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మలాకీ
గంథకర
గంథ కర మలాకీగా 1:1 గురిసుత్ నన్ది. హీబూలో ఈ పదం

వారాహరుడు అనే అరథ్మిచేచ్ పదం నుండి పుటిట్ంది. దేవుని పవకగా
మలాకీ పాతను ఇది చూపుతునన్ది. దేవుని పజలకు అతడు
వ సందేశాలు వినిపించాడు. రెండవ రకంగా మలాకీ అంటే
మనకు ఈ పుసత్కానిన్ అందిసుత్ నన్వాడు. అతని సందేశం ఏమిటంటే
భావికాలంలో దేవుడు మరొక పవకను పంపుతాడు. యెహోవా
దినానికిముందు మహా పవక ఏలీయాతిరిగి వసాత్ డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 450 - 400
ఇది చెర అనంతర గంధం. అంటే యూదులు బబులోను

చెరనుండి తిరిగి వచాచ్క రాసిన పుసత్కం.
సీవ్కర
యేరుషలేముయూదులకు,మరింత విసత్ తంగా అంతటా దేవుని

పజలు.
పయోజనం
దేవుడు తన పజల కోసం చేయవలసినదంతా చేసాత్ డు. తాను

తీరప్రిగావారి పనుల నిమితత్ం సంజాయిషీఅడుగుతాడు. ఈరెండు
సంగతులు పవక ఆ పజలకు గురు చేసుత్ నాన్డు. నిబంధన దీవెనలు
నెరవేరాలంటేవారు తమ దుషట్తవ్ం విషయం పశాచ్తాత్ పపడాలి. ఇది
మలాకీ దావ్రా తన పజలకు దేవుని సందేశం. వారు తిరిగి దేవుని
పు మళ ళ్కోవాలి. పాత నిబంధన చివరి పుసత్కం ముగింపులో
దేవుని నాయ్యం గురించి పకటన, రానునన్ మెసీస్య దావ్రా వారికి
పూరవ్ మ సిథ్తిని కలుగుతుందనే ఆశాభావం కనిపిసుత్ నాన్యి.



మలాకీ 1:1 ii మలాకీ 1:5

ముఖాయ్ంశం
ఆచార భకి విషయంలో గదిద్ంపు

విభాగాలు
1. దేవునికి ఘనత కలిగించాలని యాజకులకు పోతాస్హం —
1:1-2:9

2. దేవునికి నమమ్కంగా ఉండాలని యూదాకు పోతాస్హం —
2:10-3:6

3. దేవుని పుకు మళ ళ్కోవలసిందని యూదాకు పోతాస్హం —
3:7-4:6

ఎదోము పతనం, దేవుని పేమను కనపరచడం
1 ఇశాయేలీయులను గూరిచ్ మలాకీ పవక దావ్రా చెపప్బడిన

యెహోవా వాకుక్. 2యెహోవా ఈ విధంగా అంటునాన్డు. “నేను
మీ పటల్ పేమ కనపరిచాను. అయితేమీరు ‘ఏ విషయంలో నీవుమా
పటల్ పేమ చూపించావు?’ అంటారు. ఏశావుయాకోబుకు అనన్ కదా.
నేను యాకోబును పేమించాను. 3 ఏశావును దేవ్షించాను*. అతని
నివాససథ్లాలనుపాడుచేసిఅతనిఆసిత్నిఎడారిలోఉనన్నకక్లపాలు
చేశాను.”

4 “మనం నాశన పోయాం. రండి, పా పోయిన మన నివాస
సథ్లాలు తిరిగి నిరిమ్ంచుకుందాం”అనిఎదోమీయులు†అనుకొంటారు.
అయితే నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాచెబుతునన్ది ఏమిటంటే,
వారు మళీళ్ నిరిమ్ంచుకొనన్పప్టికీ నేను వాటిని కింద పడదోసి నాశనం
చేసాత్ ను. వాళళ్ దేశం భకిహీనులపదేశమనీ,వాళళ్ యెహోవాకోపం
నితయ్మూ నిలిచి ఉంటుందని ఇతర పజలు అంటారు. 5 కళాళ్రా
దానిన్ చూసిన మీరు “ఇశాయేలు పజల సరిహదుద్ ల అవతల కూడా
యెహోవాగొపప్వాడు” అంటారు.

