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मलाखी
मलाखी 1:1 या पुस्तकाचा लेखक म्हणनू मलाखी संदेष्टा

याला ओळखते. इबर्ी भाषेत, हे नाव “संदेशवाहक” या
शब्दावरून येते, जे देवाचे सेवक म्हणनू देवाने मला िदलेल्या
संदेशाचे वाचक म्हणनू मलाखीच्या भिूमकेबद्दल सांगते. दुहेरी
अथार्ने “मलाखी” हा संदेश आपल्याला आणत असलेला
दतू आहे आिण त्याचा संदेश असा आहे की भिवष्यात देव
दुसर्या संदेशवाहकाला पाठवील, कारण महान संदेष्टा एलीया
परमेश्वराच्या िदवसापवूी र् परतला होता.

साधारण इ. प.ू 430.
हे एक बंदीवासानंतरचे पुस्तकआहे, म्हणजेच हे बाबेलमधील

बंिदवासातनू परतल्यानंतर िलिहले आहे.

यरूशलेममध्ये राहणार्या यहदूी लोकांसाठी पतर् आिण
सवर्तर् देवाच्या लोकांना सामान्य पतर्.

देव त्याच्या लोकांना मदत करण्यासाठी सवर् गोष्टी करेल
आिण लोकांना स्मरण करून देण्यास सांगतो की जेव्हा देव
न्यायाधीशाच्या रूपात येतो तेव्हा देव त्यांना त्यांच्या वाईट
गोष्टीसाठी जबाबदार धरेल,कराराचेआशीवार्द पणूर् करण्यासाठी
लोकांना त्यांच्या पापांचा पश्चा ाप करण्यास उदु्यक्त करणे.
लोकांना देवाकडे परत जाण्यास सांगण्यासाठी मलाखीच्या
माध्यमातनू देवाने िदलेला हा इशारा होता. जसे की जुन्या
कराराचे शेवटचे पुस्तक बंद होते, येणार्या िखर्स्ताद्वारे देवाच्या
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न्यायदंडांची घोषणा आिण त्याच्या पुनरुत्थानाचे आश्वासन
इस्तर्ाएल लोकांच्या कानी ऐकू येत आहे.

औपचािरकता दटावली गेली.
रूपरेषा
1. याजकाला देवाचा आदर करण्यास पर्ोत्सािहत केले जाणे
— 1:1-2:9

2. यहदूाला िवश्वासपूणे पर्ोत्सािहतकरण्यात येणे— 2:10-
3:6

3. यहदूाला देवाकडे परत येण्यासाठी पर्ोत्सािहत केले जाणे
— 3:7-4:6

1 परमेश्वराकडून मलाखीच्याहस्ते इसर्ाएलासाठी आलेल्या
संदेशाची घोषणा.

2परमेश्वर म्हणाला, “माझे तुमच्यावर परे्मआहे.” पण तुम्ही
म्हणालात, “कशावरून तूआमच्यावर परे्म करतोस?” परमेश्वर
म्हणाला, “एसाव याकोबचा भाऊ होता. बरोबर? पण मी
याकोबला िनवडले. 3आिण मी एसावचा स्वीकार केला नाही*.
मी त्याच्या डोंगरी पर्देशांचा नाश केला. एसावच्या देशाचा
नाश झाला,आता ितथे फक्त रानटी कोल्हे राहतात.” 4अदोम
†असे म्हणाला, “आमचा नाश झाला आहे, तरी पणआम्ही परत
जाऊन जे उध्वस्त झाले आहे ते बांध.ू” पण सेनाधीश परमेश्वर
म्हणतो, “ते बांधतील पण मी पाडून टाकीन.” आिण लोक त्यांना
दुष्टांचा देश म्हणतील, हे ते लोक आहेत ज्यांच्यावर परमेश्वर
कायमचा रागावला आहे. 5 तू आपल्या डोळ्यांनी हे पाहशील
आिण तू म्हणशील, “परमेश्वर इसर्ाएलाच्या सीमेपलीकडे थोर
मानला जावो.”

