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MALEAHIa

Profeţiab cuvântului DDDDDomnu-
lui către Israel princ Maleahi.

�Eu v-am iubit*�, zice DDDDDom-
nul, �dar voi ziceţi: «În ce ne-ai
iubit?» Nu era Esau fratele lui
Iacov?� zice DDDDDomnul, �totuşi Eu
l-am iubit pe Iacov** şi l-am urât
pe Esau şi am făcut munţii* lui o
pustietate şi moştenirea lui am
dat-o şacalilor pustiului�.

Dacă Edomul va zice: �Sun-
tem sfărâmaţi, dar vom construi
din nou locurile dărâmate!�, aşa
zice DDDDDomnul oştirilor: �Ei vor
construi, iar Eu voi surpa. Şi oa-
menii îi vor numi: «Ţinutul rău-
tăţii!» şi «Poporul împotriva că-
ruia DDDDDomnul S-a mâniat pentru
totdeauna!»� Şi ochii voştri vor
vedea şi veţi zice: �Mărit* este
DDDDDomnul dincolo de hotarul lui
Israel!�

�Un fiu onorează* pe tatăl său
şi un slujitor pe stăpânul său.
Dacă deci Eu sunt Tată**, unde
este onoarea Mea? Şi dacă sunt
Domn, unde este temerea de
Mine? zice DDDDDomnul oştirilor că-
tre voi, preoţilor, care dispreţuiţi
Numele Meu şi ziceţi�: «Cu ce
am dispreţuit Numele Tău?» Voi
aduceţi pâine* întinată pe alta-
rul Meu şi ziceţi: «Prin ce Te-am
întinat?» Prin aceea că ziceţi:
«Masa** DDDDDomnului este de dis-
preţuit!» Şi când aduceţi* pe cea
oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi
când aduceţi pe cea şchioapă şi
bolnavă, nu este rău? Ia du-o
guvernatorului tău: îi vei fi tu
plăcut? sau te va primi** el?� zice
DDDDDomnul oştirilor.
Şi acum deci rugaţi pe Dumne-

zeu ca să Se îndure de noi.
�Aceasta a fost* din mâna voas-
tră; va primi El pe vreunul din
voi?� zice DDDDDomnul oştirilor.

�Cine este între voi care mă-
car uşile să le închidă? şi voi n-aţi
aprinde foc în zadar pe altarul
Meu! N-am plăcere* ded voi�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �nici nu voi
primi un dar de mâncare** din
mâna voastră.

Pentru că, de la răsăritul* soa-
relui chiar până la apusul lui, Nu-
mele Meu va fi mare** printre
naţiuni şi în orice loc� se va aduce
tămâie�� Numelui Meu şi un
dar de mâncare curat*�, pentru
că Numele Meu va fi mare prin-
tre naţiuni�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Dar voi îl profanaţi prin a-
ceea că ziceţi: «Masa* Domnului
este întinată; şi rodul ei, mânca-
rea ei, de dispreţuit!» Şi ziceţi:
«Iată, ce osteneală zadarnică!»
şi aţi dispreţuit-oe�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �şi aţi adus ce era
sfâşiatf* şi pe cea şchioapă şi pe
cea bolnavă; aşa aduceţi voi darul
de mâncare! Să primesc** Eu
aceasta din mâna voastră?� zice
DDDDDomnul. �Da, blestemat fie înşe-
lătorul care are în turma sa o
parte bărbătească şi face o pro-
misiune şi jertfeşte Domnului ce
este stricat*! Pentru că Eu sunt un
împărat** mare�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �şi Numele Meu este în-
fricoşător� printre naţiuni�.

�Şi acum voi, preoţilor, po-
runca aceasta este pentru voi.

Dacă nu veţi asculta* şi dacă
nu veţi pune la inimă să daţi glo-
rie Numelui Meu�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �voi trimite chiar bles-
temul asupra voastră şi voi bles-
tema binecuvântările voastre. Da,
le-am şi blestemat, pentru că nu
puneţi aceasta la inimă.

