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માલાખી
લેખક
માલાખીના ુસ્તકમા,ં લેખક તર કે માલાખી પ્રબોધકને ઓળખાવે

છે. હ ૂ ભાષામાં, આ નામ એક શ પરથી આવે છે જનેો અથર્
‘સંદેશવાહક’ થાય છે, કે જે ઈ રનો સંદેશ ઈ રના લોકોને પહોંચાડતા
પ્ર ુના પ્રબોધક તર કેની માલાખીની ૂ મકા તરફ નદશ કરે છે. આમ,
આપણને આ ુસ્તક આપવામાં માલાખી બમણાં અથર્માં સંદેશવાહક
છે અને તેનો સંદેશ એ છે કે ઈ ર ભ વષ્યમાં એ લયા પ્રબોધકના જવેો
જ મહાન બીજો એક પ્રબોધક પ્ર ુના મહાન દવસ અગાઉ મોકલાશ.ે

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 430 ની આસપાસનો છે.
આદેશ નકાલબાદ ું ુસ્તક છેજનેોઅથર્એથાય છે કે તે બા બલના

બંદ વાસથી પાછા આ ા બાદ આ ુસ્તક લખા ું હ ુ.ં
વાંચકવગર્
યરુશાલેમમાં રહેતા યહૂદ લોકો તથા ઈ રના દરેક જગ્યાના લોકો

માટે સામાન્ય પત્ર.
હે ુ
આ ુસ્તકનો હે ુ લોકોને યાદ કરાવવાનો છે કે ઈ ર પોતાના લોકોને

બની શકે તેટલી મદદ કરશે અને ારે ઈ ર ન્યાયાધીશ તર કેઆવશે
ત્યારે તેઓ તેમની દુ તા માટે તેઓને જવાબદાર ઠેરવશે. તેનો હે ુ
લોકોને પોતાની દુ તા બદલ પ ાતાપ કરવા અરજ કરવાનો છે કે જથેી
કરારના આશીવાર્દો પ ર ૂણર્ થાય. માલાખી દ્વારા લોકોને ઈ ર તરફ
પાછા ફરવા વષે આ ઈ રની ચેતવણી હતી. જૂના કરાર ું અં તમ
ુસ્તક સમાપ્ત થાય છે ત્યારે ઇઝરાયલીઓના કાનમાં ઈ રનો ન્યાય

તથા મસીહનાઆગમન દ્વારા ઈ રના ુનઃ ાપનાના વચનની ઘોષણા
સંભળાઈ રહ છે.

ુદ્રાલેખ
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ઔપચા રકતાવાદ ઠપકો
રૂપરેખા
1. યાજકોને ઈ ર ું સન્માન કરવા બોધ— 1:1-2:9
2. યહૂદાને વ ા ુ બનવા બોધ— 2:10-3:6
3. યહૂદાને ઈ ર પાસે પાછા ફરવા બોધ— 3:7-4:6

1 માલાખી મારફતે ઇઝરાયલી પ્રજાને પ્રગટ કરાયેલા યહોવાહનો
વચન.

ઇઝરાયલ માટે યહોવાહનો પ્રેમ
2યહોવાહ કહે છે કે, “મેં તને પ્રેમ કય છે,” પણતમે ૂછો છો કે, “કઈ

બાબતે તમે અમને પ્રેમ કય છે?” યહોવાહ કહે છે, “ ું એસાવ યાકૂબનો
ભાઈ ન હતો. “તોપણ મેં યાકૂબને પ્રેમ કય , 3 પણ મેં એસાવનો
તરસ્કાર કય . મેં તેના પવર્તોને ઉજ્જડ બનાવી દ ધા, તેના વારસાને
મેં અરણ્યનાં શયાળો ું ાન બનાવી દ ુ.ં”

4જો અદોમ કહે કે, “અમારો વનાશ થઈ ગયો છે, પણ અમે પાછા
ફર ને ઉજ્જડ જગાઓને બાંધી ું;” તોપણ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે
કે, “તેઓ બાંધશ,ે પણ હુ તેનો નાશ કર શ; અને લોકો તેને દુ તાનો
દેશ અને લોકોને યહોવાહ જઓેના પર હમેશા કોપાયમાન રહે છે’એ ું
કહેશે. 5 તમે તમાર નજરે તે જોશો અને કહેશો કે, “ઇઝરાયલની
સરહદોની પાર સવર્ત્ર યહોવાહ મહાન છે.”