* 1:3 † 1:4
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6 सेनाधीश परमेश्वर तुझ्याशी असे बोलतो, “मुले विडलांना
आिण सेवक आपल्या धन्याला मान देतो. मग मी, जो तुमचा
िपता आहे, त्या माझा सन्मान कुठे आहे? आिण मी जर तुमचा
धनी आहे, तर मग माझा परमआदर कुठे आहे? अहो याजकांनो,
तुम्ही माझ्या नावाचा मान राखत नाही. पण तुम्ही म्हणता
‘तुझ्या नावाचा मान आम्ही कसा राखला नाही?’ 7 तुम्ही अशुद्ध
भाकरी माझ्या वेदीवर अपर्ण करता. आिण म्हणता, ‘कशामुळे
आम्ही तुला िवटाळवीले?’ परमेश्वराचा मेज तुच्छ आहे, असे
बोलनू तुम्ही ते िवटाळवता.

8 ‘जेव्हा तुम्ही यज्ञ करण्यासाठी अंधळा पशू अपर्ण करता,
तेव्हा हे वाईट नाही काय? आिण जेव्हा तुम्ही लंगडा िकंवा
रोगीष्ट पशू अपर्ण करता तेव्हा ते वाईट नाही काय? तू
आपल्या अिधकार्यासमोर हे सादर कर, तो हे स्वीकार करील
का? अथवा तो तुझ्यावर अनुगर्ह करेल का?’ ” सेनाधीश
परमेश्वर असे म्हणतो. 9आिणआता तुम्ही देवा कडून अनुगर्ह
मागता, ह्यासाठी की तो आमच्यासाठी दयावान असेल. अशा
अपर्णांसह तो तुमच्यातल्या एकाला तरी गर्हण करेल काय?
सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो. 10 “अहा! तुम्ही माझ्या
वेदीवर अग्नी पेटवू नये म्हणनू दारे बंद करील असा तुम्हामध्ये
कोणी असता तर िकती चांगले झाले असते! मी तुमच्या
हातातलेअपर्ण िस्वकारणार नाही,कारण तुम्हा िवषयी मीआनंदी
नाही,” सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो. 11 “कारण सयूार्च्या
उगवतीपासनू त्याच्या मावळतीपयर्ंत माझे नाव राष्ट्रांमध्ये
थोर होईल; पर्त्येक िठकाणी सवर् माझ्या नावाला धपू अिपर्तील
व शदू्ध अपर्ण करतील. कारण माझे नाव राष्ट्रांमध्ये महान
होईल.” असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. 12 “परंतु परमेश्वराचा
मेज िवटाळलेला आहे, आिण त्याचे फळ व त्याचे अन्न
ितरस्कारयुक्तआहे,असे म्हणण्याने तुम्ही तेअपिवतर् केलेआहे.
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13 तुम्ही असेही म्हणता की, हे िकती कंटाळवाणे आहे, आिण
त्यािवषयी तुम्ही तुच्छतेने कुरकुर करता,” सेनाधीश परमेश्वर
असे म्हणतो, तुम्ही जे जुलमाने लुटून आणलेले िकंवा लंगडे
िकंवा रोगी या पर्कारचे तुमचे अपर्ण आणता; तर आता हे मी
तुमच्या हातातनू स्वीकार करावे काय? 14तर जो कोणीआपल्या
कळपात नर असतांना त्याचा नवस करतो आिण दोष असलेला
पशू परमेश्वरास यज्ञ म्हणनू अपर्ण करतो तो फसवणारा शािपत
असो. कारण मी थोर राजा आहे आिण राष्ट्रे माझ्या नावाची
भीती धरतात. असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.

2
1 “आिण आता, याजकांनो, हा आदेश तुमच्यासाठी आहे.

2 सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, जर तुम्ही ऐकले नाही, आिण
माझ्या नावाला मिहमा देण्याचे तुम्ही आपल्या हृदयांत आणले
नाही, तर मी तुम्हावर शाप पाठवीनआिण तुमच्याआशीवार्दांना
शापीत करीन, खिचत मी त्यास आधीच शाप िदला आहे. कारण
तू माझ्या आज्ञा आपल्या हृदयात पाळत नाहीस.

