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മലാഖി
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
1:1 ്രപകാരം മലാഖി ്രപവാചകനാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ ്രഗന്ഥകർത്താവ് എ്രബായ
ഭാഷയിൽ ഈ േപരിന് “സേന്ദശവാഹകൻ”
എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ൈദവ തെന്റ
ജനേത്താട് സേന്ദശം അറിയിക്കുവാൻ
്രപവാചകെന തിരെഞ്ഞടുത്തു മലാഖി
്രപവാചകൻഎന്നദൂതന ്സേന്ദശംനമുക്ക് നൽകി
അതുേപാെല ഭാവിയിൽൈദവം മെറ്റാരു ദൂതെന
അയക്കും മഹാനായ ഏലിയാ ്രപവാചകന ്
കര് ത്താവിെന്റ ദിവസത്തിനു മുന് പ് െവളിെപ്പടും.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 430ല് .
ബാബിേലാൺ ്രപവാസത്തിനു മടങ്ങിവന്നതിനു
േശഷമാണ്ഈപുസ്തകംഎഴുതെപ്പട്ടത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
യഹൂദ ജനത, എല്ലായിടത്തുമുള്ള
ൈദവജനത്തിന് െപാതുവായുള്ളസേന്ദശം.
ഉേദ്ദശം
ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കും.
എന്നാൽ അവൻ അവരുെട ദുഷ്ടതെയ
കണക്കിട്ട് ന്യായവിധി നാളിൽ കുറ്റം വിധിക്കും
ആയതിനാൽ ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടി
പുനസ്ഥാപിക്കെപ്പേടണ്ടതിനു അവരുെട
ദുർമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനം തിരിയുവാൻ
ജനെത്ത ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ
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പുസ്തകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. തന്നിേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവാൻമലാഖി ്രപവാചകനിലൂെടൈദവം
തൻെറ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പഴയ നിയമത്തിെല അവസാനെത്ത ഈ
പുസ്തകം ൈദവനീതിയുെട ആധികാരികമായ
്രപഖ്യാപനവും മശിഹായിലൂെട വരുവാന ്
േപാകുന്ന നേവാദ്ധാനത്തിന ്െറ മണിനാദങ്ങൾ
ഇ്രസാേയലിെല കർണപുടങ്ങളിൽ ധ്വനിപ്പിച്ച
െകാണ്ട് മലാഖി ്രപവചനംഅവസാനിക്കുന്നു.

്രപേമയം
രീതി വാദം ശാസിക്കെപടുന്നു

സംേക്ഷപം
1. കര് ത്താവിെന ആദരിക്കുവാൻ
പുേരാഹിതന്മാെര ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു — 1:1-
2:9

2. വിശ്വസ്തതയുള്ള വരായിരിക്കുവാൻ
യഹൂദജനതെയ ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു — 2:10-
3:6

3. കർത്താവിങ്കേലക്ക് മടങ്ങിവരുവാൻ
യഹൂദെയ ്രപേചാദിപ്പിക്കുന്നു — 3:7-4:6

1 ്രപവാചകം; മലാഖിമുഖാന്തരം
യി്രസാേയലിേനാടുള്ളയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
2 “ഞാൻ നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നു” എന്നു
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
“നീ ഞങ്ങെള ഏതിനാൽ സ്േനഹിക്കുന്നു?”
എന്നു േചാദിക്കുന്നു. “ഏശാവ് യാേക്കാബിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ; എങ്കിലും ഞാൻ
യാേക്കാബിെന സ്േനഹിക്കുന്നു” എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3 “എന്നാൽ
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ഏശാവിെന ഞാൻ െവറുത്തു* അവെന്റ
പർവ്വതങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി അവെന്റ
അവകാശെത്ത മരുഭൂമിയിെല കുറുനരികൾക്കു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”. 4 “ഞങ്ങൾ
ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെള വീണ്ടും പണിയും” എന്നു
ഏേദാമ്യജനം†പറയുന്നുഎങ്കിൽൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവർ
പണിയെട്ട ഞാൻ ഇടിച്ച കളയും; അവർക്ക്
ദുഷ്ട്രപേദശം എന്നും യേഹാവ സദാകാലം
േകാപിക്കുന്നജനംഎന്നും േപര് പറയും. 5നിങ്ങൾ
സ്വന്തകണ്ണ െകാണ്ട്അത് കാണുകയും ‘യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന്റ അതിരിന് അപ്പ റേത്താളം
വലിയവൻ’എന്നുപറയുകയും െചയ്യ ം”.