યાજકોને યહોવાહનો ઠપકો
6 “દ કરો પોતાના પતાનોઆદર કરશે,અને ચાકર પોતાના મા લકનો

આદર કરશે. જો, હુ તમારો પતા છુ તો, મારો આદર ાં છે? અને
જો મા લક છુ તો મારુ સન્માન ાં છે? એ ું મારા નામને ધ ારના
યાજકો, યહોવાહ તમને ૂછે છે. પણ તમે ક ું, ‘અમે તમારા નામને
કેવી ર તે ધ ાર એ છ એ?’ 7 યહોવાહ કહે છે, “તમે માર વેદ પર
અપ વત્ર રોટલી ચઢાવીને ૂછો છો, “અમે તમને કેવી ર તે ભ્ર કયાર્?’
એ ું કહ ને કે યહોવાહ મેજને ધ ારપાત્ર છે.

8 તમે અંધ પ ુઓ મને અપર્ણ કરો છો તે ું ખોટુ નથી? તમે અપંગ
કે બીમાર પ ુઓ અપર્ણ કરો છો તે ું ખોટુ નથી? જો તમે પ ુઓની
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તે ભેટ તમારા રાજકતાર્ને આપશો તો ું તે સ્વીકાર કરશ?ે ું તે તમારા
પર પ્રસ થશે?” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. 9 અને હવે તમે
ઈ રને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, કે જથેી તેઓ અમારા પર દયા
કરે. “પણ તમારાઆવાં જ અપર્ણોને લીધે, ું તેઓ તમારામાંના કોઈને
માયા ુપણે સ્વીકાર કરશ?ે” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

10 “સભા ાનના દરવાજા બંધ કર દઈને માર વેદ પર નરથર્ક
અ સળગાવવા ન દે એવો જો તમારામાં કોઈ હોત તોઓહ કે ું સારુ
હોત! હુ તમારા પર જરાપણ પ્રસ નથી, એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે
છે, હુ તમારા હાથ ું એક પણ અપર્ણ સ્વીકાર શ ન હ. 11 સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે, કેમ કે ૂય દયથી ૂયાર્સ્ત ુધી પ્રજાઓ વચ્ચે મારુ
નામ મહાન ગણાય છે; સવર્ ળે મારે નામે ૂપ તથા પ વત્ર અપર્ણ
ચઢાવવામાં આવે છે. સવર્ પ્રજાઓ મધ્યે મારુ નામ મહાન ગણાય છે.”
12 પણ પ્ર ુની મેજ અપ વત્ર છે, તેમ ું ફળ તથા અ ધ ારપાત્ર છે
એ ું કહ ને તમે તેમ ું અપમાન કરો છો.

13 વળ તમે કહો છો, “આ કે ું કટાળાજનક છે,’ તમે તેની સામે
છ ા છો,”એમસૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. “તમે જોરજુલમથી પડાવી
લીધેલાં અપંગ અને માંદાં પ ુઓ લઈનેઆવો છો;અને એવાં બ લદાન
મને ચઢાવો છો. તો ું હુ તમારા હાથથીએવાઅપર્ણોનો સ્વીકાર કરુ?”
14 “જે ઠગ માનતા માનીને પોતાના ટોળાંમાં નર જાનવર હોવા છતાં
ખોડવાળાં પ ુને પ્ર ુ યહોવાહ માટે બ લદાનમાં ચઢાવે છે તે શા પત
થાઓ! કેમ કે હુ મહાન રાજા છુ, “મારુ નામ પ્રજાઓ મધ્યે ભયાવહ
છે.” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

2
1 અને હવે, હે યાજકો, આ આજ્ઞા તમારા માટે છે. 2 સૈન્યોના

યહોવાહ કહે છે, “જો તમે મને સાંભળો ન હ અને મારા નામને મ હમા
આપવા ું તમારા હૃદયમાં ન હ ઠસાવો, તો હુ તમારા પર શાપ મોકલીશ,
અને તમારા આશીવાર્દોને શાપરૂપ કર નાખીશ. ખરેખર, મેં તેમને
શાપરૂપ કર દ ધા છે, કેમ કે માર આજ્ઞા તમે તમારા હૃદયમાં સમાવતા
નથી.
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3જો, હુ તમારા વંશજોને ઠપકોઆપીશ,અને તમારા ુખ પર છાણ
નાખીશ અને તમારા છાણના અપર્ણો સાથે તમને પણ બહાર કાઢ
ૂકવામાં આવશ.ે 4 ત્યારે તમે જાણશો કે મેં તમાર પાસે આ આજ્ઞા

મોકલી છે, કે મારો કરાર લેવી સાથે થાય,”એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે
છે.

