
ພຣະທມັມາລາກ ີ
1 2 3 4 

 
ມາລາກ ີ
MALACHI 
 

1 ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັອສິຣາເອນ 
1 ຕ່ໍໄປນ້ິ ແມ່ນພຣະຄັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ມາລາກີ ບອກປະຊາຊນົອິສຣາເອນຄື 

Israel Preferred to Edom 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຮັກພວກເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາຊ້ໍາຕອບວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຮັກພວກຂ້າພຣະ
ອົງຢ່າງໃດ?î    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìເອຊາວ ແລະຢາໂຄບເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ແຕ່ເຮົາຮັກຢາໂຄບ 
ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 

3 ແຕ່ເຮົາຊັງເອຊາວພ້ອມທັງເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ເຮົາໄດ້ທໍາລາຍດິນແດນພູເຂົາຂອງເອຊາວ ແລະໃຫ້ດິນແດນ
ນ້ັນເປັນຖ່ິນຂອງສັດປ່າî 

4 ຖ້າຫາກຊາວເອໂດມເຊ້ືອສາຍຂອງເອຊາວເວ້ົາວ່າ, ìເມືອງຂອງພວກເຮົາຖືກທໍາລາຍ ແຕ່ພວກເຮົາຈະສ້າງ
ມັນຂື້ນໃຫມ່î ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານກໍຊົງຕອບວ່າ, ìປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຂ້ຶນໃຫມເ່ຮົາຈະທໍາລາຍ
ມັນລົງອີກ ປະຊາຊນົຈະເອ້ີນເມືອງນ້ັນວ່າ ເປັນເມືອງເຄາະຮ້າຍ ແລະເປັນຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິ
ໂຣດຢູ່ສືບໆໄປ 

5 ພວກເຈ້ົາຈະເຫັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ດ້ວຍຕາຂອງພວກເຈ້ົາເອງ ແລະພວກເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ເຖີງແມ່ນຈະຢູ່ນອກເຂດແດນຂອງອິສຣາເອນກໍຕາມî 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົຂະຫນາບພວກປະໂຣຫດິ 
Corruption of the Priesthood 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຊງົກ່າວກັບຝ່າຍປະໂຣຫິດວ່າ, ìບຸດຍ່ອມນັບຖືບິດາມານດາແຫ່ງຕົນ ແລະ
ຄົນໃຊ້ຍ່ອມນັບຖືນາຍແຫ່ງຕົນ ເຮົາເປັນພຣະບິດາຂອງເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບ່ໍນັບຖືເຮົາ? ແລະຖ າ້ເຮົາເປັນນາຍ 
ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຢໍາເກງເຮົາ? ເຈ ົ ້າດູຫມິນ່ປມາດເຮົາ ແລະນອກໄປຈາກນ້ິເຈ້ົາຍັງຖາມວ່າ ພວກຂ້າພຣະ
ອົງດູຫມິນ່ປມາດພຣະອົງຢ່າງໃດ? 

7 ຢ່າງນ້ິແຫລະ, ຄືນໍາເອົາອາຫານທ່ີມີມນົທິນມາຖວາຍເທິງແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາ ແລ້ວກໍຖາມວ່າ, ìພວກຂ້າພຣະ
ອົງໄດ້ໃຫ້ຄວາມນັບຖືແດ່ພຣະອົງລົດຫນ້ອຍລົງຢ່າງໃດ? ເຮົາຈະບອກພວກເຈ້ົາຄືວ່າ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໂຄຣົບນັບຖື
ແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາ 

8 ເມ່ືອເຈ້ົານໍາສັດຕາບອດ ສັດເສັຽຂາ ຫລືສັດເປັນພຍາດມາຖວາຍແກ່ເຮົາ ເຈ້ົາຄິດວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງແລ້ວ
ຫລື? ຈ່ົງນໍາສັດເຫລ່ົານ້ັນໄປໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຂອງເຈ້ົາລອງເບ່ິງ ເຂົາຈະພໍໃຈເຈ້ົາ ຫລືໃຫຄ້ວາມດີຄວາມຊອບເຈ້ົາ
ບ?ໍî 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ິ ປະໂຣຫິດທັງຫລາຍເອີຍ ລອງອ້ອນວອນທູນຂໍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 
ໃຫພ້ຣະອົງຊົງກະຣຸນາຕ່ໍພວກເຈ້ົາເບ່ິງ ພຣະອົງຄົງຈະບ່ໍຕອບຄວາມອ້ອນວອນຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຄົງຈະເປັນ
ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງພວກເຈ້ົາເອງ 



