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มาลาคี
คํานํ า
มาลาคี แปลวา “ผูสงขาวของเรา”
หนังสือมาลาคีเป็ นหนังสือเลมสุดทาย
ของหนังสือผูพูดแทนพระเจาเลมสัน
้ ที่มี
อยูทัง้ หมดสิบสองเลม
หนังสือเลม นี้เขียนในรูป แบบของ
การ โต แยงไปมาระหวางพระเจากับคน
อิสราเอลเหมือนการสูคดีในศาล
ตอนที่เขียนหนังสือมาลา คีนี้ คน ยู
ดาหกลับมาจากการ เป็ น เชลยในบา บิ
โลนแลว และตกอยูภายใตการปกครอง
ของเปอรเซีย
ในเวลา นัน
้ วิหารและ
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มไดถูกสรางขึ้นมา
ใหมเรียบรอยแลว แตเรื่องของพระเจา
พวก เขากลับเย็น ชา ไม ยอมถวายสิบ
เปอรเซ็นต บางคนเอาเปรียบคนยากจน
และพวกผูชายก็หยากับเมียคนแรก
มาลา คีเขียนหนังสือเลม นี้เพื่อเตือน
ใหคน ยู ดาหหวนระลึก ถึงความ รักที่
พระเจามีตอพวก เขา เตือนใหพวก เขา
เชื่อ ฟั งพระเจาดวยความ ชื่นชมยินดี
และเตือนใหพวก
เขารูวาพระเจาจะ
ลงโทษคนชัว
่ และใหรางวัลกับคนดี
๑ หนั งสือเลม นี้ เป็ นเรื่องที่พระ ยาหเวห
บอกใหมาลาคีไปบอกกับคนอิสราเอล

๑

พระยาหเวหรักคนอิสราเอล
๒ พระยาหเวหพูดวา

“เราไดแสดงความรัก
กับเจา”
แตพวก เจากลับถาม วา “พระองคแสดง
ความรักกับเราตรงไหนหรือ”
พระยาหเวหตอบวา “เอซาวเป็ นพีช
่ ายของ
ยา โคบ ไมใช หรือ แตเรารักยา โคบ ๓ และ
เกลียดเอ ซาว *† เราไดทําใหเทือก เขาตางๆ
ของเอซาว กลายเป็ นที่รกรางวางเปลา และ
ทําใหบาน เกิดเมือง นอนของ เขากลาย เป็ น
ถิ่นที่อยูของฝูงหมาไน”
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๔ พวกลูก หลานเอ ซาวที่อยูในเอ โดม
อาจ จะพูด วา “ถึง แมเราจะถูกทุบจนแตก
ละเอียด แตเราจะกลับสรางสิ่งที่ปรักหัก พัง
พวกนัน
้ ขึ้นมาใหม”
แตนี่คือสิ่งที่พระยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูด “ถาพวก มันสรางมันขึ้นมาใหม
เราก็จะรื้อมันทิง้ อีก และคนก็จะเรียกเมือง
ของคนเอ โดมวา เขตแดนแหงความ ชัว
่ ราย
และจะเรียกคน เอ โดมวา ชนชาติที่ถูกพระ
ยาหเวหสาปแชงตลอดกาล”
๕ เมื่อพวก เจาได เห็นสิ่ง นี้ กับตาตัว เอง
พวก เจาก็จะพูด วา “พระ ยาหเวหนี้แน จริงๆ
แมแตนอกเขตแดนของอิสราเอล พระองคก็
ยังทําสิ่งที่ยิ่งใหญได”

