-4

แตห่ใครจะทนอยพห่ไดด้ในวรันททที่ทห่านมา และใครจะยรืนมรัที่นอยพไห่ ดด้เมรืที่อทห่าน

ปรากฏตรัว เพราะวห่าทห่านเปป็นประดทจไฟถลทงแรห่ และประดทจสบพขห่ องชห่างซรักฟอก 3 ทห่านจะนรัที่งลง
อยห่างชห่างหลอมและชห่างถลทงเงอิน และทห่านจะชทาระลพกหลานของเลวทใหด้บรอิสททธอิธิ์ และถลทงเขาอยห่าง
ถลทงทองคทาและถลทงเงอิน เพรืที่อเขาจะไดด้นทาเครรืที่องบพชาอรันชอบธรรมถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ 4 แลด้ว
เครรืที่องบพชาของยพดาหห์และเยรพ ซาเลป็มจะเปป็นททที่พอพระทรัยพระเยโฮวาหห์ ดรังสมรัยกห่อน และดรังในปทททที่
ลห่วงแลด้วมา

วนันแหตงการเสดป็จมาของพระองครทถคที่ ผกพรรณนาถนงตรงนครเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นตอนทคที่พระองคร
เสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศคใหญตยธิงที่ – การเสดป็จมาครนัรงทคที่สองของพระองคร เมสืที่อถนง
ตอนนนัรน พระองครจะเสดป็จมาเหมสือนไฟของชตางถลรุงแรต – รข้อนและรรุนแรง โดยชทาระงานของ
พระองครและประชาชนของพระองครใหข้บรธิสรุทธธิธ ในวธิวรณร 19:12 ซนที่งพรรณนาถนงการเสดป็จกลนับมา
ของพระครธิสตร มคหมายเหตรุไวข้วาต “พระเนตรของพระองครดรุจเปลวไฟ” นอกจากนคร การเสดป็จมา
ของพระองครจะเปป็นเหมสือนสบผตของชตางซนักฟอก ซนที่งเปป็นสบผตทใคที่ ชข้ในงานอรุตสาหกรรมซนที่งมคพลนัง
ซนักฟอกมากซนที่งชตางซนักฟอก (นนันที่ คสือ ชตางซนักรคดมสืออาชคพ) ใชข้ ในวนันนนัรนพระองครจะทรงชทาระ
ประชาชนของพระองครและงานของพระองครใหข้บรธิสรุทธธิธ
เหมสือนกนับทคที่ชตางถลรุงแรต เงธินหลอมเงธินใหข้ละลายอยตางระมนัดระวนังดข้วยความรข้อนสผง ขครเงธินกป็
ลอยขนรนมาบนพสืรนผธิวซนที่งถผกตนักออกไปในเวลาอนันเหมาะสม โดยชทาระเงธินนนัรนใหข้บรธิสรุทธธิธ เมสือที่ พระ
ครธิสตรเสดป็จกลนับมา พระองครจะทรงชทาระพวกปรุโรหธิตของอธิสราเอลใหข้บรธิสรุทธธิธ โดยถลรุงพวกเขา
เหมสือนเงธินและทองคทา “เพสือที่ เขาจะไดข้นทาเครสืที่องบผชาอนันชอบธรรมถวายแดตพระเยโฮวาหร” ความคธิด
สองประการถผกสสืที่อตรงนคร (1) มคคทาเตสือนทคที่ชนัดเจนไปถนงพวกปรุโรหธิตทคที่สะเพรต าและกลนับสนัตยรในสมนัย
นนัรนใหข้เปลคที่ยนแปลงตนัวเองเพราะขข้อเทป็จจรธิงทควที่ าต พระเมสสธิยาหรกาท ลนังเสดป็จมาเพสืที่อเกป็บกวาดแลข้ว (2)
เมสือที่ พระครธิสตรเสดป็จมาจรธิงๆในการเสดป็จมาครนัรงทคที่สองของพระองคร หนนที่งในหลายสธิที่งทคพที่ ระองครจะ
ทรงกระททาคสือ ชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธและฟสืร นฟผระบบปรุโรหธิตของเลวคสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิในพระ
วธิหารยรุคพนันปคซนที่งจะถผกสรข้างขนรนมา
ในวนันนนัรนเครสืที่องสนัตวบผชาตตางๆของอธิสราเอลจะอยผใต นความชอบธรรม “แลข้วเครสืที่องบผชา
ของยผดาหรและเยรผซาเลป็มจะเปป็นทคที่พอพระทนัยพระเยโฮวาหร ดนังสมนัยกตอน และดนังในปคทคที่ลวต งแลข้วมา”
สธิที่งทคที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนกป็คสือวตาเครสือที่ งบผชาตตางๆทคที่พระวธิหารในเยรผซาเลป็มขณะนนัรนไมตเปป็น
ทคพที่ อพระทนัยตตอองครพระผผข้เปป็นเจข้า มคหลายครนัรงในอดคตทคที่พวกเขาไดข้ททาใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงพอ
พระทนัย อาจเปป็นตอนทคที่พระวธิหารถผกฟสืร นฟผขร นนใหมตในตอนแรก หรสือในชตวงรนัชสมนัยของโยสธิยาหร
และเฮเซคคยาหร และในตอนทคซที่ าโลมอนมอบถวายพระวธิหารหลนังเดธิมนนัรน พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้า