Iată, voi mustra sămânţa voas-
tră şi voi presăra balegă pe feţele
voastre, balega sărbătorilor voas-
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tre; şi veţi fi luaţi* cu ea! Şi veţi
cunoaşte că Eu v-am trimis po-
runca aceasta, pentru ca legă-
mântul Meu să fie cu Levi�, zice
DDDDDomnul oştirilor. �Legământul*
Meu cu el era de viaţă şi de
pace. Şi le-am dat lui ca să se
teamă; şi el s-a temut** de Mine
şi a tremurat înaintea Numelui
Meu. Legea* adevărului era în
gura lui şi nedreptate nu s-a gă-
sit pe buzele lui; el a umblat cu
Mine în pace şi dreptate şi a în-
tors pe mulţi** de la nelegiuire.

Pentru că buzele* preotului
trebuie să păstreze cunoştinţa şi
din gura lui se aşteaptă legea,
pentru că el** este solul DDDDDomnu-
lui oştirilor. Dar voi v-aţi abătut
din cale; i-aţi făcut pe mulţi*
să se poticnească de lege. Aţi
stricat** legământul lui Levi�,
zice DDDDDomnul oştirilor. �Şi v-am
făcut* şi Eu de dispreţuit şi înjo-
siţi înaintea întregului popor,
pentru că n-aţi păzit căile Mele,
ci aţi fost părtinitori în adminis-
trarea legii�.

Nu avem toţi* un singur Tată?
Nu ne-a creat** un singur Dum-
nezeu? De ce ne purtăm cu ne-
credincioşie fiecare împotriva
fratelui său, profanând legămân-
tul părinţilor noştri?

Iuda s-a purtat cu necredin-
cioşie şi o urâciune se comite în
Israel şi în Ierusalim, pentru că
Iuda a profanat locaşul sfânt al
DDDDDomnului, pe care El l-a iubit, şi
s-a căsătorit* cu fiica unui dum-
nezeu străin. DDDDDomnul va nimici
din corturile lui Iacov pe omul
care face* aceasta, pe cel care
strigăa şi pe cel care răspunde şi
pe cel care aduce un dar de
mâncare D D D D Domnului oştirilor.
Şi acesta este un alt lucrub

pe care îl faceţi: voi acoperiţi al-
tarul DDDDDomnului cu lacrimi, cu
plâns şi cu suspine, încât El nu Se

mai uită la darul de mâncare şi
nu-l primeşte cu satisfacţie din
mâna voastră. Totuşi ziceţi: �De
ce?� Pentru că DDDDDomnul a fost mar-
tor între tine şi soţia tinereţii* tale,
faţă de care te-ai purtat cu necre-
dincioşie**, deşi ea este tovarăşa
ta şi soţia� legământului tău.
Şi nu Unul singur i-a făcut*?c

Şi rămăşiţa Duhului era a Sa. Şi
de ce Unul singur?d El căuta o
sămânţă** a lui Dumnezeu. Deci
luaţi seama la duhul vostru; şi
nimeni să nu se poarte cu necre-
dincioşie� faţă de soţia tinereţii lui.

�Pentru că Eu urăsc* despăr-
ţireae�, zice DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel; �şi el îşi acoperă cu
violenţă haina�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor; deci luaţi seama la duhul
vostru, ca să nu vă purtaţi cu
necredincioşie.

Voi L-aţi obosit* pe DDDDDomnul
cu vorbele voastre şi ziceţi: �Cu
ce L-am obosit?� Prin aceea că
ziceţi: �Oricine face rău este bun
în ochii DDDDDomnului şi în ei Îşi
găseşte plăcerea�; sau: �Unde
este Dumnezeul judecăţii?�

! �Iată, trimit* pe solulf Meu
şi el va pregăti** calea înaintea
Mea. Şi Domnul pe care-L căutaţi
va veni deodată la templul Său;
şi Îngerul� legământului în Care
găsiţi plăcere: iată��, vine�, zice
DDDDDomnul oştirilor.

Dar cine va putea îndurag ziua
venirii* Lui şi cine va sta** în
picioare când Se va arăta El?
Pentru că El� va fi ca focul topi-
torului şi ca leşia albitorilor; şi
El va şedea* ca acela care to-
peşte şi purifică argintul; şi va
purifica pe fiii lui Levi şi-i va
curăţi ca aurul şi argintul, şi vor
aduce** DDDDDomnului un dar de
mâncare în dreptate. Atunci da-
rul de mâncare al lui Iuda şi al
Ierusalimului va fi plăcut* DDDDDom-
nului, ca în zilele din vechime,
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şi ca în anii de mai înainte.
�Şi Eu Mă voi apropia de voi