คนนมัสการแคเป็ นพิธี
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูดกับพวก
เจาที่เป็ นนักบวชวา
“ลูกยอมใหเกียรติกับพอ คนใชก็ยอมให
เกียรติกับเจา นาย เราเป็ นพอของ เจา แลว
ไหนละ เกียรติที่เราควรจะได รับ เราเป็ นเจา
นายของเจา แลวไหนละ ความยําเกรงที่คน
ควรจะใหเรา พวกเจาดูหมิ่นชื่อของเรา”
แตเจาถามวา “พวกเราดูหมิ่นพระองคตรง
ไหน”
๗ พระ ยาหเวหตอบ วา “ก็ตอนที่เจาเอา
์ าถวายบนแทน บูชาของ
อาหารที่ไม บริสุทธิม
เราไง”
แตพวกเจายังเถียงอีกวา “เราทําใหมันไม
์ ังไงหรือ”
บริสุทธิย
พระ ยาหเวหตอบ วา “ก็ตอนที่พวก เจา
พูด วา ‘ไม เห็นตองใหเกียรติอะไรนักหนา
ตอแทน บูชาของพระ ยาหเวห’ ๘ ตอนที่พวก
เจาเอาสัตวตาบอดมาถวายเรา เจาคิด วามัน
ไมผิดหรือ และตอนที่เจาเอาสัตวที่ขาเป หรือ
ป วยมาถวายเรา เจาคิด วามันไม ผิดหรือ”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ บอกวา “ลองเอา
สัตวพวก นัน
้ ไปใหกับผู วาของ เจาดูสิ ดูสิวา
เขาจะพอใจเจาหรือ เปลา ดูสิวาจะทําใหเขา
อยากจะชวยเจาหรือเปลา”
๙ “พวก เจานั กบวช ลองออนวอนพระเจา
ใหเมตตาพวก เราหนอย สิ ตอนที่เจานํ าของ
๖ เรา

*๑:๓

เอซาว ในทีน
่ ี้ รวมถึงลูกหลานของเอซาวดวย ที่พระคัมภีรมักจะเรียกวา “ชาวเอโดม”