3 पाहा! मी तुमच्या वंशजांना िशक्षा करीन आिण तुमच्या
यज्ञपशूंचे शेण मी तुमच्या तोंडावर फाशीन, आिण त्याबरोबर
तुम्हासही फेकून देण्यात येईल. 4आिण तेव्हा तुम्हास कळेलकी,
माझाकरार लेवी *बरोबरअसावाह्यास्तवमी याआज्ञा तुम्हाकडे
पाठवल्या आहेत,” असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.

5 “लेवीबरोबर केलेला माझा करार हा जीवनाचा व शांतीचा
होता, आिण त्याने माझा सन्मान करावा ह्यासाठी मी त्यास तो
िदला. त्यांनी मला सन्मािनत केले आिण माझ्या नावाचे भय
त्यास वाटले. 6खरे िशक्षण त्याच्या मुखात होते आिण त्याच्या
ओठांत अनीती आढळली नव्हती. शांतीने आिण सरळपणाने
तो माझ्यात चालला, आिण त्याने अन्यायापासनू पुष्कळांना

* 2:4
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िफरवले. 7 कारण याजकांच्या ओठांनी ज्ञान राखावे, आिण
लोकांनी त्याच्या मुखाद्वारे िशक्षण शोधावे, कारण तो सेनाधीश
परमेश्वराचा दतू असा आहे.”

8 “परंतु तुम्ही सत्याच्या मागार्वरून िफरले आहात. तुम्ही
अनेक लोकांस िनयमशासर्ािवषयी अडखळण्याचे कारण झाले
आहात. लेवीचा करार तुम्ही भर्ष्ट केला आहे.” सेनाधीश
परमेश्वर असे म्हणतो. 9 “ह्याबद्दल मी देखील तुला
ितरस्कारणीय आिण सवर् लोकांसमोर नीच असे करीन. कारण
तू माझे मागर् पाळले नाहीत आिण िनयमशास्तर् पाळण्यात
पक्षपात केला आहे.”

10आम्हास एकच िपता नाही काय? एकाच देवाने आपल्याला
िनमार्ण केले नाही काय? मग आम्ही आपापल्या भावािवरुद्ध
िवश्वासघात करून आपल्याच पवूर्जांचा करार का मोडतो?
11यहदूाने िवश्वासघात केला आिण यरूशलेम व इसर्ाएलमध्ये
ितरस्कारणीय गोष्टी केल्या आहेत. यहदूाने परमेश्वरास िपर्य
असलेले पिवतर् स्थान िवटाळवीले आिण परक्या देवाच्या
कन्येशी लग्न केले आहे. 12 जो कोणी मनुष्य असे करतो
आिण जो कोणी सेनाधीश परमेश्वरास अपर्ण करतो त्यालाही
परमेश्वर याकोबाच्या डेर्यातनू काढून टाकील. 13आणखी तुम्ही
परमेश्वराची वेदी आसवांनी, रडण्यांनी, उसासे टाकून झाकून
टाकता, म्हणनू तो अपर्ण मान्य करत नाही आिण ते तुमच्या
हातातनू संतोषाने िस्वकारत नाही. 14 तुम्ही म्हणता, “असे का
नाही?” कारण तुझ्यामध्ये व तुझ्या तारूण्यातल्या स्तर्ीमध्ये
परमेश्वर साक्षीदार आहे. ती तर तुझी सहचािरणी असनू व
तुझ्या कराराची पत्नीअसनू ितच्याशी तू िवश्वासघाताने वागला
आहेस. 15आिण त्याच्या जवळ आत्म्याचे शेष होते तरी त्याने
एक केले नाहीकाय? आिण त्याने तुम्हासएकका केले? कारणतो



2:16 vi मलाखी 3:4

ईश्वरीय संततीची आशा बाळगत होता. म्हणनू तुम्ही आपल्या
आत्म्याचे रक्षण करा, आिण कोणीही आपल्या तरूणपणाच्या
पत्नी सोबत िवश्वासघात करू नये.