5 “તેની સાથેનો મારો કરાર જીવન તથા શાં ત આપવાનો હતો,અને
તે મારો આદર કરે તે માટે મેં તેને તે આપ્યો. તે મારો આદર કરતો હતો
અને મારા નામનો ભય રાખતો હતો. 6 સા ું શક્ષણ તેમના ુખમાં
હ ુ,ં તેમના હોઠમાંથી કદ અન્યાયીપણું મા ૂમ પડ ું નહ ું. તે માર
સાથે શાં ત અને પ્રામા ણકપણે ચાલતો હતો,અને તે ઘણાંને પાપમાંથી
પાછા ફેરવતો હતો*. 7 કેમ કે યાજકના હોઠોમાં ડહાપણ હો ું જોઈએ,
અને લોકો તેમના ુખમાંથી નયમ શોધવો જોઈએ, કેમ કે તે સૈન્યોના
યહોવાહનો સંદેશાવાહક છે.

8 પણ તમે સાચા માગર્માંથી ભટક ગયા છો. તમે ઘણાં લોકોને
નયમનો આદર કરવા વષે ઠોકર ખવડા ા છો. તમે લેવીના કરારને
ભ્ર કય છે,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. 9 “મેં તમને લોકોની
આગળ ધ ારપાત્ર અને અધમ બનાવી દ ધા છે, કેમ કે તમે મારા
માગ ને વળગી ર ા નથી, પણ શક્ષણ આપવામાં તમે પક્ષપાત કય
છે.”

લોકોના ઈ ર પ્રત્યે બેવફા
10 ું આપણા સવર્ના એક જ પતા નથી? ું એક જ ઈ રે

આપણું સજન ક ુ નથી? તો શા માટે આપણે આપણા ભાઈઓ સામે
અ વ ા ુ રહ ને પ ૃઓના કરાર ું અપમાન કર એ? 11 યહૂદાએ
અ વ ા ુ છે, અને ઇઝરાયલમાં તથા યરુશાલેમમાં ધ ારપાત્ર કૃત્ય
કરવામાંઆ ું છે. કેમ કે યહોવાહજનેે પ્રેમ કરતા હતા તે પ વત્ર ાનને
યહૂદાએ અપ વત્ર ક ુ છે, અને તેણે વદેશી દેવની દ કર સાથે લ
ક ુ છે. 12 જે કોઈ વંશજોએ આ પ્રમાણે ક ુ હશે, તેમ જ સૈન્યોના
યહોવાહને માટે અપર્ણ લાવનારને પણ યહોવાહ યાકૂબના તં ુમાંથી
ના ૂદ કરશે.
* 2:6 2:6 ખોટો ઉપદેશ
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13અને તમે પણ આ ું કરો છો. તમે તમારાં આં ુઓથી, રુદનથી
તથા શોકથી યહોવાહની વેદ ને ઢાંક દો છો, કેમ કે તેઓ તમારાં અપર્ણો
જોવાને તથા તમારા હાથથી તેનો સ્વીકાર કરવાને સહમત નથી.

14 પણ ું કહે છે, “શા માટે તે ન હ?” કેમ કે, યહોવાહ તાર અને
તાર જુવાનીની પત્ની વચ્ચે સાક્ષી થયા છે, જોકે તે તાર સાથી અને
કરારની રૂએ તાર પત્ની હતી છતાં ું તેને અ વ ા ુ ર ો છે. 15 ું
તેણે પોતાના આત્માનાં અંશ વડે તમને એક બના ા નથી? અને શા
માટે તેમણે તમને એક બના ા છે? કેમ કે તે ધા મક સંતાનની આશા
રાખતા હતા? માટે તમારા આત્મા વષે સાવધ રહો, કોઈ પણ પોતાની
જુવાનીની પત્નીને અ વ ા ુ ન રહે. 16 કેમ કે ઇઝરાયલના ઈ ર
યહોવાહ કહે છે કે, “હુ છૂટાછેડાને ધ ારુ છુ, સૈન્યોના યહોવાહ કહે
છે “જે પોતાની પત્ની પર જુલમ કરે છે તેને હુ ધ ારુ છુ. “માટે તમારા
આત્મા વષે સાવધ રહો અને અ વ ા ુ ન બનો.”