†๑:๓

เรารักยาโคบและเกลียดเอซาว หมายถึง “เราเลือกยาโคบและไมเลือกเอซาว”
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พิกล พิการมาถวายนัน
้ ดูสิวาพระองคอยาก
จะชวยเจาหรือเปลา”
๑๐ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา “เรา
หวังเหลือเกินวา จะมีใครสักคนในพวกเจาที่
ไปปิ ดประตูวิหารนัน
้
เพื่อวาเจาจะไดไมกอ
ไฟที่ไรประโยชนบนแทนบูชาของเรา เราไม
พอใจเจา และเราก็จะไมรับของถวายจากมือ
เจาดวย”
๑๑ พระยาหเวหผม
์ งั ้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ พูดวา “จริงๆ
แลว คนชาติอ่ น
ื ยังใหเกียรติเรามากกวาเจา
เสีย อีก จากทิศตะวัน ออกถึงทิศตะวัน ตก มี
ผูคนในทุกชนชาติที่ใหเกียรติเรา ผูคนทุก
หน แหงตางก็ถวายเครื่องหอม พรอมๆกับ
ของถวายอันบริสุทธิใ์ หกับเรา เพราะมีผูคน
ในทุกชนชาติใหเกียรติเรา”
๑๒ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “แต
พวกเจาดูหมิ่นเราเมื่อเจาพูดวา
์ ิทธิ ์
‘แทน บูชาของพระ ยาหเวหนัน
้ ศักดิส
ตรง ไหน และอาหารที่อยูบนแทน นัน
้ ก็ไม
เห็นจะพิเศษตรง ไหน’ ๑๓ และเจายังพูด วา
‘นา เบื่อจริงๆ’ และทําหน าเซ็งๆใสเรา เจาได
เอาสัตวที่ขโมยมา หรือสัตวขา เป หรือสัตว
ที่เจ็บ ป วย แลวเจาก็เอามันมาถวายใหกับ
เรา เจาคิด วาเราจะพอใจรับมันมาจากมือ
ของ เจาอยาง นัน
้ หรือ ๑๔ คนที่มีสัตวตัวผูใน
ฝูงที่สามารถเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
ได และเขาก็ไดสาบานไวแลวที่จะเอาสัตว
ตัว นัน
้ มาถวาย แตพอถึง เวลา เขากลับเอา
ตัวที่พิการมาถวายแทน คน ขี้ โกงอยาง นี้จะ
ถูกสาป แชง เพราะเราเป็ นกษัตริยผู ยิ่ง ใหญ
และเป็ นที่เกรงกลัวของผูคนที่อยูในชนชาติ
ตางๆ”
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สัง่ นี้มาใหกับเจา เพื่อวาขอ ตกลงที่เราไดทํา
ไวกับเผาเลวีจะคงอยูตอไป”
๕ พระ ยาหเวหพูด วา “เราไดทําขอ ตกลง
กับเผา เลวี เพื่อเราจะไดใหชีวิตและสันติสุข
กับพวก เขา และเราก็ไดให ชีวิตและสันติสุข
อยาง นัน
้ กับพวก เขาแลว เพื่อ วาพวก เขาจะ
ไดเคารพนับถือเรา
และพวกเขาก็ไดเคารพนับถือ
และตะลึงพรึง เพริดไปกับความ ยิ่ง ใหญ
ของ เรา ๖ พวก เขาสอนความ จริงอยางสัตย
ซื่อ
และไมเคยสอนสิ่งที่วิปริตชัว
่ ราย
เขาใชชีวิตอยูกับเราอยางสันติ
และทําในสิ่งที่ถูกตอง
เขาพาคนเป็ นจํานวนมาก
ใหหันกลับจากการทําผิด
๗ ที่พวกเขาเป็ นอยางนั น
้ ก็เพราะวา
นักบวชควรจะสอนความ
จริงอยาง
ระมัดระวัง
ผูคนควรจะมาหานักบวชเพื่อใหนักบวช
สอนเขาเกี่ยวกับกฎของพระเจา
เพราะวานักบวชเป็ นผู สง ขาวของพระ
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๘ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “แต
พวก เจานักบวช
ไดหันไปจากทางของ
พระเจา และทําใหคนเป็ นจํานวนมากทอด
ทิง้ กฎ พวก เจาไดทําลายขอ ตกลงที่เราได
ทําไวกับเผา เลวี ๙ เราถึงไดทําใหเจาอับอาย
ขาย หน าตอ หน าคนทัง้ ปวง ที่เราทําอยาง นี้
ก็ เพราะเจาไม ไดเดินตามแนวทางของ เรา
แตละ คนโอน เอียงไปทําตามสิ่งที่พวก เจา
แปลกันเองจากกฎนัน
้ ”
อยาทําผิดคํามั่นสัญญา

นั กบวชดีกับนั กบวชเลว
“ฟั ง

๑๐ พวก เราทัง
้ หมดมีพระ บิดาองคเดียวกัน

ไวสําหรับพวกเจา ๒ ถาพวกเจาไมเชื่อ ฟั งเรา
และไมใสใจใหเกียรติเรา เราก็จะสาปแชงเจา
เราจะเอาพระพรตางๆของ เจาไป และสาป
แชงเจาแทน ความ จริงเราก็ไดทําอยาง นัน
้
แลว เพราะเจาไมไดใสใจกับเรื่องนี้
๓ เราจะลงโทษลูก หลานของ เจา แลวเรา
จะเอาขีจ
้ ากไสของสัตวที่เจาเอามาถวายใน
เทศกาลของเจา มาละเลงหน าเจา แลวคน
ก็จะแบกเจาโยนออก ไปที่กอง ขีเ้ หลา นัน
้
๔ และพวก เจาก็จะได รูวาเป็ นเรา เองที่สงคํา

ไมใช หรือ และพระเจาผู ที่สรางพวก เรา
แตละ คน ก็เป็ นพระเจาองคเดียวกันไมใช
หรือ แลวทําไมเราถึงไปโกงพี่ นองของเราละ
การ ทําอยาง นี้เป็ นการดู หมิ่นเหยียดหยาม
คําสัญญาที่พระเจาไดทําไวกับบรรพบุรุษ
ของ เรา ๑๑ คนเผายู ดาหไดทําสิ่งที่เลว ราย
และนา
รังเกียจขยะแขยงตอคนอิสราเอล
และตอเมืองเยรูซาเล็ม มันเป็ นเพราะ วา
คนเผายู ดาหไดดู หมิ่นเหยียดหยามสถาน ที่
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวห ที่พระองครัก
ศักดิส
และไดแตงงานกับคนที่กราบ ไหวบูชาพระ

