
มาลาคี 
เขียนขึ้นโดยมาลาคีในป ๔ ๕ ๐ -๔ ๒ ๕   กอนคริสตศักราช  
พระเจาทรงใชมาลาคีเปนผูเผยพระวจนะมายังกลุมประชากรยิวท่ีคื
นถ่ิน   
ในภาวะที่ความรอนรนฝายจิตวิญญาณของพวกเขาตกต่ําอยางนา
ใจหาย   เนหะมียและเอสราไดริเริ่มการปฏิรูปทางบทบัญญัติ 
และการเมืองแลว  
ม า ล าคีมีสวนชี้นําประชากรใหเอาใจใสตอปญหาจิตวิญญาณข
องตน  ปญหาที่มาลาคีกลาวถึงคือปุโรหิตไมซ่ือสัตย  
พระวิหารของพระเจาถูกละเลย  และความผิดบาปในครอบครัว  
มาลาคีจบลงดวยคําพยากรณเก่ียวกับพระผูชวยใหรอดที่พระเจาท
รงเจิมไว  และผูนําเสด็จคือยอหนผูใหบัพติศ ม า  
(ซ่ึงในที่นี้เรียกวาเอลียาห)  
จะเห็นวาพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมจบลงตรงจุดท่ีคาดหมายสิ่งซ่ึง
พระเจาจะทรงกระทําตอไปในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 
ประชากรอิสราเอลไมยอมเรียนรูบทเรียนจากการที่ตองตกเปนเชล
ย  พวกเขาตองตกเปนเชลยก็เพราะทําผิดทําบาป  
และบัดนี้ก็ยังทําผิดซํ้ารอยเดิม  การหยารางเปนเรื่องดาษด่ืน  
ผูคนเห็นแกตัวไมมีความจริงใจ  พระวิหารของพระเจาถูกละเลย  
ความตกต่ําฝายจิตวิญญาณปรากฏอยูท่ัวทุกแหง   
มาลาคีตําหนิพวกผูนําทางศาสนา  
เพราะพวกเขานาจะรูวาพระเจาทรงประสงคสิ่งใด  
มาลาคีเสนอความหวังในอนาคต  
คือพระผูชวยใหรอดซ่ึงจะเสด็จมาดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
 
โครงเรื่อง 



๑ . ความรักของพระเจา และความนาอับอายของอิสราเอล  (๑ :๑ -
๒ :๙ ) 
๒ . ประณามความผิดบาปของอิสราเอล (๒ :๑ ๐ -๑ ๗ ) 
๓ . พยากรณถึงโทษทัณฑท่ีจะมาถึง (๓ :๑ -๖ ) 
๔ . การถวายสิบลด   (๓ :๗ -๑ ๘ ) 
๕ . พยากรณถึงการเสด็จมาของ 
    พระผูชวยใหรอด (๔ :๑ -๖ ) 
 
1พระดํารัสจากองคพระผูเปนเจา+ถึงอิสราเอลผานทางมาลาคี1 
ดังนี้ 
ทรงรักยาโคบ แตไมทรงโปรดปรานเอซาว 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เราไดรักเจา  แตเจายอนวา 
'พระองครักเราอยางไร?'"  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  "แมเอซาวจะเปนพี่ชายของยาโคบ  
แตเราก็รักย า โ ค บ  3สวนเอซาวเราไมโปรดปราน  
และเราไดทําใหเทือกเขาของเขากลายเปนท่ีท้ิงราง 
เราไดทําใหมรดกตกทอดของเขากลายเปนถ่ินทุรกันดารใหเหลาห
ม า ไ น " 
 4เอโดมอาจจะกลาววา "ถึงเราถูกบดขยี้  
แตเราก็จะซอมสรางสวนท่ีหักพังขึ้นมาใหม" 
 แตองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "พวกเขาจะสรางขึ้นก็ได  
แตเราจะบดขยี้มันลงมาอีก เขาจะไดชื่อวาดินแดนที่ชั่วราย  
ชนชาติท่ีองคพระผูเปนเจา+กริ้วอยูเนืองนิตย 