యాజకుల దోషం

* 1:3 1:3 దేవ్షించాను అసహియ్ంచాను † 1:4 1:4 ఎదోమీయులు ఏశావు సంతతి
వారు
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6 “కుమారుడు తన తండిని గొపప్ చేసాత్ డు గదా, దాసుడు తన
యజమానుని ఘనపరుసాత్ డు గదా. నా గొపప్దనానిన్ నిరల్కష్ ం
చేసే యాజకులారా, నేను మీకు తండి తే నాకు రావలసిన ఘనత
ఏమయింది? నేను యజమానుడి తే నాకు భయపడేవాడు ఎకక్డ
ఉనాన్డు?” అని సేనల పభు నయెహోవామిమమ్లిన్ అడిగినపుప్డు
“నీ నామానిన్ మేము ఏ విధంగా నిరల్కష్ ం చేశాం?” అని మీరు
అంటారు. 7మీరు నా బలిపీఠం మీద అపవిత న ఆహారం నాకు
అరిప్సూత్ “ఏమిచేసినినున్అపవితపరచాం?” అంటారు. “యెహోవా
భోజనపుబలల్ను అవమానపరచడం వలల్నే గదా 8గుడిడ్ దానిన్ బలిగా
అరిప్ంచినపుప్డు అది దోషమే కదా. కుంటిదానిన్, జబుబ్ పడినదానిన్
అరిప్ంచినపుప్డు అదిదోషంకాదా? అలాంటివాటినిమీయజమానికి
ఇసేత్ అతడు మిమమ్లిన్ సీవ్కరిసాత్ డా? మిమమ్లిన్ కనికరిసాత్ డా?” అని
సేనల పభు నయెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

9 ఇపుప్డు దయ చూపమని ఆయనను పాధేయపడండి. మీరే
గదా ఆయనను అవమాన పరచారు. మీరు చేసిన పనులను
బటిట్ మీలో ఎవరి నా ఆయన సీవ్కరిసాత్ డా? అని సేనల పభు న
యెహోవాఅడుగుతునాన్డు. 10 “మీరు నా బలిపీఠం మీద వయ్రథ్ంగా
నిపుప్రాజబెటట్కుండామీలోఒకడునాఆలయందావ్రాలుమూసివేసేత్
ఎంత బాగుండేది? మీరంటే నాకు ఇషట్ం లేదు, మీరు అరిప్ంచే
వేదాయ్లను నేను సీవ్కరించను” అని సేనల పభు న యెహోవా
చెబుతునాన్డు.

11తూరుప్ దికుక్ నుండిపడమరదికుక్ వరకూఇతరదేశాలపజలోల్
నా పేరును అంతా గౌరవిసాత్ రు. అనిన్ పాంతాలోల్ నా పేరుకు ధూప
వేదాయ్లు, పవిత న అరప్ణలు అరిప్సాత్ రు. అనయ్ దేశాల పజలోల్
నా పేరును ఉనన్తంగా ఎంచుతారు. అని సేనల పభు న యెహోవా
చెబుతునాన్డు. 12 మీ తే యెహోవా బలల్ అపవితమని, దాని
మీద ఉంచిన ఆహారం నీచ నదని అనుకుంటూ దానికి అవమానం
కలిగిసుత్ నాన్రు. 13అయోయ్, ఇదంతా చేయడం వయ్రధ్మని ఆ బలల్ను
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తిరసక్రిసుత్ నాన్రు అని ఆయనసెలవిసుత్ నాన్డు. ఇది సేనల పభు న
యెహోవావాకుక్. దోచుకునన్దానినీ, కుంటిదానినీ, జబుబ్ గలదానినీ
మీరు తీసుకువచిచ్ బలిగా అరిప్ంచినపుప్డు అలాంటి వాటిని నేను
సీవ్కరిసాత్ నా? అనియెహోవాఅడుగుతునాన్డు.