๑ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ พูด วา

๒ ให ดี พวก นักบวชทัง้ หลาย คํา สัง่ นี้มี
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ตาง ชาติ ๑๒ ขอ ใหพระ ยาหเวหตัดคนที่ทํา
อยางนัน
้ ออกไปจากครอบครัวของยาโคบไม
วาคนๆ นัน
้ จะเป็ นใครก็ตาม ถึง แมเขาจะเอา
ของขวัญมาถวายใหกับพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ก็ตาม ๑๓ และพวก เจาจะทําอีกอยาง
หนึ่งคือ พวกเจาจะตองรองไหครํ่าครวญ จน
นํ้ าตา ไหลนองทัว
่ แทน บูชาของพระ ยาหเวห
เพราะพระองคไม ยอมหันมามองของ ขวัญที่
เจาเอา มา และไมยินดีที่จะรับมันมาจากมือ
ของพวกเจา
๑๔ แลวเจาก็ถาม วา “ทําไมพระเจาถึงไม
ยอมรับเรา” ก็เพราะพระ ยาหเวหเป็ นพยาน
ถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นระหวางเจาและเมียที่เจาแตง
ดวยตัง้ แตเป็ นหนุม ผู หญิงที่เจาไดนอกใจ
ทัง้ ๆ ที่นางก็เป็ นคู ทุกขคูยากของ เจา และ
เป็ นผู หญิงที่เจาเคยใหคํามัน
่ สัญญาที่จะอยู
ดวยตลอด ไป ๑๕ พระเจาตองการใหสามีและ
ภรรยาเป็ นหนึ่ง
เดียวกันทัง้ รางกายและ
จิตใจ เพื่อลูกที่เกิด มาจะไดอยูในแนวทาง
ของพระองค ดัง นัน
้ ระวังจิตใจของพวก เจา
ให ดี อยา ไดนอกใจเมียที่เจาแตงดวยตัง้ แต
เป็ นหนุม
๑๖ พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลพูด
วา “ที่เราพูดอยาง นี้ ก็เพราะเราเกลียด
การหยา ราง และเกลียดคนที่ปกปิ ดเสื้อผา
ของ เขาดวยรอยของความ เหีย
้ มโหด” พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นัน
้ ดัง นัน
้
ใหระวังจิตใจของพวก เจาและอยาไดนอกใจ
เมีย
เวลาแหงการพิพากษา
๑๗ พวก

เจาทําใหพระ ยาหเวหเบื่อดวยคํา
พูดของพวก เจา แตเจาพูด วา “เราทําอะไร
ถึงทําใหพระองคเบื่อหรือ” ก็ตอนที่เจาพูด วา
“ในสายตาของพระ ยาหเวหเห็นวาคนที่ทํา
ชัว
่ นัน
้ เป็ นคนดี และพระองคก็ช่ น
ื ชอบพวก
เขาดวย” หรือ ตอนที่เจาพูด วา “พระเจา
แหงความยุติธรรมอยูที่ไหน”
๑ พระยาหเวหผม
์ ัง้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ พูดวา “ดูให
ดี เรายาหเวห ไดสงคนสงขาวของเรามา
และเขาจะมาเตรียม ทางใหกับ เรา องคเจา
ชีวิตที่พวก เจากําลังแสวงหานัน
้ กําลังจะมา
ยังวิหารของพระองคในทันที ทันใด และทูต
แหงพันธ สัญญาที่พวก เจาชื่น ชอบมากกําลัง
จะมา

