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บทที่ 40
มาลาคี

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือมาลาคี
-  บอกวาหนังสือมาลาคีเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือมาลาคี
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือมาลาคี

คํ านํ า
ผูเขียน มาลาคี
เขียนถึงใคร อิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือเรียกรองชนชาติใหสํ านึกผิดและกลับใจมาหาความชอบธรรม
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“พระเจาจอมโยธาตรัสวา ถาเจาไมฟงและถาเจาไมจํ าใสไวในใจที่จะ
ถวายศกัดิ์ศรีแกนามของเรา เราจะสาปแชงผลพระพรซึ่งมาถึงเจา เราไดสาป
แชงคํ าอวยพรของเจาแลวนะ เพราะเจามิไดจํ าใสใจไว”   มาลาคี 2:2

หลกัการของชีวิตและการรับใช
การสํ านึกผิด(ทาที)  +  การหันกลับ(กริยา) =  การคืนสูสภาพดี
ทั้งทาที(การสํ านึกผิดจากบาป)  และกริยา (หันกลับมาสูพระเจา)  เปนสิ่งจํ าเปนที่ตองทํ าเพื่อรับ

การอภัย  (นํ าคืนสูความชอบธรรมตอหนาพระเจา)
บุคคลสํ าคัญ มาลาคี

โครงราง
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I. คํ านํ า  1:1-5
A. ผูสงสาร  1:1
B. ขอความ  1:1
C. ผูรับขอความคือ อิสราเอล  1:1
D. ความรักของพระเจาที่มีตออิสราเอล  1:2-5

1. เอซาวและยาโคบ  1:2-3
2. พระเจาและเอโดม  1:4-5

II. ขอความมายังปุโรหิต  1:6-2:9
A. เขาละเลยหนาที่ทางศาสนา  1:6-2:4

1. ความไรคาของการถวายบูชา  1:6-2:4
2. ปดประตูพระวิหารเสียดีกวาที่จะเขารวมกับการนมัสการที่ไรคา  1:9-10
3. การนมัสการที่ยอดเยี่ยมในทามกลางชนตางชาติ  1:11
4. ความเหนื่อยลาในการนมัสการ 1:12-13 ตรงขามกับการนมัสการที่ดีวิเศษ 1:11
5. การสาปแชงพระเจา  1:14-2:4

B. คํ าสอนเท็จในเรื่องพระบัญญัติ
1. พันธสญัญากับเลวีและปุโรหิต  2:5-7
2. มหาปุโรหิตและสิ่งที่นาอายของเขา  2:8-9

III. ขอความสงไปยังฆราวาสชาวยิว  2:10-4:3
A. กลาวหาเรื่องการฉอโกง  2:10-16
B. เตือนถึงการพิพากษา  2:17-3:6

1. คํ าถามของเขา  2:17
2. ไฟชํ าระของพระเจา  2:17
3. การชํ าระปุโรหิตและประชาชนใหบริสุทธิ์  3:3-5
4. พระเจาไมทรงเปลี่ยนแปลง  3:6

C. เรียกรองใหสํ านึกผิด  3:7-12
1. ความไมสัตยซ่ือของประชาชนและการสาปแชงของพระเจา  3:7-9
2. บํ าเหน็จของพระเจาที่มีตอความเคารพและยํ าเกรงและสัตยซ่ือ  3:10-12

D. การฟองรองจากสวรรคเรื่องความบาป  3:12-4:3
1. รองทุกข  3:13-15
2. การแยกความชอบธรรมออกจากความชั่วราย  3:16-18
3. กลาวถึงการทํ าลายคนชั่วราย  4:1
4. การยกชูและการใหสงาราศีแกคนชอบธรรม  4:2-3

IV. สรุปการเตือนสอน  4:4-6
A. รักษากฏหมายของโมเสส  4:4
B. รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู  4:5-6
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ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 40

1. ใครคือผูเขียนหนังสือมาลาคี
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2. จงบอกถึงจุดประสงคของหนังสือมาลาคี

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือมาลาคีเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือมาลาคี
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 40

1. มาลาคี
2. เพ่ือเรียกรองชนชาติอิสราเอลใหสํ านึกผิดและหันกลับมาสูความชอบธรรม
3. อิสราเอล
4. การสํ านึกผิดและการหันกลับมา เทากับการคืนสูสภาพดี ทั้งทาทีและการกระทํ าเปนสิ่งที่จํ าเปน
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เพ่ือรับการอภัยโทษ
5. “พระเจาจอมโยธาตรัสวา ถาเจาไมฟงและถาเจาไมจํ าใสไวในใจที่จะถวายศักดิ์ศรีแกนามของเรา