10 ເຮົາຢາກໃຫ້ມີຈັກຄົນນ່ຶງໃນພວກເຈ້ົາອັດປະຕູວິຫານ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄຕ້ໄຟເທິງແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາຢ່າງ
ໄຮ້ປໂຍດ ເຮົາບ່ໍພໍໃຈພວກເຈ້ົາ ແລະກໍຈະບ່ໍຮັບເຄ່ືອງບູຊາທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ນໍາມາຖວາຍເຮົາ 

11 ຊົນຊາດທ່ົວໂລກ ແຕ່ທິດຕາເວັນອອກຫາທິດຕາເວັນຕົກໃຫ້ກຽດແກ່ເຮົາ ໃນທຸກໆບ່ອນມີຄົນເຜົາເຄ່ືອງຫອມ 
ແລະເຄ່ືອງບູຊາອັນບໍຣິສຸດຖວາຍເຮົາ ຄົນທຸກຄົນກໍໃຫ້ກຽດເຮົາ 

12 ແຕ່ພວກເຈ້ົາດູຫມ່ິນປະຫມາດເຮົາ ເມ່ືອເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ແທ່ນບູຊາຂອງເຮົາຫນ້າຂ້ີດຽດ ແລະດູຫມິນ່ປມາດອາ
ຫານທ່ີພວກເຈ້ົາຖວາຍໃນທ່ີນ້ັນ 

13 ພວກເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ຊ່າງອີດເມ່ືອຍຕ່ໍການຖວາຍນ້ິແທ້ ແລະປ່ິນຫນ້າຫນິຈາກເຮົາ ພວກເຈ້ົານ າໍສັດທ່ີລັກມາ
ຖວາຍແກ່ເຮົາ ຫລືສັດເສັຽຂາ ແລະເປັນພຍາດ ເຈ້ົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະຮັບຫລື? 

14 ຄໍາສາບແຊ່ງຈະຕົກຖືກຄົນຂ້ີໂກງ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຖວາຍສ່ິງທ່ີດີໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແຕ່ແລ້ວ ເຂົາໄດ້ນໍາເອົາສັດ
ທີ່ມມົີນທິນມາເຜົາຖວາຍບູຊາແກ່ເຮົາ ໃນເມ່ືອສັດໂຕດີໆຂອງເຂົາກໍຍັງມີເຕັມຢູ່ ເຮົາເປັນພຣະມະຫາກະສັດ 
ປະຊາຊົນທຸກຊົນຊາດຈ່ຶງຢໍາເກງເຮົາî ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານໄດ້ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ິ 

 

2   
Chapter 2 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ິ ປະໂຣຫິດທັງຫລາຍເອີຍ ຕ່ໍໄປນ້ີຄືຄໍາສ່ັງສໍາລັບພວກເຈ້ົາ 
2 ເຈ້ົາຕ້ອງຍົກຍໍໃຫ້ກຽດເຮົາດ້ວຍສ່ິງທ່ີເຈ້ົາກະທໍາî ພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìພັກພວກເຈ້ົາບໍຟັ່ງໃນສ່ິງທ່ີເຮົາ

ເວ້ົາ ແລະບ່ໍໃສ່ໃຈໃນສ່ິງນ້ັນຢ່າງຈິງໃຈ ເຮົາກໍຈະນ າໍຄວາມສາບແຊ່ງມາສູ່ພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະນໍາເອົາຄວາມສາບ
ແຊ່ງມາໃສ່ໃນຜົນດີທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບໃນຖານະເປັນປະໂຣຫິດ ອັນທ່ີຈິງ ຄວາມສາບແຊ່ງນ້ັນໄດ້ຕົກມາໃສ່
ພວກເຈ້ົາແລ້ວ ກ ໍຍ້ອນວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາຈິດໃສ່ໃຈຊາໃນຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ 

