
39 മലാഖി 

അദ്ധ്യായം :1 

39:1:1 പ്രവാചകം; മലാഖി മുഖാന്തരം യിസ്രായേലിനോടുള്ള യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

The Lord's Love for Israel 

39:1:2 ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; 

എന്നാൻ നിങ്ങൻ: നീ ഞങ്ങളെ ഏതിനാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 

ഏശാവു യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനല്ലയോ; എങ്കിലും ഞാൻ യാക്കോബിനെ 

സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

39:1:3 എന്നാൻ ഏശാവിനെ ഞാൻ ദ്വേഷിച്ചു അവന്റെ പൻവ്വതങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കി 

അവന്റെ അവകാശത്തെ മരുഭൂമിയിലെ കുറുനരികൻക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

39:1:4 ഞങ്ങൻ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൻ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളെ വീണ്ടും 

പണിയും എന്നു എദോം പറയുന്നു എങ്കിൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവൻ പണിയട്ടെ ഞാൻ ഇടിച്ചുകളയും; അവൻക്കു 

ദുഷ്ടപ്രദേശം എന്നും യഹോവ സദാകാലം ക്രുദ്ധിക്കുന്ന ജാതി എന്നും പേൻ 

പറയും. 
4  Whereas Edom [Who is Edom?  the descendants of Esau.] 
 
It is clear in the passage that when He says that I love Jacob, He is saying that He loved Israel.  And 
when He said He hated Esau, He is talking about Edom.  The descendants of Esau are people against 

whom His indignation and His fiery wrath is poured out.   Why?  Because of their wickedness.  You see 
folks, God Almighty, when He writes that passage down, and quotes it over here in Romans 9:12 and 13, 
what He is saying there is simply this.  Verse 10:  Romans 9:10-13 

 

 

39:1:5 നിങ്ങൻ സ്വന്ത കണ്ണുകൊണ്ടു അതു കാണുകയും യഹോവ 

യിസ്രായേലിന്റെ അതിരിന്നു അപ്പുറത്തോളം വലിയവൻ എന്നു പറകയും 

ചെയ്യും. 

The Priests' Polluted Offerings 

39:1:6 മകൻ അപ്പനെയും ദാസൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഞാൻ 

അപ്പൻ എങ്കിൻ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ? ഞാൻ യജമാനൻ എങ്കിൻ 

എന്നോടുള്ള ഭക്തി എവിടെ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ, അവന്റെ നാമത്തെ 

തുച്ഛീകരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരേ, നിങ്ങളോടു ചോദിക്കുന്നു; അതിന്നു 
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നിങ്ങൻ: ഏതിനാൻ ഞങ്ങൻ നിന്റെ നാമത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു എന്നു 

ചോദിക്കുന്നു. 

39:1:7 നിങ്ങൻ എന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൻ മലിന ഭോജനം അൻപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൻ 

നിങ്ങൻ: ഏതിനാൻ ഞങ്ങൻ നിന്നെ മലിനമാക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ മേശ നിന്ദ്യം എന്നു നിങ്ങൻ പറയുന്നതിനാൻ തന്നേ. 

39:1:8 നിങ്ങൻ കണ്ണു പൊട്ടിയതിനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നാൻ അതു 

ദോഷമല്ല; നിങ്ങൻ മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിനെ അൻപ്പിച്ചാൻ അതും ദോഷമല്ല; 

അതിനെ നിന്റെ ദേശാധിപതിക്കു കാഴ്ച വെക്കുക; അവൻ പ്രസാദിക്കുമോ? 

നിന്നോടു കൃപ തോന്നുമോ? എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

 

8  And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? [They are offering not the best, but the worst.]  

 

39:1:9 ആകയാൻ ദൈവം നമ്മോടു കൃപകാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ 

പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊൻവിൻ. നിങ്ങൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അവന്നു 

നിങ്ങളോടു കൃപ തോന്നുമോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:1:10 നിങ്ങൻ എന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൻ വെറുതെ തീ 

കത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളിൻ ആരെങ്കിലും വാതിൻ അടച്ചുകളഞ്ഞാൻ 

കൊള്ളായിരുന്നു; എനിക്കു നിങ്ങളിൻ പ്രസാദമില്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളുടെ കയ്യിൻനിന്നു ഞാൻ വഴിപാടു 

കൈക്കൊൻകയുമില്ല. 