เราจะสาปแชงผลพระพรซึ่งมาถึงเจา เราไดสาปแชงคํ าอวยพรของเจาแลวนะ เพราะเจามิไดจํ า
ใสใจไว”   มาลาคี 2:2

เพื่อศึกษาตอไป
1. มาลาคีบรรจุขอความที่เปนกุญแจหลายประการ

-  ขอความจากพนัธสัญญาเดิมซ่ึงมีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับการถวาย  3:8-10
-  บันทึกความจํ าที่อัศจรรยที่สุดของทุกยุค  3:16
-  ขอความเพียงประการเดียวที่ผูเชื่อถูกเรียกวา แกวมณี  3:17    (ภาษาไทยใชวา

“กรรมสิทธิ์พิเศษ”  ซ่ึงไมตรงกับภาษาอังกฤษจากฉบับ คิง เจมส)
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-  เปนหนังสือในพันธสัญญาเดิมเลมเดียวเทานัน้ที่พยากรณถึงการที่เอลียาหจะกลับมา
รับใชในชวงกลียุค  4:5

2. เปนการยากที่มนุษยจะยอมรับวาเขาทํ าผิดบาป จงสังเกตดูวา คนโตแยงกับการพิพากษาของ
พระเจาอยางไรในหนังสือมาลาคี  “แตทานวา”  เปนคํ าที่เปนกุญแจซึ่งนํ าหนาคํ าโตแยงทุกขอ
ความของประชาชน  1:2, 6, 7, 1:17, 3:7, 8, 13

3. จงสังเกตดูการลอลวงในดานที่สํ าคัญของผูรับใช  1:6-2:9
4. มีคํ าวา “ดูเถิด”  หลายแหงในหนังสือน้ี

-  ดูเถิด  เราจะขนาบลูกหลานและปฏิเสธการนมัสการ  2:3
-  ดูเถิด เราจะสงทูตของเรา  (ยอหน ผูใหบัพติศมา)  3:1
-  ดูเถิด  แผนดินโลกจะเผาไหม  4:1
-  ดูเถิด  เอลียาหจะเตือน  4:5

5. “หนังสือบันทึกความทรงจํ าของพระเจา”  ดูอพยพ  32:32,  สดุดี 56:8,   69:28,   139:16,  เอ
เส -
เคียล 13:9,  ดาเนียล 7:10,  11:1,  ฟลิปป  4:3,  วิวรณ 20:12  ดวย

6. แมวาผูพยากรณสวนใหญมีชีวิตอยูและพยากรณในชวงของการเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อน
ไหวทางการเมือง แตมาลาคีมีชีวิตอยูในชวงเวลาของการรอคอยซึ่งไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น
เม่ือดูเหมือนวาพระเจาจะไดลืมประชากรของพระองค ซ่ึงกํ าลังทนตอความยากจนและการ
ครอบครองของคนตางชาติในยูดาห

ดูเหมือนวาวันแหงการอศัจรรยจะลวงเลยไปแลวกับเอลียาหและเอลีชา พระวิหารก็ยัง
ไมเสร็จและไมมีอะไรลึกซึ้งเกิดขึ้น  เพ่ือชี้ใหเห็นวาการทรงสถิตยอยูของพระเจาไดกลับมาเต็ม
พระวิหารดวยสงาราศีดังที่เอเสเคียลไดพยากรณไว  (เอเสเคียล 43:4)  ประชาชนยังคงปฏิบัติ
หนาที่ทางศาสนาตอไปอยางไมกระตือรือลน

โดยแทจริงแลว พระสัญญาที่ไดใหไวน้ันมีเง่ือนไขและประชากรก็ไมไดปฏิบัติตามความ
ตองการที่พระเจาตั้งไวเพ่ือใหเขาสามารถที่รับพระสัญญาได คํ าพยากรณของมาลาคีทํ าใหเรา
เห็นความตึงเครียดและการทดลองใจของชวงเวลาแหงการรอคอยของชีวิต  ที่สํ าคัญยิ่งกวานั้น
คอื  เขาแสดงใหเห็นหนทางกลับไปสูความเชื่อที่แทจริงในพระเจาผูไมทรงเปลี่ยนแปลง  (3:6)
ผูทีเ่ชื้อเชิญใหมนุษยหันกลับไปหาพระองค (3:7)  และผูไมเคยลืมผูที่ตอบสนองตอพระองค
(3:16)