3 ເຮົາຈະບີບບັງຄັບລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະເອົາຫນ້າຂອງພວກເຈ້ົາຖູໃສ່ເຄ່ືອງໃນສັດ ທ່ີເອົາມາເຜົາ
ຖວາຍບູຊາ ແລະເຮົາກໍຈະໂຍນພວກເຈ້ົາອອກໄປກັບເຄ່ືອງບູຊານ້ັນ 

4  ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາສ່ັງນ້ິແກ່ພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາທ່ີເຮັດໄວກັ້ບພວກປະ
ໂຣຫິດ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງເລວີນ້ັນຈະຄົງຢູ່î 

5 ໃນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົານ້ັນ ເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ຊວິີດ ແລະການຢູ່ດີກິນດີແກ່ພວກເຂົາ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ສ່ິງ
ທັງປວງນ້ິ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົານັບຖືເຮົາ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ນັບຖືແລະຢໍາເກງເຮົາ 

6 ພວກເຂົາໄດ້ສອນສ  ່ິງທ່ີຖືກ ແລະບ່ໍໄດ້ສອນສ່ິງທ່ີຜິດ ພວກເຂົາໄດ້ເດີນໄປກັບເຮົາຢ່າງຜາສຸກ ພວກເຂົາໄດ້ກະ
ທໍາສ່ິງທ່ີຖືກ ແລະໄດ້ຊ່ອຍຫລາຍຄົນໃຫ້ຫັນຫນິຈາກການທໍາຊົວ່ 

7 ແມ່ນຫນ້າທີຂ່ອງປະໂຣຫິດທ່ີຈະສອນຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈ້ົາ ມະນຸດຈະໄປຫາເຂົາ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຄວາມປະສົງ
ຂອງເຮົາ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ 

8 ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ອວ່າຍຫນ້າຫນິຈາກທາງທ່ີຊອບທັມ ຄໍາສອນຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ພາໃຫ້ຫລາຍຄົນກະທໍາຜິດ 
ເຈ້ົາໄດ້ລະເມີດຄ າໍຫມ້ັນສັນຍາທ່ີໄດ້ກະທໍາໄວ້ກັບເຈ້ົາ 

9 ສະນ້ັນ ໃນເທ່ືອນ້ິເຮົາຈະທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຫມ່ິນປມາດພວກເຈ້ົ າ່ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງເຮົາ ແລະເມ່ືອພວກເຈ້ົາສອນກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ພວກເຈ້ົາເອງຊ້ໍາພັດເຮັດບ່ໍ
ສັດຊ່ືຕ່ໍຄົນທັງຫລາຍ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ິ 
ພວກອສິຣາເອນບໍສ່ດັຊື ່



The Covenant Profaned by Judah 

10 ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍໄດມ້ບິີດາຄົນດຽວກັນຫລື ພຣະເຈ້ົາອົງດຽວທ່ີໄດ້ສ້າງພວກເຮົາບ່ໍແມ່ນຫລື?  ແລ້ວດ້ວຍ
ເຫດໃດ ພວກເຮົາຈ່ຶງຫມິນ່ປມາດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກ
ເຮົາ? 

11 ປະຊາຊົນຢູດາໄດ້ລະເມີດຄໍາສັນຍາທ່ີມຕ່ໍີພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງໃນອິສຣາເອນ ແລະໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ວີຫານທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮັກເປິະເປ້ືອນ ຜູ້ຊາຍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຍິງທ່ີນັບຖື
ພຣະຂອງຊາດອ່ືນ 

12 ຂໃໍຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທໍາລາຍຜູ້ທ່ີກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ແລະຢ່າຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຊນົຊາດຂອງພວກເຮົາ
ອີກຈັກເທ່ືອ ຄືເຂ້ົາຮ່ວມກັບປະຊາຊົນທ່ີນໍາເຄ່ືອງບູຊາມາຖວາຍພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ 