โดยทางผผข้พยากรณรทตานนครวาต ในวนันทคที่พระเมสสธิยาหรเสดป็จมา เครสืที่องสนัตวบผชาตตางๆทคที่เยรผซาเลป็มจะ
เปป็นทคพที่ อพระทนัยพระองครอคกครนัรง
มลค 3:5-6

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า แลด้วเราจะมาใกลด้เจด้าเพรืที่อการ

พอิพากษา เราจะเปป็นพยานททที่รวดเรป็วททที่กลห่าวโทษนรักวอิทยาคม พวกผอิดประเวณท ผพด้ททที่ปฏอิญาณเทป็จ ผพด้
ททที่บบท บรังครับลพกจด้างในเรรืที่องคห่าจด้าง และแมห่มห่ายและลพกกทาพรด้าพห่อ ผพทด้ ทที่ผลรักไสหรันเหคนตห่างดด้าวจาก
สอิทธอิของเขา และผพด้ททที่ไมห่ยทาเกรงเรา 6 เพราะวห่า เราครือพระเยโฮวาหห์ไมห่มทผรันแปร บทตรชายยาโคบ
เออ๋ย เจด้าทรัทั้งหลายจขงไมห่ถพกเผาผลาญหมด
บรธิบทดผเหมสือนจะเปลคที่ยนกลนับไปยนังความตกตทที่าฝตายวธิญญาณทคที่ดกดสืที่นในอธิสราเอลสมนัย
ฟสืร นฟผ แมข้การประยรุกตรใชข้อาจใชข้ไดข้กบนั วนันแหตงพระเยโฮวาหร การประยรุกตรใชข้จนงอาจหมายถนงสภาพ
ทคที่กลนับสนัตยรของอธิสราเอลในทนัรงสองชตวงเวลา
ไมตวาต กรณคใดพระเจข้ากป็ทรงสต งคทาเตสือนทคจที่ รธิงจนังมาวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสือที่ พระองครจะทรง
เปป็นพยานทครที่ วดเรป็วทคที่กลตาวโทษบรรดานนักวธิทยาคม – คนเหลตานนัรนทคที่ใชข้ศาสตรรเรข้นลนับ, พวกคน
เลตนชผข้, พวกคนทคที่ไมตซสืที่อตรง, พวกคนคดโกง, พวกคนทคที่โหดรข้ายทารรุณ, พวกคนทคใที่ จแขป็งกระดข้าง
พรข้อมกนับคนเหลตานนัรนทคที่ไมตยทาเกรงพระองคร หากคนอธิสราเอลเปป็นเชตนนนัรนในสมนัยของมาลาคค พวก
เขากป็เปป็นคนทคที่นตาสมเพชจรธิงๆ นคอที่ าจเปป็นเหตรุทคที่วาต ททาไมพระเจข้าถนงทรงยอมใหข้อธิสราเอลทคที่ไดข้กลนับ
มาจากการตกเปป็นเชลยถผกรรุกรานโดยพวกกรคกและจากนนัรนโดยพวกโรม แมข้พวกเขาไดข้รบนั บท
เรคยนของตนแลข้วเกคที่ยวกนับการนนับถสือรผปเคารพจากการถผกททาใหข้กระจนัดกระจายไปของพวกเขา
พวกเขากป็ยนังยอมใหข้ความบาปในรผปแบบอสืนที่ ๆมคอยผตต ตอไป แมข้มไธิ ดข้ถผกใหข้รายละเอคยดไวข้อยตาง
ชนัดเจนในเชธิงคทาพยากรณร ตนัรงแตตสมนัยของมาลาคคจนถนงสมนัยพระเยซผ อธิสราเอลทคที่ไดข้กลนับมาจากการ
เปป็นเชลยกป็เผชธิญกนับการตคสอนครนัรงแลข้วครนัรงเลตาจากทนัรงพวกกรคกและพวกโรม
กระนนัรนเพราะพระลนักษณะอนันไมตมคผนันแปรของพระเจข้า พวกเขาจนงไมตถผกผลาญเสคยหมด
สธิที่งทคที่อาจถผกบอกเปป็นนนัยตรงนครกคป็ สือวตาแมข้พระเจข้าทรงตคสอนประชาชนของพระองครเพราะความ
บาป พระองครกยป็ นังทรงเปคที่ยมดข้วยพระเมตตาอยผเต หมสือนเดธิม พระเมตตาของพระองครคสือสธิที่งทคที่ขดนั

ขวางมธิใหข้พระองครททาลายพวกเขา (และพวกเรา) เสคยหมด – พระเมตตาของพระองครดทารงอยผเต ปป็น
นธิตยร ตรงนครเผอธิญวตาเปป็นหนนที่งในขข้ออข้างอธิงทคที่ชนัดเจนเกคที่ยวกนับความไมตมคผนันแปรของพระเจข้า ดผ
กนันดารวธิถค 23:19, โรม 11:29, ยากอบ 1:17 และฮคบรผ 6:17-18
มลค 3:7-8