16 इसर्ाएलचा देव परमेश्वर म्हणतो, “घटस्फोटाचा मला
ितटकारा आहे आिण त्याचाही जो आपल्या वसर्ाबरोबर
म्हणजे पत्नीबरोबर िहंसेने वागतो त्याचाही मला ितटकार
आहे. सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, यास्तव तुम्ही आपल्या
आत्म्याचे रक्षण करा आिण अिवश्वासू असू नका.”

17 तुम्हीआपल्याशब्दांनी परमेश्वरास कंटाळिवलेआहे. परंतु
तुम्ही म्हणता, त्यास आम्ही कशाने कंटाळिवले आहे? तुम्ही
म्हणता पर्त्येक दुष्कमी र् परमेश्वराच्या दृष्टीत चांगला आहे,
आिण त्यास त्याच्यातआनंदआहे. िकंवा न्यायी देव कोठे आहे?
असे म्हणनू तुम्ही त्यास कंटाळिवले आहे.

3
1 “पाहा! मीमाझा दतू पाठवतआहे,आिणतोमाझ्यापुढे मागर्

तयार करील. आिण ज्या पर्भलूा तुम्ही शोधताआिण ज्याच्यात
तुम्हीआनंदी होता, तो कराराचा दतू,अचानकआपल्या मंिदरात
येत आहे. पाहा तो येत आहे,असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.”

2 त्याच्या आगमनाच्या िदवशी कोण िटकून राहणार? आिण
जेव्हा तो िदसेल तेव्हा कोण उभा रािहल? कारण तो
शुद्धकरणार्या अग्नीसारखा आिण परीटाच्या खारासारखा आहे.
3आिण तो चांदी गाळणारा व स्वच्छकरणारा असा बनेल,आिण
तो लेवीच्या संतानास शुद्धकरेल. तो त्यांना सोन्यापर्माणेआिण
चांदीपर्माणे शुध्द करेलआिण ते न्यायीपणाने परमेश्वरासअपर्ण
करतील.

4 तेव्हा जसे पुरातन िदवसात आिण पर्ाचीन वषार्त तसे
यरूशलेम व यहदूाची अपर्णे परमेश्वरास सुखकारक असतील.
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5 “मग मी तुमच्याकडे न्याय िनवाडा करण्यासाठी येईन.
आिण जादटूोणा, व्यिभचार, खोटी शपथ वाहणारे, आिण
जे मोलकर्याला मोलािवषयी आिण िवधवेला व अनाथाला
पीडतात, आिण परराष्ट्रीयांचा न्याय िवपरीत करतात, आिण
माझे भय धरीत नाही यांच्यािवरूद्ध मी त्वरीत साक्षी होईन,”
सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो.

6 “कारण मी परमेश्वर आहे, मी कधीही बदलत नाही, म्हणनू
याकोबाच्या मुलांनो, तुमचा नाश झाला नाही. 7 तुमच्या
पवूर्जांच्या िदवसांपासनू तुम्ही माझे िनयम अनुसरण्याचे सोडून
भलतीकडे वळले आहात, ते तुम्ही पाळले नाहीत. माझ्याकडे
िफरा म्हणजे मी तुमच्याकडे िफरेन,” सेनाधीश परमेश्वर असे
म्हणतो, “पण तुम्ही म्हणता, ‘आम्ही कसे परत िफरावे?’ 8मनुष्य
देवाला लुटणार काय? तरीही तुम्ही मला लुटता. पण तुम्ही असे
म्हणता, ‘आम्ही तुझे काय लुटले आहे?’ तुम्ही दशमांश व अपर्णे
यांिवषयी मला लुटता. 9 तुम्ही संपणूर् राष्ट्राने मला लुटलेआहे,
म्हणनू तुम्ही शापाने शापीत झाला आहात.”