6 “മകൻ അപ്പെനയും ദാസൻ യജമാനെനയും
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതല്ലെയാ. ഞാൻ അപ്പൻ
എങ്കിൽ എേന്നാടുള്ള ബഹുമാനം എവിെട?
ഞാൻ യജമാനൻ എങ്കിൽ എേന്നാടുള്ള
ഭക്തി എവിെട?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ, അവിടുെത്ത നാമെത്ത നിന്ദിക്കുന്ന‡
പുേരാഹിതന്മാേര, നിങ്ങേളാടു േചാദിക്കുന്നു;
“അതിന് നിങ്ങൾ: ‘ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്റ
നാമെത്ത നിന്ദിക്കുന്നു’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”.
7 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
മലിനേഭാജനം അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
‘ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന മലിനമാക്കുന്നു’
എന്നു േചാദിക്കുന്നു. ‘യേഹാവയുെട േമശ
* 1. 3 ഏശാവിെന ഞാൻ െവറുത്തു ഏശാവിെന ഞാൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞു † 1. 4 ഏേദാമ്യജനംഏശാവിെന്റപിന് ഗാമികള് 
‡ 1. 6 നിന്ദിക്കുന്നനിസ്സാരമാക്കുകഎന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട.്
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നിന്ദ്യം’ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ
തെന്ന. 8 നിങ്ങൾ കണ്ണ് െപാട്ടിയതിെന
യാഗം കഴിക്കുവാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ അത്
േദാഷമല്ല; നിങ്ങൾ മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിെന
അർപ്പിച്ചാൽ അതും േദാഷമല്ല; അതിെന
നിെന്റ േദശാധിപതിക്കു കാഴ്ച െവക്കുക;
അവൻ ്രപസാദിക്കുേമാ? നിേന്നാട് കൃപ
േതാന്നുേമാ?” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 ആകയാൽ ൈദവം
നേമ്മാടു കൃപ കാണിക്കുവാൻ തക്കവിധം
അവെന ്രപസാദിപ്പിച്ച െകാള്ള വിൻ. നിങ്ങൾ
ഇെതാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവനു
നിങ്ങേളാടു കൃപ േതാന്നുേമാ? എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
10 “നിങ്ങൾ എെന്റ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ െവറുെത
തീ കത്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും വാതിൽ അടച്ച കളഞ്ഞാൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു; എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ
്രപസാദമില്ല” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന്
ഞാൻ വഴിപാട് ൈകെക്കാൾകയുമില്ല.
11സൂര്യെന്റഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെരഎെന്റ
നാമം ജാതികള െട ഇടയിൽ വലിയതാകുന്നു;
എല്ലായിടത്തും എെന്റ നാമത്തിന് ധൂപവും
നിർമ്മലമായ വഴിപാടും അർപ്പിച്ച വരുന്നു;
എെന്റ നാമം ജനതകള െട ഇടയിൽ
വലുതാകുന്നുവേല്ലാ” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 “നിങ്ങേളാ:
‘യേഹാവയുെട േമശ മലിനമായിരിക്കുന്നു;
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അവെന്റ േഭാജനമായഅതിെന്റഅനുഭവം നിന്ദ്യം
ആകുന്നു’എന്നുപറയുന്നതിനാൽനിങ്ങൾഎെന്റ
നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 13 ‘എെന്താരു
്രപയാസം’ എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിേനാട്
ചീറുന്നു; എന്നാൽ കടിച്ച കീറിേപ്പായതിെനയും
മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിെനയും നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുവന്ന്അങ്ങെനകാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു”എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“അതിെന ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന്
അംഗീകരിക്കുേമാ?” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 14 “എന്നാൽ തെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആൺ ഉണ്ടായിരിെക്ക,
കർത്താവിന് േനർന്നിട്ട് ഊനമുള്ളതിെന§ യാഗം
കഴിക്കുന്ന വഞ്ചകൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ഞാൻ
മഹാരാജാവല്ലെയാ; എെന്റ നാമം ജനതകള െട
ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

2
1 “ഇേപ്പാേഴാ പുേരാഹിതന്മാേര, ഈ
കല്പന നിങ്ങേളാട് ആകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
േകട്ടനുസരിക്കുകയുംഎെന്റനാമത്തിന് മഹത്ത്വം
െകാടുക്കുവാൻ തക്കവിധം മനസ്സ വയ്ക്കുകയും
െചയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ ശാപം
അയച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അനു്രഗഹങ്ങെളയും
ശപിക്കും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അേത, നിങ്ങൾ മനസ്സ
െവക്കായ്കെകാണ്ടു ഞാൻ അവെയ