เจด้าไดด้หรันเหไปเสทยจากกฎของเราและมอิไดด้รรักษาไวด้ตรัทั้งแตห่ครรัทั้งสมรัย

บรรพบทรทษของเจด้า พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า เจด้าจงกลรับมาหาเรา และเราจะกลรับมาหาเจด้าทรัทั้ง
หลาย แตห่เจด้ากลห่าววห่า `เราทรัทั้งหลายจะกลรับมาสถานใด' 8 คนจะปลด้นพระเจด้าหรรือ แตห่เจด้าทรัทั้งหลาย
ไดด้ปลด้นเรา แตห่เจด้ากลห่าววห่า `เราทรัทั้งหลายปลด้นพระเจด้าอยห่างไร' กป็ปลด้นในเรรืที่องสอิบชรักหนขที่งและเครรืที่อง
บพชานรันที่ ซท
ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาขอบเขตเวลาทควที่ าต นครคสือความบาปของอธิสราเอลขณะนนัรน พระเจข้าทรง
กลตาวหาพวกเขาในฐานะประชาชาตธิหนนที่งดข้วยการหนันเหไปเสคยจากกฎของพระองครอยผ เต นสืองๆ
พระองครจนงทรงกทาชนับพวกเขาวตา “เจข้าจงกลนับมาหาเรา และเราจะกลนับมาหาเจข้าทนัรงหลาย” (บนังเอธิญ
วตาวลค “พระเยโฮวาหรจอมโยธา” ปรากฏยคสที่ ธิบสคที่ครนัรงในหนนังสสือมาลาคค มนันปรากฏทนัรงสธิรนสองรข้อย
สามสธิบสคที่ครนัรงในพระคนัมภครรทรนังเลตม)
คทาโตข้แยข้ง (อยตางนข้อยกป็ในใจ) ของอธิสราเอลตอนนนัรนกป็คสือวตา “เราทนัรงหลายจะกลนับมาสถาน
ใด” ความหมายกป็คสือ ‘เราจะกลนับมาอยตางไร’ หรสือ ‘เราไดข้หนันเหไปเสคยจากพระองครอยตางไร’
ความอวดดคของพวกเขามคนข้อยกวตาความมสืดบอดฝตายวธิญญาณของพวกเขาเพคยงนธิดเดคยวเทตานนัรน
พวกเขาหารผข้ไมตวาต พวกเขาไดข้หนนั เหไปเสคยจากพระเจข้าของตนแลข้ว
พระเจข้าจนงทรงตอบกลนับดข้วยคทาถามหลายประการ “คนจะปลข้นพระเจข้าหรสือ” จากนนัร น
พระเจข้าทรงหมายเหตรุวาต พวกเขาไดข้ปลข้นพระองครเสคยแลข้ว คทาโตข้แยข้งของพวกเขากป็คสือวตา “เราทนัรง
หลายปลข้นพระเจข้าอยตางไร” นนันที่ คสือ ‘เราไดข้ปลข้นพระองครอยตางไร’ คทาตอบของพระเจข้านนัรนเรคยบงตาย
“กป็ปลข้นในเรสืที่องสธิบชนักหนนที่งและเครสืที่องบผชานนันที่ ซค” มคความหมายโดยนนัยอนันลนกซนรงถผกสสืที่อในทคที่นร ค นคที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาเมสืที่อคนๆหนนงที่ ไมตถวายสธิบชนักหนนที่ง เขาหรสือเธอกป็หนันเหไปเสคยจาก

พระเจข้า มคความสนัมพนันธรไมตถผกตข้องกนับพระเจข้า และไมตมสค ามนัคคคธรรมกนับพระเจข้า มนันเปป็นความ
บาปอยตางชนัดเจน มนันถผกเปรคยบวตาเปป็นเหมสือนกนับการปลข้น การยนักยอกหรสือการฉข้อโกง
นอกจากนครเมสืที่อผผข้ใดโงตพอและใจแขป็งกระดข้างฝตายวธิญญาณพอทคที่จะปลข้นพระเจข้าไดข้ เขากป็ตก
อยผใต นสภาพฝตายวธิญญาณทคที่นตาสมเพช พระเจข้าทรงเพธิที่มขข้อกลตาวหานครเขข้ากนับขข้อกลตาวหาอสืที่นๆทคที่เหลสือ
ของพระองครทคที่ปรนักปรทาอธิสราเอลสมนัยฟสืร นฟผ: วธิทยาคม, การเลตนชผข้, วธิธคปฏธิบนัตธิตตางๆในการททาธรุรกธิจ
ทคคที่ ดโกง, ความโหดรข้ายทารรุณและการไมตยทาเกรงพระเจข้า การไมตถวายสธิบชนักหนนงที่ ททาใหข้คนๆหนนงที่
อยผใต นกลรุตมเพสือที่ นทคที่ไมตดคอยตางแทข้จรธิง
มลค 3:9