14నేను ఘన న గొపప్ రాజును. అనయ్ దేశాల పజలోల్ నా పేరంటే
భయం. యెహోవాకు మొకుక్బడి చెలిల్ంచడానికి మగ జంతువు
ఉనన్పప్టికీ జబుబ్ పడిన దానిన్ అరిప్ంచే వంచకుడు శాపానికి గురి
అవుతాడు.

2
యాజకులకు హెచచ్రిక

1కాబటిట్ యాజకులారా, నేనిచేచ్ ఈ ఆజఞ్ మీ కోసమే. 2 నాయ్లకు
అధిపతి న యెహోవా చెపేప్ది ఏమిటంటే, మీరు నేను ఇచిచ్న
ఆజఞ్లు పాటించకుండా, నా నామానిన్ మనసూఫ్రిగా గౌరవించడానికి
నిశచ్యించుకోకపోతే నేను మీ మీదికి శాపం వచేచ్లా చేసాత్ ను.
మీకు కలిగిన ఆశీరావ్ద ఫలాలను శపిసాత్ ను. మీరు ఇంకా దానిన్
గురుకు తెచుచ్కోలేదు గనుక ఇంతకుముందే నేను వాటిని శపించాను.
3మిమమ్లిన్ బటిట్ మీ సంతానానిన్ పెకలించి వేసాత్ ను. మీ పండగలోల్
మీరు అరిప్ంచే పశువుల పేడమీముఖాల వేయిసాత్ ను. పేడఊడిచ్
వేసే సథ్లానికి మీరు ఊడిచ్ వేయబడేలా చేసాత్ ను.

4 దీనిన్ బటిట్ నేను లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండేలా ఈ
ఆజఞ్ను మీకు ఇచిచ్న వాణిణ్ నేనే అని మీరు తెలుసు కుంటారు
అని సేనల పభువు యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. 5 నేను చేసిన
నిబంధన వారి పాణానికి, శాంతికి మూల కారణం. నా పటల్ వారికి
భయభకులు కలిగించడానికి నేను వాటిని ఇచాచ్ను. కాబటిట్ వారు
నా పటల్ భయభకులు కలిగి, నా నామం విషయంలో భయం కలిగి
నడుచుకునాన్రు.
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6వారుదురోబ్ధఎంతమాతమూచేయకుండాసతయ్ నధరమ్శాసం
బోధిసూత్ వచాచ్రు. సమాధానంతో, యథారథ్తతో ననున్ అనుసరించి
అనేకులను అనాయ్యం నుండి మళ ళ్కునేలా చేశారు. 7యాజకులు
నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవావారాహరులు గనుక పజలు వారి
నోటనుండి వచేచ్ ధరమ్శాస విధులు నేరుచ్కొంటారు గనుక వారు జాఞ్ నం
కలిగి వాటిని బోధించాలి.

8 అయితే మీరు దారి తపాప్రు. మీరు చేసిన ఉపదేశం వలల్
చాలా మంది దారి తపాప్రు. నేను లేవీయులతో చేసిన నిబంధనను
వముమ్ చేశారు. 9 ధరమ్శాస ఉపదేశంలో మీరు జరిగించిన పకష్పాతం
వలల్ పజలందరి ఎదుట మిమమ్లిన్ తిరసాక్రానికి గు న వారుగా,
అణగారి పోయిన వారుగా చేశాను అని సేనల పభువు యెహోవా
సెలవిసుత్ నాన్డు.