§ 1. 14 ഊനമുള്ളതിെന തള്ളെയ എന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ
കാണുന്നില്ല.
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ശപിച്ച മിരിക്കുന്നു. 3 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള
സന്തതിെയ ശാസിക്കുകയും ചാണകം,
നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങളിെല ചാണകം തെന്ന,
നിങ്ങള െട മുഖത്തു വിതറുകയും അവർ
നിങ്ങെള അതിേനാടുകൂടി െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്യ ം. 4 േലവിേയാടുള്ള* എെന്റ നിയമം
നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവിധം ഞാൻ ഈ കല്പന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ അറിയും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 “അവേനാടുള്ള
എെന്റ നിയമം ജീവനും സമാധാനവുമായിരുന്നു;
അവൻ ഭയെപ്പേടണ്ടതിനു ഞാൻ അവന്
അവെയ െകാടുത്തു; അവൻ എെന്ന ഭയെപ്പട്ട്
എെന്റ നാമംനിമിത്തം വിറയ്ക്കുകയും
െചയ്തു. 6 േനരുള്ള ഉപേദശം അവെന്റ
വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീതിേകട് അവെന്റ
അധരങ്ങളിൽ കണ്ടതുമില്ല; സമാധാനമായും
പരമാർത്ഥമായും അവൻ എേന്നാടുകൂടി നടന്ന്
പലെരയും അകൃത്യം വിട്ട തിരിയുമാറാക്കി;
7 പുേരാഹിതൻ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട
ദൂതനാകയാൽ അവെന്റ അധരങ്ങൾ
പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ച െവേക്കണ്ടതും ജനം
ഉപേദശം അവേനാട് േചാദിച്ച പഠിേക്കണ്ടതും
അല്ലെയാ. 8 നിങ്ങേളാ വഴി വിട്ട മാറി
പലെരയും ഉപേദശത്താൽ ഇടറുമാറാക്കി
േലവിയുെട നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
9 “അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ വഴികെള

* 2. 4 േലവിേയാടുള്ള േലവിയുെട പിന ്ഗാമികള് അവര ്
പുേരാഹിതന്മാരുംആയിരുന്നു
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്രപമാണിക്കാെത ന്യായപാലനത്തിൽ
പക്ഷേഭദം കാണിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാനും
നിങ്ങെള സകലജനത്തിനും നിന്ദിതരും
നീചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു”.

10 നമുെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു പിതാവല്ലെയാ
ഉള്ളത്; ഒരു ൈദവം തേന്നയല്ലെയാ നെമ്മ
സൃഷ്ടിച്ചത;് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
നിയമെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിനു നാം
അേന്യാന്യം േ്രദാഹം െചയ്യന്നെതന്തിന?്
11 െയഹൂദാ േ്രദാഹം െചയ്തു; യി്രസാേയലിലും
െയരൂശേലമിലും േമ്ലച്ഛത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായുള്ള അവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത െയഹൂദാ അശുദ്ധമാക്കി ഒരു
അന്യേദവെന്റ മകെള വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 േബാധവാനായിരുന്നിട്ട ം ഇങ്ങെന െചയ്യന്ന
മനുഷ്യെന, ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നവെന തെന്ന യേഹാവ
യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയും. 13 രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന െചയ്യന്നു: യേഹാവ ഇനി വഴിപാട്
കടാക്ഷിക്കുകേയാ നിങ്ങള െട ൈകയിൽനിന്ന്
്രപസാദമുള്ളതു ൈകെക്കാള്ള കേയാ
െചയ്യാത്തവിധം നിങ്ങൾഅവെന്റ യാഗപീഠെത്ത
കണ്ണ നീർെകാണ്ടും കരച്ചിൽെകാണ്ടും
ഞരക്കംെകാണ്ടും മൂടിക്കളയുന്നു. 14 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ: “അത് എന്തുെകാണ്ട”് എന്നു
േചാദിക്കുന്നു. യേഹാവ നിനക്കും നീ
അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ
യൗവനത്തിെല ഭാര്യക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ
സാക്ഷിയായിരുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന; അവൾ
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നിെന്റ കൂട്ടാളിയും നിെന്റ ഉഭയസമ്മതത്തിെന്റ
പത്നിയുമേല്ലാ†. 15 േലശംേപാലും സുേബാധം
േശഷിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങെന
െചയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരുത്തൻ എന്ത്
െചയ്തു?ൈദവം വാഗ്ദാനം െചയ്തസന്തതിെയ
അവൻ അേന്വഷിച്ച . നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. ഏകശരീരവും
ഏകാത്മാവുമായിട്ടല്ലെയാ ൈദവം നിങ്ങെള
സൃഷ്ടിച്ചത.് ൈദവഭക്തരായ സന്തതികെള
അല്ലാെത എന്താണ് ൈദവം ആ്രഗഹിക്കുന്നത?്
അതുെകാണ്ട് യൗവനത്തിെല ഭാര്യേയാട്
അവിശ്വസ്തത കാണിക്കാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിക്കുവിൻ. 16 “ഞാൻ ഉേപക്ഷണം
െവറുക്കുന്നു” എന്നു യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത്
െചയ്യന്നവൻ തെന്റ വസ്്രതം സാഹസംെകാണ്ടു
മൂടുന്നു” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ
അവിശ്വസ്തത കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.