เจด้าทรัทั้งหลายตด้องถพกสาปแชห่งดด้วยคทาสาปแชห่ง เพราะเจด้าทรัทั้งหลายทรัทั้ง

ชาตอิปลด้นเรา พระเจข้าทรงชครใหข้เหป็นวตาพวกเขากทาลนังเผชธิญกนับชตวงเวลาทคที่ยากลทาบากในทางการเงธิน
เพราะพวกเขาไมตไดข้กาท ลนังถวายสธิบชนักหนนงที่ ทนัรงประชาชาตธินร นันในสมนัยฟสืร นฟผกาท ลนังเผชธิญกนับคทาสาป
แชตงทางการเงธินเพราะการปลข้นพระเจข้าของพวกเขา ดนังทคที่บรธิบททคตที่ ามมาจะคตอยๆเผยใหข้เหป็น
พระเจข้าไดข้ทรงตคสอนพวกเขาอยตางรรุนแรงในทางเศรษฐกธิจในการททาใหข้พสืชผลลข้มเหลวเพราะขาด
ฝน อากาศไมตดค และการรนังควานของฝผงแมลงทคที่รรุกราน เหตรุผลกป็คสือ ความบาปของพวกเขาในการ
ไมตถวายสธิบชนักหนนที่ง
มลค 3:10-12

พระเจข้าจนงทรงกทาชนับพวกเขาอคกครนัรงวตา จงนทาสอิบชรักหนขที่งเตป็มขนาด

มาไวด้ในคลรัง เพรืที่อวห่าจะมทอาหารในนอิเวศของเรา จงลองดพเราในเรรืที่องนททั้ ดพททหรรือวห่าเราจะเปอิด
หนด้าตห่างในฟด้าสวรรคห์ใหด้เจด้า และเทพรอยห่างลด้นไหลมาใหด้เจด้าหรรือไมห่ คลนังทควที่ าต นครคสือ คลนังทรนัพยร/
โกดนังทคที่อยผตต ธิดกนับพระวธิหาร เศรษฐกธิจในสมนัยนนัรนไมตเพคยงเปป็นเกษตรกรรมสต วนใหญตเทตานนัรน แตต
การแลกเปลคที่ยนสธินคข้ากป็กระททากนันอยตางแพรต หลายดข้วย มนันเปป็นวธิธคปฏธิบนัตธิของคนอธิสราเอลทคที่จะนทา
สธิบชนักหนนงที่ ของตนมายนังพระวธิหารในรผปของสธินคข้าโภคภนัณฑร (ขข้าว, มะเดสืที่อ, นทราองรุตน ฯลฯ) จาก
นนัรนสธิที่งเหลตานครกถป็ ผกเกป็บไวข้ในอาคารทคที่มคลนักษณะเหมสือนโกดนังซนงที่ ถผกเรคยกวตา คลนังซนที่งเปป็นสต วนหนนที่ง
ของคลนังทรนัพยรของพระวธิหาร (นตาสนใจทคที่วาต เปาโลใชข้คทากรคกทคที่เทคยบเทตาซนที่งแปลเปป็นเกห็บใน 1 โค

รธินธร 16:2 ซนที่งหมายถนงครธิสตจนักรทข้องถธิที่น) เมสือที่ พวกเขาไมตถวายสธิบชนักหนนที่ง งานของพระวธิหารโดย
เฉพาะในการจนัดเตรคยมอาหารของคนเลวคจนงไดข้รนับความเสคยหาย
ถข้าและเมสืที่ออธิสราเอลเรธิที่มถวายสธิบชนักหนนที่ง (แมข้ในยามทคที่พชสื ผลของพวกเขาขาดแคลนอยตาง
หนนักกป็ตาม) พระเจข้ากป็ทรงสนัญญาวตาพระองครจะทรง “เปธิดหนข้าตตางในฟข้าสวรรคร” นคที่อาจหมายถนง
ฝนทคพที่ วกเขาตข้องการอยตางหนนัก (วลค “หนข้าตตางในฟข้าสวรรคร” ถผกพบสามครนัรงในพระคนัมภครร ทคที่เดตน
ชนัดคสือในสมนัยของโนอาหรมนนั หมายถนงการทคพที่ ระเจข้าทรงสตงฝนมา ดผ ปฐมกาล 7:11, 8:2 มนันถผก
กลตาวถนงใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 7:2, 19 เชตนกนันในสมนัยของเอลคชาและการลข้อมกรรุงเยรผซาเลป็ม ในขข้อนนัรน
มนันอาจหมายถนงฝนทคที่พวกเขาตข้องการอยตางมากเชตนกนัน) พระเจข้าทรงยรุพวกเขาวตา “จงลองดผเราใน
เรสือที่ งนคร” กลตาวอคกนนัยหนนนงที่ ‘จงทดสอบเรา และดผวาต เราจะอวยพรพวกเจข้าเปป็นการตอบแทนหรสือ
ไมต’ พระเจข้าทรงสนัญญาวตาเมสืที่อพวกเขาเรธิที่มถวายสธิบชนักหนนที่งอคกครนัรงหนนงที่ พระองครจะทรงเทพระพร
ใหข้แกตพวกเขาจนพวกเขาจะรนับมนันทนัรงหมดไมตไหว
11 เราจะขนาบตรัวททที่ททาลายใหด้แกห่เจด้า เพรืที่อวห่ามรันจะไมห่ททาลายผลแหห่งพรืทั้นดอินของเจด้า และผล
องทห่นในไรห่นาของเจด้าจะไมห่รห่วง พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนททั้แหละ กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ
พระเจข้าทรงสนัญญาวตาพระองครจะ “ขนาบตรัวททที่ททาลาย” คทาทคที่แปลเชตนนนัรน (ออวณ์คาล) มคความหมาย
ตรงตนัววตา ‘ผผข้กธินนนัรน’ นคที่หมายถนงฝผงแมลงทคที่เขมสือบและททาลายพสืชผลของพวกเขา นอกจากนคร
พระเจข้าทรงสนัญญาวตาเถาองรุตนของพวกเขาจะไมต “ทธิรงผลของเธอกตอนเวลาในไรต นา” คทาทคที่แปลวตา
ทอิทั้งผลของเธอ (รห่วง) (ชอวณ์โลล) มคความหมายวตา ‘แทข้งลผก’ สธิที่งทคที่ไดข้เกธิดขนรนแลข้วกป็คสือวตาพระเจข้าไดข้
ทรงใชข้สภาพอากาศทคที่ไมตดคมาซนที่งททาใหข้พสืชผลทคที่เปป็นองรุตนถผกพนัดตกสผตพรสืนดธินกตอนเวลาอนันควร มนัน
อาจเปป็นเพราะลมแรง ลผกเหป็บหรสือการผสมกนันของทนัรงสองอยตาง พระเจข้าทรงไดข้สธิบชนักหนนที่งของ
พระองครแลข้ว อยตางไรกป็ตามอธิสราเอลไดข้พลาดพระพรของพระเจข้าไปและอนันทคที่จรธิงไดข้เสคยคตาปรนับ
เพราะการไมตถวายสธิบชนักหนนที่ง
12 พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า แลด้วประชาชาตอิทรัทั้งสอิทั้นจะเรทยกเจด้าวห่า ผพด้ททที่ไดด้รรับพระพร
ดด้วยวห่าเจด้าจะเปป็นแผห่นดอินททที่นห่าพขงใจ เมสืที่อคนไมตยอมถวายสธิบชนักหนนที่ง (1) งานของพระเจข้าบนแผตน