ન્યાયનો દવસ પાસે છે
17 તમે તમારા શ ોથી યહોવાહને કટાળો ઉપજા ો છે. પણ તમે

કહો છો કે, “કેવી ર તે અમે તેમને કટાળો ઉપજા ો છે? “દષુ્કમર્ કરનાર
દરેક માણસ યહોવાહની નજરમાં સારો છે, તેનાથી તેઓ પ્રસ થાય
છે; અથવા ઈ રનો ન્યાય ાં છે?” એ ું કહ ને તમે તેમને કટાળો
ઉપજા ો છે.

3
1 “જુઓ, હુ મારા સંદેશાવાહકને મોક ું છુ, તે માર આગળ માગર્

તૈયાર કરશે. અને જે પ્ર ુને તમે શોધો છો, તે અચાનક પોતાના મં દરમાં
આવશ;ે અને કરારનો સંદેશાવાહક જનેે જોવાને તમે ુશ છો, જુઓ,
તે આવી ર ો છે,”એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

2 પણ તેમના આવવાનો દવસ કોણ સહન કર શકશે? અને ારે
તે પ્રગટ થશે ત્યારે કોણ ઊભો રહ શકશે? કેમ કે તે ધા ુને ુદ્ધ કરનાર
અ સમાન તથા ધોબીના સા ુ સમાન છે. 3 તે ચાંદ ગાળનાર તથા
ુદ્ધ કરનારની જમે ન્યાય કરવા બરાજશ.ે તે લેવીના દ કરાઓને ુદ્ધ
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કરશે. તે તેમને સોના તથા ચાંદ જવેા ુદ્ધ કરશે, તેઓ યહોવાહને
ન્યાયીપણા ું અપર્ણ ચઢાવશ.ે

4 ત્યારે પ્રાચીન કાળનાં વષ તથા જૂના દવસોની જમે યહૂ દયા તથા
યરુશાલેમનાં અપર્ણો યહોવાહને પસંદ પડશ.ે 5 “પછ હુ ન્યાય કરવા
તમાર પાસે આવીશ. જાદગુરો, ભચાર ઓ અને જૂઠા સાક્ષીઓ
વરુદ્ધ તથા મજૂર પર તેના વેતનમાં જુલમ કરનારની વરુદ્ધ, વધવા
તથા અનાથો પર જુલમ કરનારની વરુદ્ધ, પરદેશીનો હક પચાવી
પાડનાર તથા મારો આદર ન હ કરનારની વરુદ્ધ હુ સાક્ષી ૂરવા તત્પર
રહ શ,”એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

6 “કેમ કે હુ, યહોવાહ,બદલાતો નથી, તેથી હે યાકૂબના લોકો, તમારો
સવર્નાશ થયો નથી.

દશાંશો આપવા વષે
7 તમારા પ ૃઓના સમયથી તમે મારા વ ધઓથી દૂર ફયાર્ છો અને

તેઓને પા ા નથી. માર પાસે પાછાઆવો,અને હુ તમાર પાસે પાછો
આવીશ,” એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે. “પણ તમે કહો છો, ‘અમે
કેવી ર તે પાછા ફર એ?’ ”

8 ું માણસ ઈ રને ૂંટ શકે છે? છતાં તમે મને ૂંટો છો. પણ તમે
કહો છો,અમે કેવી ર તે તમને ૂંટ્યા? દશાંશોમાં તથા અપર્ણોમાં. 9તમે
શાપથી શા પત થયા છો, કેમ કે તમાર આખી પ્રજાએ, મને ૂંટ્યો છે.