13 ອີກສ່ິງນ່ຶງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ ຄືພວກເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ ແລະຄວນຄາງໃສ່ແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພ
ຣະອົງບ່ໍຍອມຮັບແມ່ນແຕ່ຫລຽວເບ່ິງເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເຈ້ົາເອົາມາຖວາຍນ້ັນອີກຕ່ໍໄປ 

14 ແລະເຈ້ົາຖາມວ່າ, ì ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຮັບ?î  ກໍເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າເຈ້ົາໄດ້ລະເມີດຄໍາສັນ
ຍາທີເ່ຮັດໄວກັ້ບພັຣຍາຄາວແຕ່ງງານກັນທໍາອີດ ນາງເປັນຄູ່ຄອງຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ລະເມີດຄໍາສັນຍາທ່ີ
ເຮັດໄວ້ກັບນາງ ເຖິງແມ ນ່ເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າຈະຊ່ືສັດຕ່ໍນາງກໍດີ 

15 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາກັບນາງເປັນເນ້ືອກາຍ ແລະຈິດໃຈອັນດຽວກັນບ່ໍແມ່ນຫລື ພຣະອົງມີເຈຕນາກ່ຽວກັບ
ສ່ິງນ້ິເພາະຫຍັງ? ກໍເພາະຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມີລູກຫລານທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງແທ້ຈິງ ສະນ້ັນ ຈ່ົງລະ
ວັງຕົວໃຫ້ດີ ຢ່າໃຫ້ໃຜລະເມີດຄໍາສັນຍາທ່ີໄດ້ເຮັດໄວ້ກັບພັຣຍາຄາວແຕ່ງງານກັນທໍາອິດ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາກຽດຊັງການຢ່າຮ້າງກັນ ເຮົາກຽດຊັງເມ່ືອຜູ້
ໃດໃນພວກເຈ້ົາເຮັດຮຸນແຮງເຊ່ັນນ້ັນກັບເມັຽຂອງຕົນ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ຢ່າລະເມ ດີຄໍາສັນຍາຂອງຕົນ 
ຈ່ົງສັດຊ່ືຕ່ໍເມັຽຂອງເຈ້ົາî 
ວນັຕດັສນິໃກເ້ຂົາ້ມາແລວ້ 

17 ເຈ້ົາໄດ້ທ ໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເມ່ືອຍດ້ວຍຄວາມເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາຍັງກ້າເວ້ົາວ່າ, ìເຮ ົາທັງຫລາຍໄດ້ທໍາໃຫ້
ພຣະອົງເມ່ືອຍຢ່າງໃດ?  ກໍດ້ວຍເວົ້າວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຄິດເຫັນວ່າ ຜູ້ກະທໍາຊ່ົວທຸກຄົນເປັນຄົນດີ ຕາມ
ທ່ີຈີງແລ້ວ ພຣະອົງ 
ຊົງພໍພຣະທັຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຫລືດ້ວຍເວ້ົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົຍຸດຕິທັມນ້ັນຢູ່ໃສ? 

 

3   
The Coming Messenger 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈະສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຈັດຕຽມຫົນທາງໄວ້ສໍາລັບເຮົາ ແລ້ວໃນທັນ
ໃດນ້ັນ     ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງທ່ີເຈ້ົາຊອກສແວງຫາກໍຈະສະເດັດມາໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງ ຜູ້ສ່ົງຂ່າວທ່ີ
ພວກເຈ້ົາຢາກເຫັນແຕ່ເຫີງນານ ກໍຈະມາປະກາດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ 

2 ແຕ່ໃຜຈະທົນຕ່ໍມ້ືທ່ີພຣະອົງຈະສະເດັດມາໄດ້? ໃຜຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາປາກົດຕົວ? ພຣະ
ອົງຈະເປັນ ເຫມ ືອນໄຟທີຫ່ລອມໂລຫະ ແລະດ່ັງສະບູທີ່ມພີະລັງແຮງ 

3 ພຣະອົງຈະມາຕັດສິນດ່ັງ ຜູ້ຫລອມເງິນແລະຄໍາທ່ີຫລອມແລ້ວ ຄັນແລ້ວເຂົາຈະນໍາເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຖືກຕ້ອງມາ
ຖວາຍແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