ดธินโลกกป็ถผกฉรุดรนัรง, (2) คนทคที่ไมตถวายสธิบชนักหนนที่งกทาลนังปลข้นพระเจข้าอยผ,ต (3) พระเจข้าจะทรงระงนับ
พระพรของพระองครไวข้ และถนงขนาดตคสอนผผข้ทคที่ไมตถวายสธิบชนักหนนที่งดข้วยซทรา อยตางไรกป็ตาม พระเจข้า
ไดข้ทรงสนัญญาวตาจะอวยพรคนเหลตานนัรนทคที่จะถวายเกคยรตธิพระองครเชตนนนัรน แมข้แตตคนอสืนที่ ๆกป็จะมอง
เหป็นพระพรของพระเจข้าอยผบต นตนัวพวกเขาเมสือที่ พวกเขากลนับมาถวายสธิบชนักหนนที่งอคกครนัรง
มลค 3:13-15

พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ถด้อยคทาของเจด้านรัทั้นใสห่รด้ายเรา เจด้ายรังกลห่าววห่า

`เราทรัทั้งหลายไดด้กลห่าวใสห่รด้ายพระองคห์สถานใด' 14 เจด้าไดด้กลห่าววห่า `ททที่จะปรนนอิบรัตอิพระเจด้ากป็เปลห่า
ประโยชนห์ ททที่เราจะรรักษากฎของพระองคห์ หรรือดทาเนอินอยห่างคนไวด้ททกขห์ตห่อพระพรักตรห์พระเยโฮวาหห์
จอมโยธานรัทั้นจะไดด้ผลประโยชนห์อรันใด 15 บรัดนทเทั้ ราถรือวห่าคนอวดดทเปป็นคนไดด้รบรั พร เออ คนททที่
ประกอบความชรัที่ว ใชห่วห่าจะมรัที่งครัที่งเทห่านรัทั้น แตห่เมรืที่อเขาไดด้ทดลองพระเจด้าแลด้วกป็พด้นไปไดด้ '"
พระเจข้าทรงนทาขข้อกลตาวหาอคกประการมาปรนักปรทาพวกเขา พระองครทรงหมายเหตรุวาต
ถข้อยคทาของพวกเขา “ใสตรข้ายเรา” ความหมายกป็คสือวตาถข้อยคทาของพวกเขารรุนแรงหรสือดรุดนันตตอสผข้องคร
พระผผข้เปป็นเจข้า อคกครนัรงทคที่อธิสราเอลตอบกลนับ (อยตางนข้อยกป็ในใจของพวกเขา) วตา “เราทนัรงหลายไดข้
กลตาวใสต รข้ายพระองครสถานใด” คทาตอบของพระเจข้ากป็คสือวตาพวกเขาถสือทรรศนะทคที่วาต “ทคที่จะ
ปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้ากป็เปลตาประโยชนร ทคที่เราจะรนักษากฎของพระองคร หรสือดทาเนธินอยตางคนไวข้ทรุกขรตตอ
พระพนักตรรพระเยโฮวาหรจอมโยธานนัรนจะไดข้ผลประโยชนรอนนั ใด” ความหมายของการดทาเนธินอยตาง
คนไวข้ทรุกขรอาจหมายถนงการทคพที่ วกเขาถสือฤกษรยามตตางๆของการกลนับใจใหมตและการอดอาหาร
อยตางเปป็นทางการตตอพระพนักตรรพระเจข้า นอกจากนครอธิสราเอลทคที่มนักกบฏไดข้มาถนงจรุดทคที่พวกเขามอง
คนเหลตานนัรนทคที่เยตอหยธิงที่ วตามคความสรุขและคนทนัรงหลายทคที่กระททาความชนัวที่ วตา “มนังที่ คนังที่ ” (นนันที่ คสือ ไดข้รบนั
การยกชผขร นน) กระทนังที่ คนเหลตานนัรนทคที่ทดลองพระเจข้ากป็ดผเหมสือนลอยนวลไปไดข้ แมข้พระเจข้ามธิไดข้ทรง
ตอบกลนับทนัศนคตธิทคที่เนตาเหมป็นของพวกเขาโดยตรง ในขข้อตตอๆไปคทาตอบของพระองครกชป็ นัดเจน
มลค 3:16-18