๓
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๒ แตใครจะทนอยูไดเมื่อวันของพระองค
มา ถึง และใครจะยืน หยัดอยู ไดในวันที่
พระองคมาปรากฏ
เพราะพระองคนัน
้ เป็ น
เหมือนกับไฟหลอมแร
และเหมือนกับสบู
๓ พระองคจะนั ง
ของชางซักฟอก
่ เหมือน
กับคนที่หลอมเงินใหบริสุทธิ ์
พระองคจะ
ทําใหลูกๆของเลวีบริสุทธิ ์
พระองคจะ
หลอมพวก เขาใหบริสุทธิเ์ หมือน กับทอง
และเงิน และพวก เขาจะกลายเป็ นนักบวช
ของพระ ยาหเวห ที่ถวายของ ขวัญอยางที่
พวก เขาสมควรจะถวาย ๔ แลวพระ ยาหเวห
จะยอมรับของ ขวัญของพวกยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม เหมือน กับในอดีต และในสมัย
กอน ๕ และเราก็จะเขามาใกลพวก เจาเพื่อ
พิพากษาเจา และเราจะเป็ นพยานอยางเต็ม
ที่ ตอ ตานคนที่ทําเวทมนตรคาถา พวกที่มีชู
พวกที่สาบานแบบหล อกๆในศาล พวกที่โกง
คาแรงคน งาน โกงแมหมาย และโกงเด็ก
กําพรา และคนที่ไมสนใจใยดีกับคนที่ไรที่อยู
คนพวกนี้ทัง้ หมดไมไดเกรงกลัวเราเลย”

ฉ อโกงพระเจา
๖ “เจาผูเป็ นลูก

หลานของยา โคบไมถูก
ทําลายลางเพราะเราคือพระ ยาหเวห และ
เราไม เคยเปลี่ยนแปลง ๗ ตัง้ แตสมัยของ
บรรพบุรุษของ เจา เจาไดหันไปจากกฎตางๆ
ของ เราและไม เคยรักษากฎเหลา นัน
้ เลย
กลับมาหาเราสิ แลวเราก็จะกลับมาหาเจา”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนัน
้
แลวเจาก็ถามวา “เราจะกลับมาไดยังไง”
๘ คน ฉ อโกงพระเจาได หรือ ที่เราพูดอยาง
นี้ ก็เพราะพวกเจากําลังฉ อโกงเราอยู แตเจา
ก็พูดวา “เราไปฉ อโกงอะไรพระองค”
“เจาไดฉอโกงเราในเรื่องสิบ ลดและของ
ถวายที่เราไดกําหนดไว ๙ คํา สาป แชงจึงตก
อยูกับเจา เพราะเจาและคนทัง้ ชาติกําลัง
ฉ อโกงเราอยู
๑๐ ใหเอาสิบ ลดของผลผลิตทุก อยางมา
ไวในคลังของ เรา
จะไดใชเป็ นเสบียงใน
วิหารของ เรา มาลองดูเราในเรื่อง นี้สิ” พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นี้ “มาลอง
ดูเรา สิวา เราจะเปิ ดชอง ฟ า แลวเทพระพร
ลงมาใหกับพวก เจาจนหมด เกลีย
้ ง จนพวก
เจาไม ขาดอะไร เลย ๑๑ เราจะสัง่ พวก แมลง
ใหถอยหางๆจากไร นาของ เจา มันจะไดไม
ทําลายผลผลิตจากพื้น ดินของ เจา และเถา
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องุนในสวนก็จะออกลูก” พระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ พูดอยางนี้
๑๒ “ชนชาติทง
ั ้ หมดก็จะพูดยกยองพวกเจา
เพราะพวก เจาจะมีดิน แดนที่นา อยู” พระ
์ ัง้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนี้
๑๓ พระ ยาหเวหพูด วา “พวก เจาไดพูดใส
รายเรา”
แตพวก เจาถาม วา “เราพูดใส รายอะไร
พระองคหรือ”
๑๔ พวกเจาพูด วา “มันไมมีประโยชน อะไร
ที่จะรับ ใชพระเจา เราไม เห็นไดอะไร เลย”
พวกนักบวชพูด วา “พวก เราไดรับ ใชตาม
ที่พระองคสัง่ อยางระมัดระวัง และพยายามที่
์ ัง้ สิน
จะแสดงใหพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ เห็นวา
เราเศรา โศกเสียใจกับบาปที่ไดทําไป ๑๕ แต
จากนี้ ไป พวกเราจะอวยพรใหกับคนพวกนัน
้
ที่อวดดี และยิ่งกวานัน
้ เราจะชวยสงเสริมคน
พวก นัน
้ ที่ทําสิ่ง ชัว
่ ๆพรอม กับคนพวก นัน
้ ที่
ทาทายพระเจา และยังพนภัยไปได”
การจดรายชื่อของผูยําเกรงพระเจา
๑๖ ในเวลา