Those people weren't doing it for the Lord and for faith.  They were doing it for money.  Those priests 

were serving for money.  They are serving to get ahead—that kind of thing.   

 

39:1:11 സൂര്യന്റെ ഉദയംമുതൻ അസ്തമനംവരെ എന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൻ 

വലുതാകുന്നു; എല്ലാടത്തും എന്റെ നാമത്തിന്നു ധൂപവും നിൻമ്മലമായ 

വഴിപാടും അൻപ്പിച്ചുവരുന്നു; എന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൻ 

വലുതാകുന്നുവല്ലോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:1:12 നിങ്ങളോ: യഹോവയുടെ മേശ മലിനമായിരിക്കുന്നു; അവന്റെ ഭോജനമായ 

അതിന്റെ അനുഭവം നിന്ദ്യം ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനാൻ നിങ്ങൻ എന്റെ 

നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 



On down he goes.  A sacrifice offered back there didn't do any good unless it was offered in faith—a 
voluntary free-will exercise of a man's faith, because faith was the issue.  That's what we now know.  We 
now know how God justified men back there.  The cross took care of their sins, and God was forbearing 
to forgive their sins on the basis of that when they came in faith.  The issue with God back there wasn't 
the works of the law, it was faith.  The issue then was faith, and always has been faith.   

 

39:1:13 എന്തൊരു പ്രയാസം എന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൻ അതിനോടു ചീറുന്നു; 

എന്നാൻ കടിച്ചുകീറിപ്പോയതിനെയും മുടന്തും ദീനവുമുള്ളതിനെയും നിങ്ങൻ 

കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൻനിന്നു അംഗീകരിക്കുമോ 

എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:1:14 എന്നാൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൻ ഒരു ആൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ, കൻത്താവിന്നു 

നേൻന്നിട്ടു ഊനമുള്ളോരു തള്ളയെ യാഗംകഴിക്കുന്ന വഞ്ചകൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. 

ഞാൻ മഹാരാജാവല്ലോ; എന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൻ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു 

എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :2 

The Lord Rebukes the Priests 

39:2:1 ഇപ്പോഴോ പുരോഹിതന്മാരേ, ഈ ആജ്ഞ നിങ്ങളോടു ആകുന്നു. 

39:2:2 നിങ്ങൻ കേട്ടനുസരിക്കയും എന്റെ നാമത്തിന്നു മഹത്വം കൊടുപ്പാൻ 

തക്കവണ്ണം മനസ്സുവെക്കുകയും ചെയ്യാഞ്ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൻ ശാപം 

അയച്ചു നിങ്ങൻക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ശപിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അതേ, നിങ്ങൻ മനസ്സു വെക്കായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ 

അവയെ ശപിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

39:2:3 ഞാൻ നിങ്ങൻക്കുള്ള സന്തതിയെ ഭൻത്സിക്കയും ചാണകം, നിങ്ങളുടെ 

ഉത്സവങ്ങളിലെ ചാണകം തന്നേ, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു വിതറുകയും അവൻ 

നിങ്ങളെ അതിനോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യും. 

39:2:4 ലേവിയോടുള്ള എന്റെ നിയമം നിലനില്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ 

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൻ അറിയും എന്നു 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 



39:2:5 അവനോടുള്ള എന്റെ നിയമം ജീവനും സമാധാനവുമായിരുന്നു; അവൻ 

ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അവന്നു അവയെ കൊടുത്തു; അവൻ എന്നെ ഭയപ്പെട്ടു 

എന്റെ നാമംനിമിത്തം വിറെക്കയും ചെയ്തു. 

39:2:6 നേരുള്ള ഉപദേശം അവന്റെ വായിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീതികേടു അവന്റെ 

അധരങ്ങളിൻ കണ്ടതുമില്ല; സമാധാനമായും പരമാൻത്ഥമായും അവൻ എന്നോടുകൂടെ 

നടന്നു പലരെയും അകൃത്യം വിട്ടുതിരിയുമാറാക്കി; 

39:2:7 പുരോഹിതൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ദൂതനാകയാൻ അവന്റെ അധരങ്ങൻ 

പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണ്ടതും ഉപദേശം അവനോടു ചോദിച്ചു 

പഠിക്കേണ്ടതും അല്ലോ. 

Do you see what the function of the priest was?  That priest’s lips should keep knowledge.  If you wanted 
knowledge from God, and if you wanted to know what the word of God says, that priest’s job was to 
preserve that and have it ready for you when you needed it. 
 