แลด้วคนเหลห่านรัทั้นททที่เกรงกลรัวพระเยโฮวาหห์จขงพพดกรันและกรัน พระเย

โฮวาหห์ทรงฟรังและทรงไดด้ยอิน และมทหนรังสรือมด้วนหนขที่งสทาหรรับบรันทขกความจทาหนด้าพระพรักตรห์ ไดด้
บรันทขกชรืที่อผพทด้ ทที่เกรงกลรัวพระเยโฮวาหห์ และททที่ตรขกตรองในพระนามของพระองคห์ไวด้ 17 พระเยโฮ

วาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า "เขาทรัทั้งหลายจะเปป็นคนของเรา เปป็นเพชรพลอยของเราในวรันททที่เราจะ
ประกอบกอิจ และเราจะไวด้ชทวอิตคนเหลห่านททั้ ดรังชายททที่ไวด้ชทวอิตบทตรชายของเขาผพด้ปรนนอิบรัตอิเขา 18 แลด้ว
เจด้าจะกลรับมาและสรังเกตเหป็นความแตกตห่างระหวห่างคนชอบธรรมกรับคนชรัวที่ ระหวห่างคนททที่
ปรนนอิบตรั อิพระเจด้ากรับคนททที่ไมห่ปรนนอิบตรั อิพระองคห์"
อยตางไรกป็ตามพระเจข้าทรงหมายเหตรุคนเหลตานนัรนทคที่ยทาเกรงพระองคร ตรงนครเหป็นไดข้ชนัดวตาพวก
เขาปรนกษาหารสือกนันและมาประชรุมกนันในทตามกลางความตกตทที่าฝตายวธิญญาณและการกบฏทคที่อยผรต อบ
ตนัวพวกเขา พระเจข้าจนงทรงสรข้าง “หนนังสสือมข้วนหนนที่งสทาหรนับบนันทนกความจทาหนข้าพระพนักตรร ไดข้
บนันทนกชสืที่อผผข้ทคที่เกรงกลนัวพระเยโฮวาหร และทคที่ตรนกตรองในพระนามของพระองครไวข้” ความหมายกป็
คสือวตาแมข้คนอธิสราเอลสต วนใหญตกาท ลนังเกลสือกกลนัรวอยผใต นความบาปและการกบฏ พระเจข้ากป็ทรงเหป็น
ชนสต วนนข้อยทคที่มธิไดข้ททาเชตนนนัรนและทคที่ยทาเกรงพระองคร โดยยนังดทาเนธินในทางทนัรงหลายของพระองคร
พระเจข้าทรงสนัญญาวตาคนเหลตานครเปป็นของพระองครและวตาพวกเขาจะเปป็นดนังเพชรพลอยของ
พระองคร (นนันที่ คสือ มคคตาประเสรธิฐ) แนตนอนวตามคความเกคที่ยวโยงรต วมตรงนครระหวตางฮนักกนัย 2:23 กนับเศ
คารธิยาหร 9:16 ความคธิดทคที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าจะทรง “ไวข้ชวค ธิตคนเหลตานคร ดนังชายทคที่ไวข้ชวค ธิตบรุตร
ชายของเขาผผข้ปรนนธิบนัตธิเขา” แมข้ไมตกลตาวไวข้ชนัดเจน สธิที่งทคที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็คอสื วตา การตคสอนแหตงการ
พธิพากษากทาลนังจะมาสทาหรนับคนอธิสราเอลสต วนใหญตทคที่เปป็นคนกลนับสนัตยรและมนักกบฏตตอพระเจข้า
อยตางไรกป็ตามคนสต วนใหญตทคที่ยทาเกรงพระเจข้าโดยยนังถวายเกคยรตธิพระองครอยผจต ะไดข้รบนั การไวข้ชควตธิ
จากการพธิพากษานนัรน
จากนนัรนคนอธิสราเอลสต วนทคที่เหลสือซนที่งเปป็นคนกลนับสนัตยรจะกลนับมา (หาพระเจข้า) และจะ
“สนังเกตเหป็นความแตกตตางระหวตางคนชอบธรรมกนับคนชนัวที่ ” เมสืที่อนนัรนพวกเขาจะสนังเกตเหป็นความ
แตกตตางระหวตาง “คนทคที่ปรนนธิบนัตธิพระเจข้ากนับคนทคที่ไมตปรนนธิบนัตพธิ ระองคร” เวลาทคที่สที่ธิงนครจะเกธิดขนรน
เหป็นไดข้ชดนั วตาถผกพบในบทถนัดไป นนันที่ คสือเหป็นไดข้ชนัดวตาในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวาหร
*****