                                      
1 1:1  แปลวา ทูตของเรา 



5เจาจะเห็นกับตาและกลาววา 'องคพระผูเปนเจา+ทรงยิ่งใหญนัก  
พระองคทรงฤทธิ์แมกระทั่งนอกเขตแดนอิสราเอล!' 
เครื่องบูชาท่ีมีตําหนิ 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "ลูกยอมใหเกียรติพอ  
บาวยอมใหเกียรตินาย  หากเราเปนพอ  
ไหนละเกียรติท่ีเราควรจะไดรับ?  หากเราเปนนาย  
ไหนละความเคารพที่เราควรจะไดรับ?  
พวกเจาเหลาปุโรหิตนี่แหละ  เหยียดหยามนามของเรา 
พวกเจาถามเราวา  
'ขาพระองคท้ังหลายเหยียดหยามพระนามของพระองคอยางไร?'" 
7ก็เจานําอาหารมลทินมาวางบนแทนบูชาของเรานะสิ 
เจาถามวา 'พวกขาพระองคทําเชนนั้นเมื่อใดกัน'   
ก็โดยกลาววา  โตะขององคพระผูเปนเจา+นั้นนาเหยียดหยาม  
8เม่ือเจานําสัตวตาบอด มาถวายบูชา  นั่นไมผิดหรือ?  
เม่ือเจาถวายสัตวพิการหรือเปนโรค  นั่นไมผิดหรือ?  
ลองถวายใหผูวาการของเจาดูสิ!  เขาจะพอใจเจาไหม?  
เขาจะยอมรับเจาไหม?" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
9 "ลองออนวอนพระเจาเถิด  เผื่อพระองคจะเมตตาเราทั้งหลาย  
แตเจาคิดวาพระองคจะรับของพวกนั้นท่ีเจานํามาถวายหรือ?" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
10องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "โอ 
อยากใหพวกเจาสักคนปดประตูวิหารเสีย  เพื่อ 
เจาจะไดไมมาจุดไฟอันเปลาประโยชนบนแทนบูชาของเรา!  
เราไมไดพอ ใจเจาเลย"  
"แ ล ะ เ ร า จ ะ ไ มรับของถวายใดๆ จากมือเจาดวย 



11นามของเราจะยิ่งใหญทามกลางมวลประชาชาติตั้งแตท่ีดวงอาทิ
ตยขึ้นจนถึงดวงอาทิตยตก  
เขาจะถวายเครื่องหอมและของถวายบริสุทธิ์แดนามของเราทุกท่ีทุ
กแหง   ดวยวานามของเราจะยิ่งใหญในหมูประชาชาติท้ังหลาย" 
องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ฤ ท ธิ์ตรัสดังนั้นแหละ   
12 "แตเจาลบหลู   นามนั้นโดยกลาวถึงโตะของพระเจาวา 
'เปนมลทิน'   และอาหารที่ถวายนั้นวา 'นาเหยียดหยาม'  
13และเจากลาววา 'ภาระนาเบ่ือ!' 
แลวทําเสียงฮึดฮัดอยางเหยียดหยาม" 
องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เมื่อเจานําสัตวบาดเจ็บ 
พิการหรือเปนโรคมาถวายเปนเครื่องบูชา  
ควรหรือที่เราจะรับของพวกนั้นจากมือเจา?"  
14องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"ขอสาปแชงคนโกงผูสัญญาจะเอาแกะดีๆ จากฝูงของตนมา  
แตกลับถวายแกะที่มีตําหนิแดองคพระผูเปนเจา 
ท้ังนี้เพราะเราคือจอมราชัน  และนามของเราก็เปน 
ท่ีเกรงขามทามกลางนานาประชาชาต"ิ 