అవిశావ్సులకు హెచచ్రిక
10 మనకందరికి తండి ఒకక్డే కదా. ఒకక్ దేవుడే మనలను

సృషిట్ంచాడు కదా. అలాంటపుప్డు మనం ఒకరి పటల్ ఒకరం
దోహం చేసుకుంటూ, మన పూరీవ్కులతో చేసిన కటట్డను ఎందుకు
తిరసక్రిసుత్ నాన్ం? 11 యూదా పజలు దోహ లుగా మారారు.
ఇశాయేలు పజల మధయ్ యెరూషలేములోనే నీచ కారాయ్లు
జరుగుతునాన్యి. యూదా పజలు యెహోవాకు పియ న పరిశుదధ్
సథ్లానిన్ అపవితం చేసి అనయ్దేవత ఆరాధకుల పిలల్లను వివాహం
చేసుకునాన్రు.

12 ఈ విధంగా చేసిన వాళళ్ను యాకోబు సంతానానికి చెందిన
గుడారాలోల్ లేకుండా, నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవాకు
వేదాయ్లు అరిప్ంచే వారి సహవాసంలో లేకుండా యెహోవా నాశనం
చేసాత్ డు. 13మళీళ్ రెండోసారి కూడామీరు అలాగే చేసాత్ రు. అయితే
ఆయన మీ వేదాయ్నిన్ సీవ్కరించడు. మీరు అరిప్ంచే అరప్ణలు
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ఆయన లకష్ పెటట్డు. అపుప్డు యెహోవా బలిపీఠానిన్ ఏడుప్తో,
కనీన్ళల్తో, రోదనతోమీరు తడుపుతారు.

14 ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అని మీరు అడుగుతారు.
యవవ్న కాలంలో నువువ్ పెళిల్ చేసుకుని అనాయ్యంగా విడిచిపెటిట్న
నీ భారయ్ పకష్ంగా యెహోవా సా గా నిలబడతాడు. నీ భారయ్ నీ
సహకారికాదా,నీవుచేసిననిబంధనపకారంభారయ్కాదా. 15ఆయన
మీ ఇదద్రినీ ఒకక్టిగా చేశాడు. శరీరం, ఆతమ్ రెండూ ఆయనకే
చెందుతాయిగదా. అలాఒకటిగాచేయడందేనికి? దేవునిమూలంగా
వారికి సంతతి కలగాలని. అందువలల్ మిమమ్లిన్ మీరే జాగతత్గా
కాపాడుకోండి.యవవ్నంలోపెళిల్ చేసుకునన్మీభారయ్లకు దోహంచేసి
విశావ్సఘాతకులుగామారకండి.

16 ఒకడు తన భారయ్ను విడిచి పెటట్డం నాకు అసహయ్ం అని
ఇశాయేలు పజల దేవు న యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. ఒకడు
తన బటట్లతో బాటు బలాతాక్రంతో తనను కపుప్కోవడం నాకు
అసహయ్మని నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా అంటునాన్డు.
కనుక మీ హృదయాలను కాపాడుకోండి. విశావ్స ఘాతకులుగా
ఉండకండి.

యెహోవాకు చిరాకు కలిగించడం
17 మీరు మీ మాటలతో యెహోవాకు చిరాకు కలిగించారు.

“ఏ విధంగా ఆయనకు చిరాకు కలిగించాం?” అని మీరు
అడుగుతునాన్రు. “చెడడ్ పనులు చేసే వాళళ్ంతా యెహోవా దృషిట్లో
మంచివారే. వారిపటల్ ఆయన ఆనందిసాత్ డు. లేకపోతే నాయ్యం చేసే
దేవుడు ఇక ఎందుకు?” అని చెపుప్కోవడం దావ్రా మీరు ఆయనకు
చిరాకు కలిగిసుత్ నాన్రు.

3
1 నాయ్లకు అధిపతి నయెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు. “నేను

నా దూతను పంపుతునాన్ను. అతడు నాకు ముందుగా దారి
సిదధ్ం చేసాత్ డు. ఆ తరువాత మీరు వెతుకుతూ ఉనన్ ఆ పభువు,
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అంటే మీరు కోరుకునన్ నిబంధన దూత తన ఆలయానికి హఠాతుత్ గా
వసాత్ డు. ఆయన వసుత్ నాన్డు.