17 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വാക്കുകളാൽ
യേഹാവെയ മുഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
“ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവെന മുഷിപ്പിക്കുന്നു”
എന്നു േചാദിക്കുന്നു. “േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ഏവനുംയേഹാവയ്ക്ക്ഇഷ്ടമുള്ളവൻആകുന്നു;
അങ്ങെനയുള്ളവരിൽ അവൻ ്രപസാദിക്കുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽ ന്യായവിധിയുെട ൈദവം എവിെട?”
എന്നിങ്ങിെനനിങ്ങൾപറയുന്നതിനാൽതെന്ന.
† 2. 14 ഉഭയസമ്മതത്തിെന്റ പത്നിയുമേല്ലാ ധർമ്മപത്നിയുമേല്ലാ
എന്നുംആകാം.
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3
1 “എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരേത്തണ്ടതിനു
ഞാൻ എെന്റ ദൂതെന അയയ്ക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന കർത്താവും
നിങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ
െപെട്ടന്ന് തെന്റ മന്ദിരത്തിേലക്കു വരും; ഇതാ,
അവൻ വരുന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 എന്നാൽ
അവൻ വരുന്ന ദിവസെത്ത ആർക്ക്
സഹിക്കാം? അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ ആര്
നിലനില്ക്കും*? അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവെന്റ
തീേപാെലയും അലക്കുന്നവരുെട
കാരംേപാെലയും ആയിരിക്കും. 3 അവൻ
ഊതിക്കഴിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
െവള്ളി ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവെനേപ്പാെലയും
ഇരുന്നുെകാണ്ട് േലവിപു്രതന്മാെര ശുദ്ധീകരിച്ച്
െപാന്നുേപാെലയും െവള്ളിേപാെലയും
നിർമ്മലീകരിക്കും; അങ്ങെന അവർ നീതിയുെട
വഴിപാട് യേഹാവയ്ക്കു അർപ്പിക്കും. 4 അന്ന്
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
വഴിപാട് പുരാതനകാലെത്തന്നേപാെലയും
പണ്ടെത്ത വർഷങ്ങളിെലന്നേപാെലയും
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദകരമായിരിക്കും. 5 “ഞാൻ
ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങേളാട് അടുത്തുവരും;
ഞാൻ ക്ഷു്രദക്കാർക്കും വ്യഭിചാരികൾക്കും
കള്ളസ്സത്യം െചയ്യന്നവർക്കും കൂലിയുെട
കാര്യത്തിൽ കൂലിക്കാരെനയും വിധവെയയും
അനാഥെനയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കും

* 3. 2 നിലനില്ക്കും നില്ക്കും എന്ന് മറ്റ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ
കാണുന്നു.
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എെന്ന ഭയെപ്പടാെത പരേദശിയുെട ന്യായം
മറിച്ച കളയുന്നവർക്കും വിേരാധമായി
ഒരു ശീ്രഘസാക്ഷിയായിരിക്കും” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
6 “യേഹാവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ;
അതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാേര,
നിങ്ങൾമുടിഞ്ഞുേപകാതിരിക്കുന്നു.