4 ແລ້ວເຄ່ືອງບູຊາທ່ີຊາວຢດູາ ແລະຊາວເຢຣຊູາເລັມນໍາມາຖວາຍພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງ 
ດ່ັງທ່ີເຂົາເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາແຕ່ກ່ອນî 



5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະມາຫາເຈ້ົາເພື່ອພພິາກສາ ແລະຈະເປັນພຍານຕ່ໍສູ້ຜູ້ປະຕິບັດ
ເວດມົນຄາຖາໃນທັນທີ ຕ່ໍສ  ູ້ຜູ້ລ່ວງປະເວນິ ຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີເປັນພຍານເທັດ ຕ່ໍສູ້ຜູ້ທີໂ່ກງຄ່າແຮງງານຂອງຄົນຮັບຈ້າງ 
ຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີລັກເອົາຜົນປໂຍດ 
ຂອງແມ່ຫມາ້ຍ ເດັກກໍາພ້າ ແລະຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍຢໍາເກງເຮົາî 
ການຊາໍຮະນຶງ່ສວ່ນສບິ 

6 ìເພາະວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ຽນໃຈ ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບເອີຍ, ເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນຖືກທໍາລາຍ
ຫມົດເທື່ອ  

7 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫັນຫນີຈາກກົດຂ້ໍບັງຄັບຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມເຫມືອນດ່ັງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຈ້ົາ 
ແຕ່ຈ່ົງກັບມາຫາເຮົາ ແລະເຮົາກໍຈະກັບມາຫາພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພວກເຈ້ົາຖາມວ່າ, ìພວກຂ້າພຣະອົງຈະ
ເຮັດວີທີໃດຈ່ຶງຈະກັບມາຫາພຣະອົງອີກໄດ້?î 
Do Not Rob God 

8 ເຮົາຖາມວ່າ, ìເປັນການຖືກຕ້ອງຫລື ທ່ີມະນຸດສ້ໍໂກງພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍໄດ້ສ້ໍໂກງເຮົາ ສ້ໍໂກງ
ຢ່າງໃດ ກໍສ້ໍໂກງໃນເຣ່ືອງນ່ຶງສ່ວນສິບ ແລະເຄ່ືອງຖວາຍນ້ັນແຫລະ  

9 ຄໍາສາບແຊ່ງຈະຕົກຖືກພວກເຈ້ົາທັງຫມດົ ກໍຍ້ອນວ່າຊົນຊາດທັງຫມດົສ້ໍໂກງເຮົາ 
10 ຈ່ົງນໍາເງິນເຕັມຈໍານວນນ່ຶງສ່ວນສິບມາທ່ີວິຫານ ເພື່ອວ່າຈະມອີາຫານໃນພຣະວິຫານ ຈ່ົງລອງເບ  ່ິງດູ ແລະ

ພວກເຈ້ົາເຫັນວ່າເຮົາຈະໄຂຟ້າສວັນ ແລ້ວຖອກເທພຣະພອນລົງມາຍັງພວກເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
11 ເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ແມງໄມມ້າທໍາລາຍຜ ນົລະປູກຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຕ້ົນອະງຸ່ນກໍຈະມີຫມາກຫລາຍ 
12 ຄັນແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງຫລາຍກໍຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ ຜູ້ມີຄວາມສຸກ ເພາະວ່າດິນແດນທ່ີພຣະເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ຈະເປັນ

ບ່ອນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜາສຸກທ ຸກປະການî 
ພຣະເຈ້ົາຊງົສນັຍາວາ່ຈະເມດຕາ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາໃສ່ຮ້າຍເຮົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາໃສ່
ຮ້າຍຫຍັງແກ່ພຣະອົງ? 