Malachi 2:7 says, “…and they should seek the law at his mouth.”  The people came to that priest to get 
the word of God.  That man’s job was to always have and maintain that word of God for the people. 

 

39:2:8 നിങ്ങളോ വഴി വിട്ടുമാറി പലരെയും ഉപദേശത്താൻ ഇടറുമാറാക്കി ലേവിയുടെ 

നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

Turn to Micah and you will see that the priests got off the track.  They were not doing what they should 
were supposed to be doing.  The verses we just read in Malachi are clear about the function of the priest.  
He was to maintain the law and the word of God and have it available for the people at all times.  The 
people should have been able to go to the priest to get the word of God. 
 
My friend, that was not just going to him and asking him to read the word of God to them.  We looked at 
too many passages by now that you should know that those people had copies of the bible for 
themselves.  There were copies of the Old Testament all over the world out there, and making those 
copies was the priest’s function.  It was their job.  Micah 3:8-11. 

 

39:2:9 അങ്ങനെ നിങ്ങൻ എന്റെ വഴികളെ പ്രമാണിക്കാതെ ന്യായപാലനത്തിൻ 

പക്ഷഭേദം കാണിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങളെ സകലജനത്തിന്നും 

നിന്ദിതരും നീചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

Judah Profaned the Covenant 

39:2:10 നമുക്കെല്ലാവൻക്കും ഒരു പിതാവല്ലോ ഉള്ളതു; ഒരു ദൈവം തന്നേയല്ലോ 

നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതു; നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമത്തെ 

അശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിന്നു നാം അന്യോന്യം ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതെന്തിന്നു? 
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39:2:11 യെഹൂദാ ദ്രോഹംചെയ്തു; യിസ്രായേലിലും യെരൂശലേമിലും മ്ലേച്ഛത 

സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവെക്കു ഇഷ്ടമായുള്ള അവന്റെ 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ യെഹൂദാ അശുദ്ധമാക്കി ഒരു അന്യദേവന്റെ മകളെ വിവാഹം 

കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

39:2:12 അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനു യഹോവ ചോദിക്കുന്നവനെയും ഉത്തരം 

പറയുന്നവനെയും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവെക്കു വഴിപാടു 

അൻപ്പിക്കുന്നവനെയും യാക്കോബിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൻനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. 

39:2:13 രണ്ടാമതു നിങ്ങൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു: യഹോവ ഇനി വഴിപാടു 

കടാക്ഷിക്കയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൻനിന്നു പ്രസാദമുള്ളതു കൈക്കൊൻകയോ 

ചെയ്യാതവണ്ണം നിങ്ങൻ അവന്റെ യാഗപീഠത്തെ കണ്ണുനീൻകൊണ്ടും 

കരച്ചൻകൊണ്ടും ഞരക്കംകൊണ്ടും മൂടിക്കളയുന്നു. 

39:2:14 എന്നാൻ നിങ്ങൻ അതു എന്തുകൊണ്ടു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. യഹോവ 

നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ യൌവനത്തിലെ 

ഭാര്യക്കും മദ്ധ്യേ സാക്ഷിയായിരുന്നതുകൊണ്ടു തന്നേ; അവൻ നിന്റെ 

കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധൻമ്മപത്നിയുമല്ലോ. 

“Thy companion…”  the word translated companion there is the word translated back in Genesis “help 
meet.”  “Thy companion” is the “wife of thy covenant.”  You made a vow to the woman, and she to you, 
to love her, to honor her, and be her husband, and for her to be your wife, and you have set yourself 
apart unto that purpose.  And as far as God is concerned, that’s involved. 

 

39:2:15 ലേശംപോലും സുബോധം ശേഷിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ 

ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൻ ആ ഒരുത്തൻ എന്തു ചെയ്തു? ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 

സന്തതിയെ അവൻ അന്വേഷിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൻവിൻ; തന്റെ 

യൌവനത്തിലെ ഭാര്യയോടു ആരും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുതു. 

39:2:16 ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്നു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അതു ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ വസ്ത്രം 

സാഹസംകൊണ്ടു മൂടുന്നു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ആകയാൻ നിങ്ങൻ അവിശ്വസ്തത 

കാണിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൻവിൻ. 