2 ఆయన రాకడ దినం ఎవరు తటుట్ కోగలడు? ఆయన
కనబడినపుప్డు ఎవరు నిలబడి ఉండగలరు? ఆయన కంసాలి
కొలిమిలో ఉండే నిపుప్లాంటివాడు, చాకలి చేతిలోని సబుబ్
వంటివాడు. 3 ఆయన వెండిని పరీ ంచి పుటం పెటిట్ శుదిధ్
చేసేవాడిలాగా కూరుచ్ంటాడు. వెండి బంగారాలను శుదిధ్ చేసి
పుటంపెటేట్ విధంగా ఆయన లేవీ గోతం వారిని శుదిధ్ చేసాత్ డు.
అపుప్డు వాళ ళ్ నీతి నియమాలను అనుసరించి యెహోవాకు
వేదాయ్లు అరిప్సాత్ రు.
4 గతించిన రోజులోల్ , పూరవ్కాలంలో ఉనన్టుట్ గా, యూదా

పజలు, యెరూషలేము నివాసులు అరిప్ంచే వేదాయ్లు యెహోవాకు
పీతికరంగా ఉంటాయి. 5 తీరుప్ తీరచ్డానికి నేను మీ దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు, మాంతికుల మీద, వయ్భిచారుల మీద, అబదద్సాకష్ ం
పలికే వారిమీదనాసాకష్ ం చెపప్డానికి సిదధ్ంగా ఉంటాను.
నేనంటే భయం లేకుండా కూలి ఇచేచ్ విషయంలో కూలివాళళ్ను,

విధవరాండను, తండిలేని వారిని బాధపెటిట్న వారి విషయంలో,
పరాయి దేశసుథ్ ల పటల్ అనాయ్యంగా పవరించిన వారి విషయంలో
నేను బలంగా సాకష్ ం పలుకుతాను అని నాయ్లకు అధిపతి న
యెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.

దేవునిసొతుత్ దొంగతనం
6 యెహోవా న నేను మారుప్ చెందను గనుక యాకోబు

సంతతివా నమీరు నాశనం కారు.
7 మీ పూరీవ్కుల కాలం నుండి మీరు నా నియమాలను

లకష్ పెటట్కుండా వాటిని తిరసక్రించారు. అయితే ఇపుప్డు మీరు
నా పు తిరిగిన పకష్ంలో నేను మీ పు తిరుగుతానని నాయ్ల
అధిపతి న యెహోవా చెపిప్నపుప్డు, ‘మేము దేని విషయంలో
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తిరగాలి?’ అని మీరు అంటారు. 8 మానవుడు దేవుని సొతుత్
దొంగతనం చేసాత్ డా? అయితే మీరు నా సొతుత్ దొంగిలించారు. ‘ఏ
విషయంలో మేము నీదగగ్ర దొంగిలించాం?’ అని మీరు అంటారు.
దశమభాగం, కృతజఞ్త అరప్ణలు ఇవవ్కుండా దొంగిలించారు.

9ఈ పజలందరూ నా దగగ్ర దొంగతనం చేసూత్ నే ఉనాన్రు. మీరు
శాపానికి పాతులయాయ్రు. 10 నా ఆలయంలో ఆహారం ఉండేలా
మీ దశమ భాగం నా ఆలయం గిడడ్ంగిలోనికి తీసుకురండి. ఇలా
తీసుకువచిచ్ ననున్ శోధించండి, నేను పరలోక దావ్రాలు విపిప్,
పటట్లేనంత దీవెనలు విసాత్ రంగా కుమమ్రిసాత్ ను” అని నాయ్లకు
అధిపతి నయెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.

11“మీపంటనుపురుగులు తినివేయకుండానేను గదిద్సాత్ ను. అవి
మీ భూమి ఉనన్ పంటను నాశనం చెయయ్వు. మీదాకష్చెటల్ ఫలాలు
అకాలంలో రాలిపోవు. ఇది నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా
వాకుక్. 12 ఇక అపుప్డు ఆనందకర న దేశంలో మీరు నివసిసాత్ రు.
అనయ్ దేశాల పజలంతా మిమమ్లిన్ ధనయ్ జీవులు అంటారు అని
నాయ్లకు అధిపతి న యెహోవా సెలవిసుత్ నాన్డు. 13యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే,నాకు విరోధంగా మీరు చాలా గరవ్ంగామాటాల్ డారు.
‘నినున్ గూరిచ్ ఏమనిమాటాల్ డాం?’ అనిమీరు అడుగుతారు.