14 ພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາເປັນການອັບປໂຍດ ມີປໂຍດຫຍັງທີປ່ະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ ຫລື
ພຍາຍາມສະແດງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາວ່າ ພວກເຮົາເສັຽໃຈໃນສ່ິງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ 

15 ດ່ັງເຮົາເຫັນຄົນອວດຕົວ ແມ່ນພວກນ່ຶງທ່ີມີຄວາມຍິນດີ ຄົນເຮັດຊ່ົວບ່ໍພຽງແຕ່ມ່ັງຄ່ັງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງ
ທົດລອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍການກະທໍາຊ່ົວຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວກໍບ່ໍໄດ້ຮັບໂທດຫຍັງî 
The Reward of the Faithful 

16 ຄັນແລ້ວ ຄົນຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເວ້ົາຕ່ໍກັນແລະກັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຟັງ ແລະໄດ້ຍິນສ່ິງທ່ີພວກເຂົາ
ເວົ້າຕໍ່ພຣະພັກພຣະອົງ ມປ້ືີມບັນທຶກຊ່ືຜູ້ທີຢໍ່າເກງ ແລະນັບຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກເຂົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ໃນມືທ່ີ້ເຮົາປະກອບພາຣະກິດ 
ພວກເຂົາຈະເປັນກັມມະສິດຂອງເຮົາອ່ີຫລີ ເຮົາຈະກະຣຸນາພວກເຂົາເຫມືອນດ່ັງຊາຍທ່ີກະຣຸນາບຸດຂອງເຂົາຜູ້
ທີ່ຮັບໃຊເ້ຂົາ 

18 ພວກເຈ້ົາຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນຊອບທັມ ແລະຄົນອະທັມອີກ ລະຫວ່າງຄົນຜູ້ຮັບໃຊ້ເຮົາ ແລະ
ຜູ້ທີບ່ໍ່ຮັບໃຊ້ເຮົາî 

 

4 ວນັສະເດດັມາຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 



The Great Day of The LORD 

1 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງ ເມ່ືອວັນນ້ັນມາເຖິງ ຄົນອວດດີທຸກຄົນຕລອດຄົນຊ່ົວທຸກ
ຄົນຈະຖືກເຜົາເຫມອືນເຜົາເຟືອງ ໃນວັນນ້ັນ ພວກເຂົາຈະຖືກໄຟເຜົາ ແລະຈະບ່ໍມີຫຍັງເຫລືອສໍາລັບເຈ້ົາຜູ້ຢໍາ
ເກງເຮົາ 

2 ອໍານາດແຫ່ງຄວາມຊອບທັມຂອງເຮົາຈະເປ່ັງຣັສມຂ້ຶີນມາເຫມືອນດວງຕາເວັນ ເພ່ືອຮັກສາບໍາບັດ ແລະຊ່ອຍ
ພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍອັນຕະຣາຍ ພວກເຈ້ົາຈະເປັນອິສຣະ ແລະມີຄວາມສຸກເຫມອືນລູກງົວທ່ີອອກຈາກຄອກ 

3 ໃນວັນທ່ີເຮົາປະກອບພາຣະກິດ ເຈ້ົາຈະຊະນະຄົນອະທັມ ແລະພວກເຂົາຈະເປັນເຫມືອນຂ້ີຝຸ່ນຢູ່ໃຕ້ພ້ືນ
ຕີນຂອງເຈ້ົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ິແຫລະ 

4 ຈ່ົງຈົດຈໍາພຣະທັມຂອງໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາພ້ອມທັງກົດຫມາຍ ແລະຄໍາສ່ັງສອນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາທ່ີພູ
ໂຮເຣັບ ເພື່ອໃຫປ້ະຊາຊົນອິສຣາເອນທຸກຄົນເຊ່ືອຟັງ 

5 ແຕ່ວ່າ ກ່ອນວັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະວັນໂຫດຮ້າຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມາເຖິງ ເຮົາຈະສົງ່ເອລີຢາຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມມາຫາພວກເຈົ້າ 

6 ແລະທ່ານຜູ້ນ້ັນຈະກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງພ່ໍຫນັໄປຫາລູກ ແລະຈິດໃຈຂອງລູກຫັນໄປຫາພ່ໍ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະສະ
ເດັດມາ ແລະທໍາລາຍປະເທດຂອງພວກເຈ້ົາî 
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