 
ทรงเตือนเหลาปุโรหิต  
2 "และบัดนี้เปนคําเตือนสําหรับพวกเจา ปุโรหิตทั้งหลาย"  
2องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "หากเจาไมฟง 
และไมตั้งใจเทิดทูนนามของเรา  
เราจะสงคําแชงมาเหนือเจาและจะสาปแชงพรของเจา  
ท่ีจริงเราไดสาปแชงแลว  เพราะเจาไมไดตั้งใจเทิดทูนเรา"  



3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "เ พ ร าะเจา  
เราจะขนาบลูกหลานของเจา2 เราจะละเลงของเหลือเดนเหลานั้น 
ท่ีเจาถวายแกเราบนหนาเจา  และเหวี่ยงเจาท้ิงไปกับกากเดนนั้น  
4แลวเจาจะไดรูวาเราเตือนเจาแลว  
เพื่อพันธสัญญาท่ีเราใหไวแกเลวีจะสืบทอดตอไป 
5เราไดใหคําม่ันสัญญาไวกับเขา  เพื่อใหชีวิตและสันติสุขแกเขา  
โดยคําม่ันสัญญานี้เรียกรองความยําเกรงจากเขา  
และเขาก็ไดยําเกรงเรา  ดําเนินดวยความเกรงกลัวนามของเรา  
6ปากเขาเอยคําสอนแท  ไมเคยพลั้งผิดทางวาจา  
เขาไดดําเนินไปกับเราดวยสันติและความเที่ยงธรรม    
และชวยหลายคนหันจากความบาป 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"วาจาของปุโรหิตควรปกปองความรู  
และผูคนพึงแสวงหาคําสั่งสอนจากปุโรหิต  
เพราะเขาคือทูตขององคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์  
8แตเจาไดหันเหจากทางนั้น  
คําสอนของเจาทําใหหลายคนสะดุดลม 
เจาละเมิดพันธสัญญาท่ีเราใหไวกับเลวี   
9ฉะนั้น  
เราจึงกระทําใหเจาเปนท่ีดูหม่ินและตกต่ําตอหนาประชากรทั้งปวง 
เพราะเจามิไดปฏิบัติตามวิถีทางของเรา  
แตแสดงอคติตอบทบัญญัติ" 
ยูดาหทรยศ 

                                      
2 2:3  หรือ เราจะตัดขาดจากลูกหลานของเจา 



10เราท้ังหลายมีพระบิดาองคเดียวกันมิใชหรือ? พระ 
เจาองคเดียวทรงสรางเรามิใชหรือ?   
ก็แลวเหตุใดเราลบหลูพันธสัญญาของบรรพบุรุษโดยไมซ่ือตรงภัก
ดีตอกัน?  
11ยูดาหทรยศ  
มีการกระทําอันนาชิงชังในอิสราเอลและในเยรูซาเล็ม  
คือยูดาหลบหลูสถานศักด์ิสิทธิ์ท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงรักโดยแตงง
านกับหญิงท่ีนับถือพระของคนตางชาติ      
12ไมวาจะเปนใครก็ตามถาทําเชนนี้  
ขอองคพระผูเปนเจา+ตัดขาดผูนั้นจากชุมชนยาโคบ  
แมวาเขานําสิ่งของมาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ 
13อีกอยางหนึ่งท่ีเจาทํา 
คือมาบีบน้ําตารดแทนบูชาขององคพระผูเปนเจา+  
เจารองไหสะอึกสะอื้น  
เพราะพระองคไมทรงแยแสหรือพอพระทัยท่ีจะรับเครื่องบูชาจากมื
อของเจา  14เจาถามวา "ทําไมทรงทําเชนนี้" 
ก็เพราะพระเจาทรงเปนพยานระหวางเจากับภรรยาตั้งแตวัยหนุมข
องเจา   เพราะ 
เจาทรยศนอกใจนางผูเปนคูครองตามพันธสัญญาแหงการแตงงาน  
15องคพระผูเปนเจา+ไดทรงผูกพันท้ังคูเปนหนึ่งเดียวกันมิใชหรือ?  
ท้ังกายและวิญญาณของทั้งคูเปนของพระองค  
เปนหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไร?  
ก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมใหกับพระองคนั่นเอง  ฉะนั้น  
จงควบคุมสติอารมณของเจาใหดี  
อยาคิดนอกใจภรรยาที่เจาไดมาตั้งแตยังหนุม 



16องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลตรัสวา 
"เราชิงชังการหยารางและคนโหดราย" 
ฉะนั้นจงควบคุมสติอารมณของเจาใหดี อยาทําผิดสัญญา 
วันแหงการพิพากษา 
17เจาทําใหองคพระผูเปนเจา+เอือมระอาคําพูดของเจา  
 เจาถามวา "เราทําใหพระองคทรงเอือมระอาดวยเรื่องใด?"   
ก็โดยพูดวา 
"คนทั้งปวงที่ทําชั่วก็เปนคนดีในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจ
า + และพระองคทรงพอพระทัยคนเหลานั้น"  หรือโดยพูดวา 
"ไหนละพระเจาแหงความยุติธรรม?" 

 
3องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "ดูเถิด  
เราจะใชทูตของเรามาเตรียมทางใหเราลวงหนา    และแลว 
ในทันใดนั้นองคพระผูเปนเจา+ท่ีเจาแสวงหาจะมายังวิหารของพระ
องคในทันที  ทูตแหงคําม่ันสัญญาท่ีเจาปรารถนานั้นจะมา"  
2แตใครเลาจะทนอยูไดในวันท่ีพระองคเสด็จมา?  
ใครเลาจะยืนอยูไดเม่ือทรงปรากฏพระองค?  
เพราะพระองคจะทรงเปนเหมือนไฟถลุง  
เหมือนสบูของชางซักฟอก 
3พระองคจะทรงนั่งลงอยางชางถลุงเงินและชําระใหบริสุทธิ์  
จะทรงชําระชนตระกูลเลวีเหมือนถลุงเงินและทองคํา  
แลวองคพระผูเปนเจา+จะไดคนที่นําเครื่องบูชามาถวายดวยความช
อ บ ธ ร ร ม   
4และเครื่องถวายของยูดาหกับเยรูซาเล็มจะเปนท่ียอมรับขององคพ
ระผูเปนเจา+เหมือนที่เคยเปนมาในอดีต   



5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"เราจะมายังเจาท้ังหลายเพื่อพิพากษาโทษ  
เราจะตั้งขอหาโดยเร็วแกบรรดาผูใชคาถาอาคม  ผูลวงประเวณี  
ผูสาบานเท็จ ผูโกงคาแรงลูกจาง  ผูรังแกหญิงมายและลูกกําพรา  
ผูเอารัดเอาเปรียบคนตางดาว และผูท่ีไมยําเกรงเรา" 
เหลาประชากรโกงพระเจา 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
"เราคือองคพระผูเปนเจา+ไมผันแปร  
ฉะนั้นเจาท้ังหลายผูเปนพงศพันธุของยาโคบ  
จึงไมถูกทําลายลางไป 7ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  
เจาท้ังหลายก็หันเหจากกฎเกณฑของเรา 
ไมยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้น จงกลับมาหาเรา  
และเราจะกลับมาหาเจา"  
 ็ "แตเจาถามวา 
'จะใหขาพระองคท้ังหลายหันกลับมาอยางไร?' 
8"มนุษยจะโกงพระเจาหรือ?  ถึงกระนั้นเจาก็โกงเรา  
 "เจาถามวา 'พวกขาพระองคโกงพระองคอยางไร?'   
ก็โกงสิบลด3และของถวายตางๆ  
9พวกเจาท้ังชาติตกอยูใตคําแชงสาป  เพราะเจาโกงเรา"  
10องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา 
"จงนําสิบลดมายังคลังวิหารใหครบ  
เพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเรา  จงลองดูเราในขอนี้  
มีหรือที่เราจะไมเปดประตูทองฟาเทพรมาใหเจาอยางเหลือลนจนไ

                                      
3 3:8 * สิบลดคือการนําหนึ่งสวนสิบ ข องรายได ผลผลิต 
หรือทรัพยสินสิ่งของมาถวายแดพระเจา 