The Messenger of the Lord 

39:2:17 നിങ്ങൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൻ യഹോവയെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൻ 

നിങ്ങൻ: ഏതിനാൻ ഞങ്ങൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. ദോഷം 



പ്രവൻത്തിക്കുന്ന ഏവനും യഹോവെക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവൻ ആകുന്നു; 

അങ്ങനെയുള്ളവരിൻ അവൻ പ്രസാദിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൻ ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം 

എവിടെ? എന്നിങ്ങിനെ നിങ്ങൻ പറയുന്നതിനാൻ തന്നേ. 

 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :3 

39:3:1 എനിക്കു മുമ്പായി വഴി നിരത്തേണ്ടതിന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ 

അയക്കുന്നു. നിങ്ങൻ അന്വേഷിക്കുന്ന കൻത്താവും നിങ്ങൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 

നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്നു തന്റെ മന്ദിരത്തിലേക്കു വരും; ഇതാ, അവൻ 

വരുന്നു എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

The messenger is John the Baptist in the Book of Matthew and in The Revelation, the messenger is 
Elijah.  It says, "…the LORD, whom ye seek, shall suddenly come to his temple,"  He comes back to the 
temple.  When he talks about "anoint the most Holy", what he is talking is the LORD, the shechinah glory 
that left the temple, coming back to it.  He is talking about it coming back right over here, at the end of 
the seventy weeks, at the second coming of Christ, as described in Daniel 9:24.  See Matthew 23:38-39. 
 
Malachi 3:1 [Describing John]  Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way 
before me…saith [Jehovah] the LORD of hosts.  
 
That’s the verse quoted in Mark1:2 that the new Bible versions say that Isaiah wrote.  These new Bibles 
say Isaiah wrote Mark 1:2 instead of saying it was “written in the prophets.”  Verse 2 is not in Isaiah, it’s 
in Malachi.  If you take that route, you not only wind up with an incomplete Bible, or a Bible with a 
textual mistake in it; but you eliminate a proof text that shows that Jesus Christ was Jehovah in the Old 
Testament.  Isn’t that a wonderful thing to know?  The Lord Jesus Christ who came, is the manifest 
person of the Godhead.  He is God manifest.  He was exactly what Isaiah said He would be:  God with 

us.  All of that is wrapped up in what John was doing. 
 
There are some things to notice here about John.  He was the voice of one crying in the wilderness.  He 
was wearing that prophet’s garb.  There was some confusion about who he was, and we’ll start with that 
next time.  I don’t want you to be confused.  The issue about that kingdom is that it’s a literal, physical, 
visible, earthly kingdom being offered to the nation because the Messiah had come.  There is a 
tremendous dispensational issue that begins with John:  now the kingdom program is preached.  You’re 

going to find the King, introduced to you by John, authenticated by His Father, and then begin to 
proclaim the message of His kingdom.  
 
“I, (Jehovah), will send my, (Jehovah’s), messenger, and he will prepare the way before me, (Jehovah).  
You see the Messiah is:  He is to be Jehovah God.  That’s nothing new.  Come back to Jeremiah 23, a 
passage we’ve already looked at.  Jeremiah 23:5-6 
 

That is Elijah coming to prepare the people before the Messiah comes, just as the two witnesses will do 
in the tribulation. 
 
Come over to Matthew 3 where it states that this prophecy was fulfilled in John the Baptist.  Matthew 
3:1-3 
 
When Christ comes to the temple of God, verse 13, in Matthew 21, he said unto them:  Matthew 21:13 
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Elijah, the one that John the Baptist was a type of, will come and prepare the nation for the Second 
coming.  His name is mentioned in Malachi 4:5.  Malachi 4:5 
 
They understood some issues about the second coming of Christ and the restoration that was going to be 
made to the temple and at this time.  That is what they were expecting in God’s program.  You don’t find 
the truths here that are in Romans 6 and 7, and in the book of Galatians.   
 
They continue in the apostles’ doctrine.  Again I say, there is nothing in their doctrine that causes them 
to forsake the temple.  Acts 2:42 

 

39:3:2 എന്നാൻ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആൻക്കു സഹിക്കാം? അവൻ 

പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൻ ആൻ നിലനില്ക്കും? അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവന്റെ 

തീപോലെയും അലക്കുന്നവരുടെ ചാരവെള്ളംപോലെയും ആയിരിക്കും. 