ภนำพรวมของมนำลนำคค 4: บทสสุดทพ้ายของมาลาคคีกลว่าวถซงวนันแหว่งพระเยโฮวาหณ์และพระพร
ตว่างๆของมนันซซงชื่ ถถูกนนาหนพ้าโดยการปรากฏตนัวของเอลคียาหณ์ยสุคสสุดทพ้าย
มลค 4:1

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสวห่า "ดพเถอิด วรันนรัทั้นจะมาถขง ครือวรันททที่จะ

เผาไหมด้เหมรือนเตาอบ เมรืที่อคนททที่อวดดททรัทั้งสอิทั้น เออ และคนททที่ประกอบความชรัที่วทรัทั้งหมดจะเปป็น
เหมรือนตอขด้าว วรันททที่จะมานรัทั้นจะไหมด้เขาหมด จนไมห่มทรากหรรือกอิที่งเหลรืออยพห่เลย วนันทคที่วาต นครอาจหมาย
ถนงวนันแหตงพระเยโฮวาหร มนันถผกพรรณนาวตาเปป็นวนันทคที่เผาไหมข้เหมสือนเตาอบ สธิที่งทคที่ถผกบอกเปป็นนนัยกป็
คสือการพธิพากษาอนันรข้ายแรง วนันแหตงพระเยโฮวาหรเรธิที่มตข้นดข้วยยรุคเจป็ดปค ในชตวงครนงที่ หลนัง จรุดสนใจ
อยผทต คที่อธิสราเอล เมสือที่ พวกเขาเผชธิญกนับไฟทคที่ตคสอนแหตงการพธิพากษาของพระเจข้า คนอธิสราเอลสต วน
ใหญตจะไดข้รนับความรอดในตอนนนัรนโดยหนันมาหาพระครธิสตร อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชนัดวตามคคน
อธิสราเอลจทานวนมหาศาลทคที่ไมตยอมกลนับใจใหมตในวนันนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตานคที่เปป็นสธิที่งทคที่ผผข้พยากรณรทตาน
นครกลตาวถนงวตาเปป็น “คนทคที่อวดดคทรนังสธิรน เออ และคนทคที่ประกอบความชนัวที่ ทนัรงหมด จะเปป็นเหมสือนตอ
ขข้าว วนันทคที่จะมานนัรนจะไหมข้เขาหมด จนไมตมครากหรสือกธิที่งเหลสืออยผเต ลย”
มลค 4:2-4

แตห่ดวงอาทอิตยห์แหห่งความชอบธรรมซขที่งมทปทกรรักษาโรคภรัยไดด้จะขขทั้น

มาสทาหรรับคนเหลห่านรัทั้นททที่ยทาเกรงนามของเรา เจด้าจะกระโดดโลดเตด้นออกไปเหมรือนลพกวรัวออกไป
จากคอก 3 และเจด้าจะเหยทยบยทที่าคนชรัวที่ เพราะวห่าเขาจะเปป็นเหมรือนขททั้เถด้าททที่ใตด้ฝห่าเทด้าของเจด้าในวรัน
นรันทั้ เมรืที่อเราประกอบกอิจ พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรรัสดรังนททั้แหละ 4 จงจดจทาราชบรัญญรัตอิของโมเสส
ผพรด้ บรั ใชด้ของเรา ทรัทั้งกฎเกณฑห์และคทาตรัดสอินซขงที่ เราไดด้บรัญชาเขาไวด้ททที่ภ พเขาโฮเรบสทาหรรับออิสราเอลทรัทั้ง
สอินทั้
ตรงกนันขข้ามอยตางสธิรนเชธิงสทาหรนับยธิวเหลตานนัรนทคที่ดทาเนธินตามทางพระเจข้าและเชสืที่อในวนันนนัรน
“ดวงอาทธิตยรแหตงความชอบธรรมซนที่งมคปคกรนักษาโรคภนัยไดข้จะขนรนมาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทคที่ยทาเกรง
นามของเรา เจข้าจะกระโดดโลดเตข้นออกไปเหมสือนลผกวนัวออกไปจากคอก” ความเหป็นหลาย
ประการเกธิดขนรนตามลทาดนับ (1) “ดวงอาทธิตยรแหตงความชอบธรรม” ยตอมเปป็นอคกพระนามหนนงที่
สทาหรนับพระเยซผครธิสตรพระบรุตรของพระเจข้า เหมสือนกนับทคที่ดวงอาทธิตยรสตองสวตางมากกวตาแสงอสืที่นใด