10 દશાંશો ભયાર્ ૂરા ભંડારમાં લાવો, કે જથેી મારા ઘરમાં અ ની
અછત રહે ન હ. અને તમે મને પારખો કે,” “જુઓ હુ તમારા માટે
આકાશની બાર ઓ ખોલીને સમાવેશ કરવાની જગા ન હ હોય,એટલો
આશીવાર્દ તમારા પર મોક ું છુ કે ન હ,એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
11 તમારે સારુ હુ ભક્ષકોને ધમકાવીશ, જથેી તેઓ તમાર જમીનની
ઊપજનો નાશ ન કરે; ખેતરમાં તમારા દ્રાક્ષાવેલાઓનાં ફળ યોગ્ય સમય
આ ા પહેલાં ખર પડશે ન હ,” એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.
12 “સવર્ પ્રજાઓતમનેઆશીવાર્ દત કહેશે, કેમ કે તમારો દેશ ુશહાલ
થશે,”એ ું સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

ઈ ર દયા દશાર્વનાર છે
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13 યહોવાહ કહે છે, “તમે માર વરુદ્ધ કઠોર વચનો ક ાં છે,” પણ
તમે કહો છો કે, ‘અમે તમાર વરુદ્ધ ું બોલ્યા છ એ?’ 14 તમે ક ું
છે કે, ‘ઈ રની સેવા કરવી થર્ છે. અમે તેમના વ ધઓ પા ા તથા
સૈન્યોના યહોવાહની આગળ શોક ૂવર્ક ચાલ્યા તેથી અમને શો લાભ
થયો? 15 અને હવે અમે ઘમંડ લોકોને આશીવાર્ દત કહ એ છ એ.
દરુાચાર ઓ ફક્ત આબાદ થતાં નથી, પણ તેઓ, ઈ રને પારખે છે
અને બચી જાય છે.’ ”

16 ત્યારે યહોવાહનો ભય રાખનારાઓએ એકબીજાની સાથે વાત
કર ; યહોવાહે તે ધ્યાનથી સાંભ ું અને ભય રાખનારાઓને સારુ તથા
તેમના નામ ું આદર રાખનારાઓને સારુ યાદ ું ુસ્તક તેમની હજૂરમાં
લખવામાં આ ું.

17સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “તેઓ મારા થશ,ે” “જે દવસે હુ આ
કર શ તે દવસ,ે તેઓ મારુ ખાસ દ્ર થશે; જમે પતા પોતાની સેવા
કરનાર દ કરા પર દયા રાખે, તેમ હુ તેમના પર દયા રાખીશ. 18 ત્યારે
તમે ફર એકવાર ન્યાયી અને દુ વચ્ચેનો તથા ઈ રની સેવા કરનાર
અને સેવા ન હ કરનાર વચ્ચેનો ભેદ સમજશો.

4
પ્ર ુનો દવસઆવે છે

1 કેમ કે જુઓ, તે દવસ આવી ર ો છે, ભઠ્ઠ ની પેઠે બળે છે,
ારે બધા અ ભમાની તથા દરુાચાર ઓ ૂસા સમાન થશે. સૈન્યોના

યહોવાહ કહે છે કે, જે દવસ આવે છે તે તેઓને એવા બાળ નાખશે
કે” “તેમ ું ૂળ કે ડાળ રહેશે ન હ. 2 પણ તમે જઓે મારા નામનો ભય
રાખો છો, તેઓના માટે ન્યાયીપણાનો ૂયર્ ઊગશે અને તેની પાંખોમાં
સાજાપણું હશે. તમે બહાર આવીને વાડામાંથી છૂટેલા વાછરડાની જમે
કૂદશો. 3 અને તમે દુ લોકોને તમારા પગ નીચે છૂદશો, સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે કે, “જે દવસે હુ આ કર શ તે દવસે તેઓ તમારાં
પગનાં ત ળયાં નીચે રાખ જવેા થશે.”

4 “મારા સેવક ૂસાનો નયમ, જે મેં હોરેબમાં સવર્ ઇઝરાયલને માટે
ફરમા ો હતો, તે કા ૂનો તથા વ ધઓ પાળવા યાદ રાખો. 5 જુઓ,
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યહોવાહનો મહાન તથા ભયંકર દવસ આવે તે પહેલાં, હુ તમાર પાસે
એ લયા પ્રબોધકને મોકલીશ. 6 તે પતાઓનાં હૃદયને દ કરા તરફ તથા
દ કરાઓનાં હૃદયને પતાઓ તરફ ફેરવશે; રખેને હુ આવીને ૃથ્વીનો
શાપથી વનાશ કરુ.”
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