มมีท่ีจะเก็บ" 11องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา  
"เราจะปองกันมิใหแมลงมากัดกินพืชพันธุของเจา  
และผลองุนในสวนของเจาจะไมรวงกอนสุก"  12 
"แลวมวลประชาชาติจะเรียกเจาวาผูท่ีไดรับพร    
เพราะดินแดนของเจาจะเปนแดนอภิรมย" องคพระผูเปนเจา+ 
ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
13 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสวา "เจาพูดใหรายเรา"  
"เจาก็ถามวา 'พวกขาพระองคทูลใหรายพระองควากระไร?' 
14 "ก็ท่ีเจาพูดวา 'เปลาประโยชนท่ีจะรับใชพระเจา  
เราไดรับอะไรบางจากการทําตามบทบัญญัติของพระองคหรือจาก
การดําเนินชีวิตอยางคนไวทุกขตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +ทรงฤทธิ์?  15บัดนี้ดูเถิด  เราเรียกคนหยิ่งผยองวาผูไดรับพร  
คนทําชั่วก็ไดดิบไดดี แมแตคนที่ทาทายพระเจาก็ยังลอยนวล'" 
16แลวบรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ ก็คุยกัน  
และองคพระผูเปนเจา+ ก็ทรงสดับฟง  
มีหนังสือมวนบันทึกความจําเก่ียวกับบรรดาผูยําเกรงพระเจา  
และเทิดทูนพระนามของพระองคอยูตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
17องคพระผูเปนเจา+ ทรงฤทธิ์ตรัสวา "คนเหลานั้นจะเปนของเรา 
จะเปนกรรมสิทธิ์ล้ําคาของเรา  ในวันท่ีเราลงมือ  
เราจะหวงแหนเขาเหมือนพอหวงแหนลูกท่ีปรนนิบัติพอ 
18แลวเจาจะเห็นสิ่งเหลานี้อีกครั้งหนึ่ง 
คือความแตกตางระหวางคนชอบธรรมกับคนอธรรม  
ระหวางผูท่ีปรนนิบัติรับใชพระเจากับผูท่ีไมยอมรับใชพระองค" 

 
วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 



4องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสวา "วันนั้นจะมาถึงอยางแนนอน   
วันท่ีเผาผลาญดังเตาหลอม คนที่เยอหยิ่งท้ังปวง 
และคนทําชั่วทุกคนจะเปนตอขาว  
วันท่ีจะมาถึงนั้นจะเผาผลาญเขาทั้งหมด  
มิใหเหลือแมแตรากหรือสักก่ิงเดียว 
2แตสวนเจาท้ังหลายท่ียําเกรงนามของเรา  
ดวงตะวันแหงความชอบธรรมจะขึ้นมาพรอมดวยปกแหงการบําบัด
รักษา  และเจาจะโลดแลนออกไปเหมือนลูกวัวท่ีปลอยออกจากคอก  
3แลวเจาจะเหยียบย่ําคนชั่ว  
เขาท้ังหลายจะเปนเหมือนขี้เถาใตฝาเทาของเจาในวันท่ีเราลงมือก
ระทําสิ่งเหลานี้" องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหละ 
4 "จงระลึกถึงบทบัญญัติแหงโมเสสผูรับใชของเรา 
คือบทบัญญัติและคําสั่งตางๆ  
ซ่ึงเรามอบใหโมเสสบนภูเขาโฮเรบสําหรับชนชาติอิสราเอลทั้งปวง 
5 "ดูเถิด  เราจะสงผูเผยพระวจนะเอลียาหมาหาเจาท้ังหลาย  
กอนวันยิ่งใหญนากลัวขององคพระผูเปนเจา+จะมาถึง  
6เขาจะหันเหจิตใจของพอและลูกมารวมกัน  
รวมใจรวมความคิดกัน   
 หาไมแลวเราจะมาห้ําห่ันดินแดนนี้ดวยคําสาปแชง" 