นัน
้ คนที่ยําเกรงพระ ยาหเวห
ตางก็พา กันพูดกับเพื่อนๆของ ตน และพระ
ยาหเวหไดตัง้ ใจฟั งพวก เขาพูด กัน และตอ
หน าพระองค
มีหนังสือมวน หนึ่งที่ไดจด
บันทึกราย ชื่อของคนพวก นี้ที่ยําเกรงและ
นับถือชื่อของพระยาหเวห
๑๗ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา “พวก
เขาจะเป็ นของ เรา ในวันที่เราตัดสิน ใจวา
อะไรเป็ นของ รักของ หวงของ เรา เราจะไว
ชีวิตของ เขา เหมือน กับที่มนุษยไว ชีวิตลูก
ที่รับ ใชเขา ๑๘ และพวก เจาก็จะไดเห็นถึง
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ความ แตก ตางอีก ครัง้ ระหวางคนดีกับคน
ชัว
่ ระหวางคนที่รับ ใชพระเจากับคนที่ไม รับ
ใชพระองค”
วันอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
๑ “ที่เราพูดอยางนี้

๔ มา มันจะเผาไหมเหมือนเตาอบ และคน

ก็ เพราะวัน นัน
้ กําลัง

อวดดีทงั ้ หมด และคนที่ทํา ผิดทัง้ หมด ก็จะ
กลายเป็ นตอขาว วันที่มาถึงนัน
้ ก็จะเผาไหม
พวก มันจน หมด” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ พูดอยาง นัน
้ “มันจะเป็ นวันที่พวก มันจะ
ไมเหลือแมแตรากหรือกิ่งเลย”
๒ “แตสําหรับเจาที่ยําเกรงชื่อของ เรา ดวง
อาทิตยแหงความ ชอบ ธรรม ก็จะขึ้น มาและ
จะนํ าการรักษาติดมาบนปี กของมัน และพวก
เจาก็จะออกไปกระโดดโลด เตนเหมือนลูกวัว
ที่ถูกเลีย
้ งอยาง ดี ๓ เจาก็จะเหยียบ ยํ่าคน ชัว
่
พวก นัน
้ เพราะพวก มันจะเป็ นเหมือนขี้ เถา
ใตฝาเทาของ เจา สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นในวันที่เรา
์ งั ้ สิน
ทําใหมันเกิดขึ้น” พระยาหเวหผม
ู ฤ
ี ทธิท
้
พูดอยางนี้
๔ “ผูรับ ใชของ เรา ใหจดจํากฎของโมเสส
ไว ที่เราไดสัง่ เขาไวบนภูเขาโฮ เรบ กฎนัน
้
ประกอบดวยกฎ เกณฑและคํา พิพากษา
สําหรับชาวอิสราเอลทุกคน”
๕ พระ ยาหเวหพูด วา “ดูสิ เรากําลังสงเอ
ลี ยาห ผู พูด แทน พระเจามาใหกับเจา เขา
จะมากอนวันอันยิ่ง ใหญและนา สะ พรึง กลัว
ของพระ ยาหเวหจะมา ถึง ๖ และเอ ลี ยาหก็
จะทําใหจิตใจของพอหันไปหาลูก และจิตใจ
ของลูกหันไปหาพอ ถาสิ่ง นี้ไมเกิด ขึ้น เราก็
จะมาและตีแผนดินนี้ดวยคําสาปแชง”