39:3:3 അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവനെപ്പോലെയും വെള്ളി 

ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ടു ലേവിപുത്രന്മാരെ 

ശുദ്ധീകരിച്ചു പൊന്നുപോലെയും വെള്ളിപോലെയും നിൻമ്മലീകരിക്കും; 

അങ്ങനെ അവൻ നീതിയിൻ യഹോവെക്കു വഴിപാടു അൻപ്പിക്കും. 

God will put that nation through the fire, that refining time of the Tribulation, purge out the rebels among 
them, and take them into the kingdom as a purified nation. 

 

39:3:4 അന്നു യെഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിന്റെയും വഴിപാടു 

പുരാതനകാലത്തെന്നപോലെയും പണ്ടത്തെ ആണ്ടുകളിലെന്നപോലെയും 

യഹോവെക്കു പ്രസാദകരമായിരിക്കും. 

39:3:5 ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങളോടു അടുത്തുവരും; ഞാൻ ക്ഷുദ്രക്കാൻക്കും 

വ്യഭിചാരികൻക്കും കള്ളസ്സത്യം ചെയ്യുന്നവൻക്കും കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൻ 

കൂലിക്കാരനെയും വിധവയെയും അനാഥനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻക്കും 

എന്നെ ഭയപ്പെടാതെ പരദേശിയുടെ ന്യായം മറിച്ചുകളയുന്നവൻക്കും 

വിരോധമായി ഒരു ശീഘ്രസാക്ഷിയായിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

He says, “I am going to come down and destroy eight classes of people there:  the sorcerer; the 

adulterer; the false swearer; the oppressor of the hireling, widow, and fatherless; the one who turns the 

stranger from what is rightfully his; and the ones who don’t fear God.  Those verses are a second coming 

passage to Israel, warning them to receive the Messiah and get ready to go into the kingdom, and about 

the destruction that is coming upon those who don’t.  Now come to Matthew, and notice how chapter 5 

corresponds to the outline of Malachi 

Robbing God 
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39:3:6 യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ; അതുകൊണ്ടു യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരേ, 

നിങ്ങൻ മുടിഞ്ഞുപേകാതിരിക്കുന്നു. 

The common objection to dispensational Bible study is that God does not change.  That’s pretty clear, 
isn’t it? 

 

39:3:7 നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലംമുതൻ നിങ്ങൻ എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ 

പ്രമാണിക്കാതെ തെറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു; എന്റെ അടുക്കലേക്കു 

മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കും മടങ്ങിവരും എന്നു 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. എന്നാൻ നിങ്ങൻ: ഏതിൻ ഞങ്ങൻ 

മടങ്ങിവരേണ്ടു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 

39:3:8 മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ തോല്പിക്കാമോ? എങ്കിലും നിങ്ങൻ എന്നെ 

തോല്പിക്കുന്നു. എന്നാൻ നിങ്ങൻ: ഏതിൻ ഞങ്ങൻ നിന്നെ തോല്പിക്കുന്നു എന്നു 

ചോദിക്കുന്നു. ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും തന്നേ. 

39:3:9 നിങ്ങൻ, ഈ ജാതി മുഴുവനും തന്നേ, എന്നെ തോല്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 

നിങ്ങൻ ശാപഗ്രസ്തരാകുന്നു. 

39:3:10 എന്റെ ആലയത്തിൻ ആഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൻ ദശാംശം മുഴുവനും 

ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൻക്കു ആകാശത്തിന്റെ 

കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെവരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൻ അനുഗ്രഹം 

പകരുകയില്ലയോ? എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൻ ഇതിനാൻ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പിൻ എന്നു 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:3:11 ഞാൻ വെട്ടുക്കിളിയെ ശാസിക്കും; അതു നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ അനുഭവം 

നശിപ്പിച്ചുകളകയില്ല; പറമ്പിലെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം മൂക്കാതെ 

കൊഴിഞ്ഞുപോകയുമില്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:3:12 നിങ്ങൻ മനോഹരമായോരു ദേശം ആയിരിക്കയാൻ സകലജാതികളും നിങ്ങളെ 

ഭാഗ്യവാന്മാൻ എന്നു പറയും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:3:13 നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൻ എന്റെനേരെ അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. എന്നാൻ നിങ്ങൻ: ഞങ്ങൻ നിന്റെ നേരെ എന്തു 

സംസാരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 



39:3:14 യഹോവെക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതു വ്യൻത്ഥം; ഞങ്ങൻ അവന്റെ കാര്യം 

നോക്കുന്നതിനാലും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കറുപ്പുടുത്തു 

നടന്നതിനാലും എന്തു പ്രയോജനമുള്ളു? 