la judecată şi voi fi un martor
grabnic împotriva vrăjitorilor şi
împotriva adulterilor şi împo-
triva celor care jură* fals şi îm-
potriva celor care asupresca pe
salariat, în plata lui, pe văduvă şi
pe orfan şi pe cei care nedrep-
tăţesc pe străinb şi nu se tem de
Mine�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Pentru că Eu, DDDDDomnul, nu
Mă schimb*; de aceea** voi, fii
ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi
de tot. Din zilele părinţilor voştri*
voi v-aţi abătut de la rânduielile
Mele şi nu le-aţi păzit. Întoar-
ceţi-vă** la Mine şi Eu Mă voi
întoarce la voi�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor. �Dar voi ziceţi�: «În ce fel
să ne întoarcem?»

Va înşelac un om pe Dumne-
zeu? Totuşi voi Mă înşelaţi şi zi-
ceţi: «În ce Te înşelăm?» În zeciu-
ieli şi în darurile* ridicate. Sunteţi
blestemaţi cu blestem şi pe Mine
Mă înşelaţi voi, naţiunea aceasta
întreagă! Aduceţi* toată zeciuiala
în casa vistieriei**, ca să fie hrană
în casa Mea; şi puneţi-Mă la în-
cercare acum prin aceasta�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �dacă nu vă voi
deschide� ferestrele cerurilor şi nu
voi turna�� peste voi o binecu-
vântare până nu va mai fi loc pen-
tru ea. Şi voi mustra pentru voi
pe cel care mănâncă*, şi el nu va
distruge roadele pământului vos-
tru, nici viţa voastră nu-şi va le-
păda rodul înainte de vreme în
câmp�, zice DDDDDomnul oştirilor. �Şi
toate naţiunile vă vor numi feri-
ciţi, pentru că veţi fi o ţară* a
desfătării�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Cuvintele* voastre s-au înăs-
prit împotriva Mea�, zice DDDDDom-
nul. �Dar voi ziceţi: «Ce am vor-
bit noi împotriva Ta?»

Voi ziceţi: «În zadar slujeşte
cineva lui Dumnezeu; şi ce câştig
este să păzim cele de păzit ale

Lui şi să umblăm cu jale înaintea
DDDDDomnului oştirilor? Şi acum îi soco-
tim fericiţi* pe cei mândri; da, cei care
lucrează răutate sunt zidiţi; da, ei Îl
ispitesc** pe Dumnezeu şi scapă»�.

Atunci cei care se temeau* de
DDDDDomnul vorbeau adesea unul cu
altul; şi DDDDDomnul a luat aminte şi a
ascultat**; şi o carte� de aducere-
aminte a fost scrisă înaintea Lui
pentru cei care se temeau de DDDDDom-
nul şi se gândeau la Numele Lui.

�Şi ei vor fi* ai Mei, o comoa-
ră** deosebită�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor, �în ziua pe care o pregă-
tesc. Şi-i voi cruţa�, cum cruţă un
om pe propriul său fiu care-i slu-
jeşte. Şi vă veţi întoarce* şi veţi
deosebid între cel drept şi cel
rău, între cel care-I slujeşte lui
Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte�.

�Pentru că, iată, vine ziua* care
va arde ca un cuptor; şi toţi
cei mândri şi toţi cei care lucrea-
ză răutate** vor fi mirişte; şi
ziua care vine îi va arde�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �încât nu le va
lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Şi vouă, care vă temeţi* de Nu-
mele Meu, vă va răsări Soarele
dreptăţii** cu vindecarea în ari-
pile Lui; şi veţi ieşi şi veţi zbur-
da ca viţeii de îngrăşate. Şi veţi
călca* în picioare pe cei răi,
pentru că ei vor fi cenuşă sub
tălpile picioarelor voastre în ziua
pe care o pregătesc Eu�, zice
DDDDDomnul oştirilor.

�Aduceţi-vă aminte de legea
lui Moise*, slujitorul Meu, pe care
i-am poruncit-o în Horeb** pen-
tru tot Israelul�, de rânduieli şi
de judecăţi.

Iată, Eu vi-l trimit pe profetul
Ilie*, înainte** de a veni ziua
DDDDDomnului cea mare şi înfricoşă-
toare. Şi el va întoarce* inima
părinţilor către copii şi inima co-
piilor către părinţii lor, ca nu cum-
va să vin şi să lovesc** ţara cu
blestem�.
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