พระเยซผกทป็ รงเปป็นตข้นแบบของความชอบธรรม (2) เมสืที่อพระองครเสดป็จกลนับมาเปป็นครนัรงทคที่สองตอน
สธิรนยรุคเจป็ดปค โดยชตวยอธิสราเอลทคที่เชสืที่อใหข้รอดพข้น พระองครจะทรงททาเชตนนนัรนพรข้อมกนับ “ปคกรนักษา
โรคภนัย” ซนที่งเปป็นคทาเปรคยบเปรยอนันไพเราะของการทคที่พระองครจะทรงรนักษาอธิสราเอลประชาชนทคที่
ทรุกขรใจของพระองครใหข้หาย (3) เมสืที่อถนงตอนนนัรนพวกเขาจะเปป็นเหมสือน “ลผกวนัวออกไปจากคอก”
คทาเปรคยบนครหมายถนงสนัตวรทคที่ถผกขรุนจนอข้วนพค การประยรุกตรใชข้กคป็ สือวตาพวกยธิวทคที่ชอบธรรม ทคที่เชสืที่อและ
ทคที่ยทาเกรงพระเจข้าในคราวนนัรนจะเปป็นจรุดสนใจหลนักของการอวยพรและการททาใหข้จทาเรธิญของ
พระเจข้าในอาณาจนักรยรุคพนันปคของพระเจข้า
ในวนันนนัรนและ ณ เวลานนัรน คนสต วนทคที่เหลสือซนที่งเปป็นยธิวทคที่กลนับใจใหมต ทคที่เชสืที่อและทคที่ดทาเนธินตาม
แบบพระเจข้าจะ “เหยคยบยทที่าคนชนัวที่ ” นคที่อาจหมายความวตาคนอธิสราเอลทคที่ถผกไถตแลข้วในวนันนนัรนจะมค
ชนัยชนะเหนสือไมตเพคยงพวกพคที่นอข้ งทคที่มกนั กบฏของตนเทตานนัรน แตตเหนสือคนชนัวที่ ทนัรงปวงของทรุก
ประชาชาตธิดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้าทรงบนัญชาพวกเขาวตา “จงจดจทาราชบนัญญนัตธิของโมเสสผผข้รนับใชข้ของ
เรา ทนัรงกฎเกณฑรและคทาตนัดสธินซนที่งเราไดข้บนัญชาเขาไวข้” อธิสราเอลในสมนัยมาลาคค (รวมถนงอธิสราเอลทคที่
จะถผกไถตในวนันแหตงพระเยโฮวาหร) ถผกกทาชนับใหข้กลนับมาสผตพระวจนะของพระองคร
มลค 4:5-6

ดพเถอิด เราจะสห่งเอลทยาหห์ผด้พพ ยากรณห์มายรังเจด้ากห่อนวรันแหห่งพระเยโฮ

วาหห์ ครือวรันททที่ใหญห่ยงอิที่ และนห่าสะพขงกลรัวมาถขง 6 และทห่านผพนด้ รัทั้นจะกระททาใหด้จอิตใจของพห่อหรันไปหา
ลพก และจอิตใจของลพกหรันไปหาพห่อ หาไมห่ เราจะมาโจมตทแผห่นดอินนรัทั้นดด้วยคทาสาปแชห่ง" ขณะทคที่
หนนังสสือเลตมนครใกลข้ปธิดฉาก คทาพยากรณรมคกลตาวไวข้อคกครนัรงเกคที่ยวกนับเอลคยาหรผผข้ซนที่งจะถผกสต งมากตอน
“กตอนวนันแหตงพระเยโฮวาหร คสือวนันทคใที่ หญตยธิงที่ และนตาสะพรนงกลนัวมาถนง” พระเยซผทรงประยรุกตรใชข้คทา
พยากรณรนร คอยตางชนัดเจน (อยตางนข้อยในฝตายวธิญญาณ) กนับยอหรนผผข้ใหข้รนับบนัพตธิศมา (ดผ มนัทธธิว 17:1013) อยตางไรกป็ตาม การสทาเรป็จจรธิงในทคที่สรุดกป็เหป็นไดข้ชดนั วตายนังมาไมตถนง นนันที่ อาจเปป็นพยานหนนที่งในสอง
คนนนัรนทคถที่ ผกระบรุไวข้ในวธิวรณร 11 หนนังสสือมาลาคคจงน จบลงเพคยงเทตานคร
หนนังสสือเลตมนครปธิดทข้ายดข้วยคทาพยากรณรเกคที่ยวกนับเอลคยาหรยรุคสรุดทข้ายทคที่หนันพตอไปหาลผกและลผก
ไปหาพตอในวนันนนัรน มคหมายเหตรุไวข้เกคที่ยวกนับพระพธิโรธของพระเจข้าทคที่มคตตอการททาลายความเปป็นอนัน

หนนงที่ อนันเดคยวกนันของครอบครนัว เมสืที่อมคความเสสืที่อมลงระหวตางพตอกนับลผกๆ พระเจข้ากป็ทรงเตสือนวตาจะ
โจมตคแผตนดธินโลกดข้วยคทาสาปแชตง มนันอาจหมายถนงภนัยพธิบนัตธิเหลตานนัรนซนที่งจะเกธิดขนรนในชตวงยรุคเจป็ดปค
มนัทธธิว 24:10-12 ดผเหมสือนบตงบอกวตาจะมคความตกตทที่าลงดข้านครอบครนัวในวนันนนัรน หนนังสสือเลตมนครปธิด
ทข้ายดข้วยหมายเหตรุอนันนตากลนัวนนัรน