10 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “माझ्या घरात अन्न
असावे यासाठी तुम्ही संपणूर् दशमांश कोठरांत आणा. आिण
तुम्ही असे केले म्हणजे मी तुमच्यासाठी आकाशाच्या िखडक्या
उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीवार्द तुम्हावर ओतीन
की नाही यािवषयी माझी पर्िचती पाहा. 11 आिण खाऊन
टाकणार्याला मी तुमच्यासाठी धमकावेन, मग तो तुमच्या
भमूीचे पीक नाश करणार नाही, तुमच्या बागेतील दर्ाक्षवेलीचें
फळ अकाली गळणार नाही,” सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो.
12 “सवर् राष्ट्रे तुला सुखी म्हणतील, कारण तुमची भमूी
आनंदाची होईल,” असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो.
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13 परमेश्वर म्हणतो, “तुमचे शब्द माझ्यािवरूद्ध कठोर झाले
आहेत. पण तुम्ही म्हणता,आम्ही तुझ्यािवरूद्ध काय बोललो?”
14 तुम्ही म्हणालात “परमेश्वराची सेवा करणे व्यथर् आहे;आम्ही
त्याचे आज्ञापालन केले, आिण आम्ही सेनाधीश परमेश्वरापुढे
शोक करत चाललो याचा काय लाभ झाला? 15तरआताआम्ही
गिवर्ष्ठांना सुखी म्हणतो, होय, जे दुष्टाई करतात ते वाढवले
जातात,आिण ते देवाची परीक्षा पाहतात तरी सुटतात.”

16 तेव्हा जे परमेश्वराचे भय धरीत असत ते एकमेकांशी
बोलत होते, आिण परमेश्वराने ते ध्यान देऊन ऐकले. मग जे
परमेश्वराचे भय धरत असत आिण त्याच्या नांवाचा सन्मान
करतअसत त्यांच्यासाठी त्यांच्यासमोर स्मरणाचे पुस्तक िलिहले
गेले. 17 सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, “मी हे करीन त्या
िदवशी ते माझे, म्हणजे माझे खासगीचे धन होतील,आिण जसा
कोणीआपली सेवा करणाराआपला मुलगा याच्यावर दया करीत
असतो तसा मी त्यांच्यावर दया करीन. 18 तुम्ही माझ्याकडे
परत याल. मग दुष्ट मनुष्य आिण चांगला मनुष्य यातील फरक
तुम्हास कळेल. देवाला अनुसरणारा व न अनुसणारा यातील
फरक तुम्हास समजेल.”

4
1 “कारण पाहा, तो िदवस येत आहे, तो भट्टीसारखा जळतो,

आिण सवर् गिवर्ष्ठ आिण पर्त्येक दुष्ट धसकट बनतील. येणारा
िदवस त्यांना जाळून टाकील, म्हणजे एकही फांदी िकंवा
मळू िशल्लक ठेवले जाणार नाही.” सेनाधीश परमेश्वर असे
म्हणतो. 2 “परंतु जे तुम्ही माझ्या नावाचे भय धरता त्या
तुम्हासाठी न्यायीपणाचा सयूर् उगवेल. आिण त्याच्या पंखात
िनरोगी करण्याचा उपाय आहे. मग तुम्ही गोठ ातनू सुटलेल्या
वासरांपर्माणे, मुक्त व आनंदी व्हाल. 3 तुम्ही दुष्टांना तुडवाल,
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कारण मी हे करीन त्या िदवशी ते तुमच्या तळपायाखाली
राख होतील.” सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो. 4 “मोशे
जो माझा सेवक होता त्यास होरेबात सवर् इसर्ाएलासाठी जे
िनयमशास्तर् मी आज्ञािपले ते, म्हणजे िनयम व न्यायही तुम्ही
आठवा.” 5 “पाहा, परमेश्वराचा मोठा व भयंकर िदवस येईल
त्यापवूी र् मी एलीया संदेष्ट ाला तुमच्याकडे पाठवीन. देवाच्या
न्यायदानाच्या भयंकर मोठ ा वेळेपवूी र् तो येईल. 6 आिण तो
बापाचे हृदय मुलांकडे, आिण मुलांचे हृदय त्यांच्या बापाकडे
िफरवील, नाहीतर मी कदािचत येईन आिण तुमच्या भमूीला
शापाने मारीन.”
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