39:3:15 ആകയാൻ ഞങ്ങൻ അഹങ്കാരികളെ ഭാഗ്യവാന്മാൻ എന്നു പറയുന്നു; ദുഷ്

പ്രവൃത്തിക്കാൻ അഭ്യുദയം പ്രാപിക്കുന്നു; ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ 

ശിക്ഷ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു എന്നു നിങ്ങൻ പറയുന്നു. 

The Book of Remembrance 

39:3:16 യഹോവാഭക്തന്മാൻ അന്നു തമ്മിൻ തമ്മിൻ സംസാരിച്ചു; യഹോവ 

ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു; യഹോവാഭക്തന്മാൻക്കും അവന്റെ നാമത്തെ 

സ്മരിക്കുന്നവൻക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൻ ഒരു സ്മരണപുസ്തകം 

എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. 

Go to Malachi 3:16, (this passage is a tribulation passage) "Then they that feared the LORD spake often 
one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before 
him for them that feared the LORD, and that thought upon his name."  Like in Revelation 3:5!  

 

39:3:17 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൻ അവൻ എനിക്കു ഒരു നിക്ഷേപം 

ആയിരിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഒരു 

മനുഷ്യൻ തനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ 

അവരെ ആദരിക്കും. 

in that day [second coming]  
 
He says, “When I come back and collect my saints together, I am going to place them on a string like 
jewels and wear them for my glory.”  The Lord has a high regard for that remnant of people.  He counts 
them as jewels, and He says, “I am going to gather my precious ones together.”  That’s that holy nation, 
royal priesthood, that chosen generation inside that apostate nation. 

 

39:3:18 അപ്പോൻ നിങ്ങൻ നീതിമാനും ദുഷ്ടനും തമ്മിലും ദൈവത്തെ 

സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും കാണും. 

Christ is going to return and judge, not just between the nations, but he is going to judge the nation 
Israel also.  At this time there will be a resurrection of Old Testament saints.  There is a time element in 
here that we will study in Daniel 12, but the Old Testament saints come up at this time and there is a 
general judgment for the nation Israel.  Jesus is talking in Matthew 8:11-12. 

 

 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :4 
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The Great Day of the Lord 

39:4:1 ചൂളപോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും; അപ്പോൻ 

അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകലദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും; 

വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ 

ദഹിപ്പിച്ചുകളയും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

Jesus Christ knew the Jewish time schedule.  He understood Daniel 9 perfectly, and He knew there was a 
time coming when He would be cut off, and that after His cutting off, the wrath (the 70th week) was the 
next thing to come.  So in Luke 13 the Lord Jesus does something quite unusual.  He adds one year to 
the Jewish calendar. 
 
Mal. 4:1a: For, behold, the day cometh ...”  There is the second coming of Christ – Vs. 1 and 2 of Ch. 4.  
Moses, Elijah (vs. 4 and 5), Tribulation, second coming.  “The Book of Remembrance” is where he keeps 
his people.  God is going to deliver that believing remnant of Israel.  Zechariah 9:14-16. 
 
Please remember that fire and burning associated with the second coming of Christ. 

 

39:4:2 എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൻക്കോ നീതിസൂര്യൻ തന്റെ 

ചിറകിൻകീഴിൻ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും; നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു 

തൊഴുത്തിൻനിന്നു വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. 

The second coming of Jesus Christ back to this earth is described as the sun coming up in the morning.  
When the sun comes back up in the morning, it is daytime again.  It’s called the day of the Lord. 
 
You see, there is punishment, wrath, judgment, and burning up of the unbeliever, the wicked, and the 
unprepared.  “But unto you that fear my name,” there is salvation at His coming, when the Sun of 
righteousness, (Who is that?  That is Christ), comes. 

 
That’s the second coming.  Jeremiah 30:7-9 
 
Who is the Sun of righteousness?  That is Jesus Christ.  His coming and the beginning of the millennium 
is like the sun coming up in the morning.   
 

… the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves 
of the stall.  Matthew 13:41-43 
 
2  But unto you that fear my name shall the Sun (That's S U N. ) of righteousness (Does that sound like 
Matthew 17:2.  That is Christ.) arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as 
calves of the stall. 
 