7 “നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട കാലം മുതൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിക്കാെത
െതറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു; എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിവരും” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
“എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഏതിൽ ഞങ്ങൾ
മടങ്ങിവേരണ്ടു?’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”.
8 “മനുഷ്യന് ൈദവെത്ത േതാല്പ്പിക്കാേമാ?
എങ്കിലും നിങ്ങൾ എെന്ന േതാൽപിക്കുന്നു.
എന്നാൽ നിങ്ങൾ: ‘ഏതിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന
േതാൽപിക്കുന്നു’ എന്നു േചാദിക്കുന്നു”.
“ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും തെന്ന.
9 നിങ്ങൾ, ഈ ജനത മുഴുവനും തെന്ന,
എെന്ന േതാൽപിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
ശാപ്രഗസ്തരാകുന്നു. 10 എെന്റ ആലയത്തിൽ
ആഹാരം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകെള തുറന്നു,
സ്ഥലം േപാരാെതവരുേവാളം നിങ്ങള െടേമൽ
അനു്രഗഹം പകരുകയില്ലേയാ? എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എെന്ന പരീക്ഷിക്കുവിൻ”
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എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 11 “ഞാൻ െവട്ട ക്കിളിെയ
ശാസിക്കും; അത് നിങ്ങള െട നിലത്തിെല
അനുഭവം നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; പറമ്പിെല
മുന്തിരിവള്ളിയുെട ഫലം പാകമാകാെത
െകാഴിഞ്ഞുേപാകയുമില്ല”എന്നുൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12 “നിങ്ങൾ
മേനാഹരമാെയാരു േദശം ആയിരിക്കയാൽ
സകലജാതികള ം നിങ്ങെള ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു
പറയും” എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

13 “നിങ്ങള െട വാക്കുകൾ എെന്റ േനെര
അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “എന്നാൽ നിങ്ങൾ:
‘ഞങ്ങൾ നിെന്റേനെര എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു?’
എന്നു േചാദിക്കുന്നു. 14 ‘യേഹാവയ്ക്കു
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതു വ്യർത്ഥം; ഞങ്ങൾ
അവെന്റ കാര്യം േനാക്കുന്നതിനാലും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കറുപ്പ ടുത്തു നടന്നതിനാലും എന്ത്
്രപേയാജനമുള്ള ? 15 ആകയാൽ ഞങ്ങൾ
അഹങ്കാരികെള ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നു
പറയുന്നു; ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ അഭിവൃദ്ധി
്രപാപിക്കുന്നു; ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നവർ
ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു”. 16 യേഹാവാഭക്തന്മാർ അന്ന്
തമ്മിൽതമ്മിൽ സംസാരിച്ച ; യേഹാവ
്രശദ്ധവച്ച േകട്ട ; യേഹാവാഭക്തന്മാർക്കും
അവെന്റ നാമെത്ത സ്മരിക്കുന്നവർക്കും
േവണ്ടി അവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഒരു
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സ്മരണപുസ്തകം എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു.
17 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽഅവർ
എനിക്ക് ഒരു നിേക്ഷപം ആയിരിക്കും” എന്നു
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ഒരു മനുഷ്യൻ തനിക്കു ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
മകെന ആദരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ അവെര
ആദരിക്കും. 18 അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നീതിമാനും
ദുഷ്ടനുംതമ്മിലുംൈദവെത്തേസവിക്കുന്നവനും
േസവിക്കാത്തവനും തമ്മിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം
വീണ്ടും കാണും”.

4
1 ചൂളേപാെല കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം
വരും; അേപ്പാൾ അഹങ്കാരികെളല്ലാവരും
സകലദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും;
വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം േവരും ശിഖരവും
േശഷിപ്പിക്കാെത അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളയും
എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 എെന്റ നാമെത്ത
ഭയെപ്പടുന്ന നിങ്ങൾേക്കാ നീതിസൂര്യൻ തെന്റ
ചിറകുകളിൽ േരാേഗാപശാന്തിേയാടുകൂടി
ഉദിക്കും; നിങ്ങള ം പുറെപ്പട്ട് െതാഴുത്തിൽനിന്നു
വരുന്ന പശുക്കിടാക്കെളേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടും.
3 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ
ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങള െട കാലിൻ കീഴിൽ ചാരം
ആയിരിക്കുകെകാണ്ടു നിങ്ങൾ അവെര
ചവിട്ടിക്കളയും എന്നു ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 4 ഞാൻ
േഹാേരബിൽവച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി
എെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന
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ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ. 5 യേഹാവയുെട
വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിനു
മുേമ്പ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലീയാ്രപവാചകെന
അയക്കും. 6ഞാൻ വന്നു ഭൂമിെയ ശാപംെകാണ്ടു
ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
അപ്പന്മാരുെട ഹൃദയം മക്കേളാടും മക്കള െട
ഹൃദയംഅപ്പന്മാേരാടും നിരപ്പിക്കും.
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