14 మీరు ఇలా చెపుప్కుంటునాన్రు, ‘దేవునికి సేవ చేయడం
వయ్రధ్ం. ఆయన ఆజఞ్లు కొని నాయ్ల అధిపతి న యెహోవా
సనిన్ధిలో మనం దుఃఖాకాంతులుగా తిరుగుతూ ఉండడంవలల్ ఏమి
ఉపయోగం? 15 గరివ్షుఠ్ లే ధనయ్తలు పొందుతునాన్రు,యెహోవాను
శోధించే దురామ్రుగ్ లు భదంగా ఉంటూ వరిధ్లుల్ తునాన్రు.’ ”

16అపుప్డు,యెహోవాపటల్ భయభకులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు
మాటాల్ డుకుంటునన్పుప్డుయెహోవాఆమాటలువినాన్డు.యెహోవా
పటల్ భయభకులు కలిగి ఆయన నామానిన్ గౌరవించే వారి గురించి
జాఞ్ పకారథ్ంగా ఆయన సనిన్ధానంలో ఒక పుసత్కం రాశారు. 17 “నేను
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నియమించే రోజు సమీపించినపుప్డు వారు నావారుగా, నా పతేయ్క
సొతుత్ గా ఉంటారు. తండి తనను సేవించే కొడుకును కనికరించే
విధంగా నేను వారిని కనికరిసాత్ ను” అని నాయ్లకు అధిపతి న
యెహోవాసెలవిసుత్ నాన్డు.

18 అపుప్డు నీతిమంతులెవరో దురామ్రుగ్ లెవరో, దేవుణిణ్
సేవించేవాళ ళ్ఎవరో,సేవించనివాళ ళ్ఎవరోమీరుమళీళ్ గురిసాత్ రు.

4
రాబోయేయెహోవాదినం

1 నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు.
“నియమిత దినం రాబోతుంది. అది కాలుతూ ఉనన్ కొలిమిలాగా
ఉంటుంది. గరివ్షుఠ్ లంతా,దురామ్రుగ్ లంతాఎండుగడిడ్లాగాఉంటారు.
వారిలోఒకక్రికి కూడా వేరు గానీ, చిగురు గానీఉండదు. రాబోయేఆ
దినానఅందరూ తగలబడిపోతారు. 2అయితేనాపటల్ భయభకులు
ఉనన్ మీ కోసం నీతిసూరుయ్డు ఉదయిసాత్ డు. ఆయన రెకక్ల
చాటున మీకు రకష్ణ కలుగుతుంది. కాబటిట్ మీరు బయటికి వెళిల్
కొవివ్న దూడలాల్ గా గంతులు వేసాత్ రు. 3 నేను నియమించే ఆ రోజు
దురామ్రుగ్ లు మీ కాళళ్ కింద బూడిదలాగా ఉంటారు. మీరు వాళళ్ను
అణగదొకుక్తారు.

4హోరేబు కొండమీద ఇశాయేలు పజల కోసం నేను నా సేవకు న
మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన ధరమ్శాసానిన్, దాని కటట్డలను విధులను
జాఞ్ పకం చేసుకోండి. 5 యెహోవా నియమించిన భయంకర న ఆ
మహా దినం రాకముందు నేను పవక అయిన ఏలీయాను మీ దగగ్రికి
పంపుతాను. 6 నేను వచిచ్ దేశానిన్ శపించకుండా ఉండేలా అతడు
తండుల హృదయాలను పిలల్ల పుకు, పిలల్ల హృదయాలను
తండుల పుకు తిపుప్తాడు.”
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