The Second Coming is like the sun coming up in the morning but also like the sun coming up in the 
morning after a rainstorm.  What brings a storm?  Clouds.  Hosea 6:1-3 
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39:4:3 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൻ ദുഷ്ടന്മാൻ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ കീഴിൻ 

വെണ്ണീൻ ആയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങൻ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയും എന്നു 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

39:4:4 ഞാൻ ഹോരേബിൻവെച്ചു എല്ലാ യിസ്രായേലിന്നും വേണ്ടി എന്റെ 

ദാസനായ മോശെയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും 

വിധികളും ഓൻത്തുകൊൻവിൻ. 

39:4:5 യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൻ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഞാൻ 

നിങ്ങൻക്കു ഏലീയാപ്രവാചകനെ അയക്കും. 

Underline before the coming of the great and dreadful day of the LORD.  Israel expected, not just the 
coming of the Messiah, but also the coming of Elijah before the Messiah in judgment.  Matthew 17:10-13. 
 
Elijah the prophet is said clearly to be one of the two witnesses to Israel, according to Zechariah 4:14 
and Revelation 11:3.  The mention of the two witnesses in Revelation 11 is not New Testament, brand-
new information.  They were prophesied in Zechariah 4.  One of them is Elijah; the name of the other is 
never clearly given.  He is just called “that prophet.”  Who is “that prophet?”  That is Moses 
(Deuteronomy 18:18). 
 
Interestingly enough, you know who they are because of the last four names in the Old Testament: 
Elijah, Moses, the Lord and Horeb.  All four of those names are associated with the Second Coming of 
Christ.   
 
So, they knew that, before the coming of the Messiah, Elijah would come.  What was he going to do?  
Malachi 3:1 
 
Elijah comes before the Day of the Lord.  Acts 2:20 
 
The Lord shall suddenly come to His temple.  In Acts 3, Peter talks about the times of refreshing and the 
restoration of all things.  He is talking about the time when God will take Ichabod, the glorious departed, 
away from the title of His people and will plant His light and His glory in their midst once again.   
 
In representative fashion, that’s what is happening here.  In Matthew 27, when that great, heavy, 
separating curtain is torn asunder, they see that the Holy of Holies is desolate and empty.  Oh, they see 
the ark of the covenant and the mercy seat and cherubim but God had said He would dwell there 
between the cherubim.  Psalm 80:1 

 

39:4:6 ഞാൻ വന്നു ഭൂമിയെ സംഹാര ശപഥംകൊണ്ടു 

ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും 

മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. 

The last word in the Old Testament of your English Bible is the word curse.  That’s fascinating: 39 books, 
3 times 13 and the last word is curse.  Do you know what the Old Testament is?  It’s the Law that you 
just read about in that verse in Psalm 19.  When he said that the Law of the Lord is perfect, he’s talking 
about that Old Testament - that Hebrew Bible.  
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Now look at Galatians chapter three:  Galatians 3:10  
 
The last four proper names in your Old Testament in a passage dealing with the 2nd coming of Christ is 
Moses, Horeb, Elijah and the Lord.  You know what you have over here in Matthew 17, I can't prove it is 
Horeb, but is a mountain and I wouldn't bet it wasn't, if I were you.  But I know one thing.  I have the 
Lord and I have Moses and I have Elijah.  There isn't any doubt about who the two witnesses are when 
you begin to put all the verses up next to each other.  Behold there appeared unto them Moses and 
Elijah talking with him.  Then answered Peter and said unto Jesus. 
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

39 മലാഖി 

അദ്ധ്യായം :1 

The Lord's Love for Israel 

The Priests' Polluted Offerings 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :2 

The Lord Rebukes the Priests 

Judah Profaned the Covenant 

The Messenger of the Lord 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :3 

Robbing God 

The Book of Remembrance 

മലാഖി അദ്ധ്യായം :4 

The Great Day of the Lord 

------------------------------------------------------- 

 

Design of OT Scripters  

Grouping  

Hope of Israel = Time, Day of the Lord, Little flicks, Messiah, Kingdom itself. 

 

Davidic Covenant (5 Mandates) 
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Boas         = Redem 

Giedion    = Deliverer 

Samson    = Avenger 

David       = King 

Solomon = Besser 

 

5 Titles of Jesus Christ: Isaiah 9:6 

For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his 

shoulder: and his name shall be called (1) Wonderful, (2) Counsellor, (3) The mighty God, (4) 

The everlasting Father, (5) The Prince of Peace. 

 


