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ΜΑΛΑΧΙΑΣ 2.1-17

καὶ νῦν ἡ ἐντολὴ αὕτη
πρὸς ὑμᾶς οἱ ἱερεῖς

וְ עַ ָּ֗תה אֲלֵ יכֶ֛ם הַ ִּמ ְצוָ֥ה הַ זֹּ֖את
הֲנים׃
ִֽ ִּ הַ כ
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ἐὰν μὴ ἀκούσητε καὶ ἐὰν
μὴ θῆσθε εἰς τὴν καρδίαν
ὑμῶν τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ
ὀνόματί μου λέγει κύριος
παντοκράτωρ καὶ
ἐξαποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν
κατάραν καὶ
ἐπικαταράσομαι τὴν
εὐλογίαν ὑμῶν καὶ
καταράσομαι αὐτήν καὶ
διασκεδάσω τὴν εὐλογίαν
ὑμῶν καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν
ὅτι ὑμεῖς οὐ τίθεσθε εἰς τὴν
καρδίαν ὑμῶν
3
ἰδοὺ ἐγὼ ἀφορίζω ὑμῖν
τὸν ὦμον καὶ σκορπιῶ
ἤνυστρον ἐπὶ τὰ πρόσωπα
ὑμῶν ἤνυστρον ἑορτῶν
ὑμῶν καὶ λήμψομαι ὑμᾶς
εἰς τὸ αὐτό
4
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι
ἐγὼ ἐξαπέσταλκα πρὸς
ὑμᾶς τὴν ἐντολὴν ταύτην
τοῦ εἶναι τὴν διαθήκην μου
πρὸς τοὺς Λευίτας λέγει
κύριος παντοκράτωρ
5
ἡ διαθήκη μου ἦν μετ᾽
αὐτοῦ τῆς ζωῆς καὶ τῆς
εἰρήνης καὶ ἔδωκα αὐτῷ ἐν
φόβῳ φοβεῖσθαί με καὶ ἀπὸ
προσώπου ὀνόματός μου
στέλλεσθαι αὐτόν
6
νόμος ἀληθείας ἦν ἐν τῷ
στόματι αὐτοῦ καὶ ἀδικία
οὐχ εὑρέθη ἐν χείλεσιν
αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ
κατευθύνων ἐπορεύθη μετ᾽
ἐμοῦ καὶ πολλοὺς
ἐπέστρεψεν ἀπὸ ἀδικίας
7
ὅτι χείλη ἱερέως
φυλάξεται γνῶσιν καὶ
νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ
στόματος αὐτοῦ διότι
ἄγγελος κυρίου

ם־לא ִּת ְש ְמ ֡עּו וְ ִּאם־לא ֩ ת ִִּׂ֙שימּו
ֹ֣
 ִּא2
֙ ל־לב ל ֵתֵ֧ת כבֹ֣ ֹוד ִּל ְש ִָּּ֗מי אמַ ר
ֵ ֵ֜
ַע
תי בכם ֙ את־
ִּ֤ ִּ יְ הו ֹ֣ה ְצבא֔ ֹות וְ ִּשלַ ְח
ת־ב ְר ִֽכֹותֵ יכ ֶ֑ם
ִּ
רֹותי א
ֹּ֖ ִּ הַ ְמאֵ ֔רה וְ א
רֹותיה ִּ ָ֥כי אֵ ינְ כֹּ֖ם ש ִּ ָ֥מים עַ ל־
ִּ֔ וְ ַגם ֙ א
לב׃
ִֽ ֵ
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יתי
ִּ  ִּהנְ נִּ ֙י ג ֵע ִּ֤ר לכם ֙ את־הַ ֔ז ַרע וְ ז ִּ ִֵּ֤ר3
ֵיכם פֹּ֖רש חַ גֵיכ ֶ֑ם וְ נשָ֥א
֔ ל־פנ
ְ
ַפ ֙רש ֙ ע
ליו׃
ִֽ ֵא ְתכֹּ֖ם א
יכם ֵאֹּ֖ת
֔ ֵיד ְע ֶּ֕תם ִּכ ִּ֚י ִּש ַל ְֹ֣ח ִּתי אֲל
ַ  ִּ ִֽו4
יתי ֙ את־
ִּ הַ ִּמ ְצו ֹ֣ה הַ זֶ֑את ִּ ִֽל ְהיִֹּ֤ות ְב ִּר
לֵ ִּ ֔וי א ַמֹּ֖ר יְ הוָ֥ה ְצב ִֽאֹות׃
֙ ה ַחיִּ ים
ִֽ ַ יתי׀ היְ תֹ֣ה ִּא ָּ֗תֹו
ֹ֣ ִּ  ְב ִּר5
מֹורא ו ִּ ִַֽייר ֵאֶ֑נִּ י
ֹּ֖
וְ הַ ֙ש ֔לֹום וא ְתנֵ ִֽם־לָ֥ ֹו
ּומ ְפנֵ ָ֥י ְש ִּ ֹּ֖מי נִּ ַחָ֥ת ִֽהּוא׃
ִּ
6
תֹורִּ֤ת אֱמת ֙ היְ תֹ֣ה ְב ִּ֔פיהּו וְ עַ וְ לֹּ֖ה
ַ
לא־נִּ ְמצֹ֣א ִּב ְשפתֶ֑יו ְבשלִּ֤ ֹום
שיב
ָ֥ ִּ ֵּוב ִּמישֹור ֙ ה ַל ְֹ֣ך ִּא ִּ֔תי וְ ַר ִּ ֹּ֖בים ה
ְ
מֵ עֹוִֽ ן׃

רּו־דעַ ת
ַ֔
י־ש ְפ ֵתִּ֤י כהֵ ן ֙ יִּ ְש ְמ
ִּ  ִּ ִֽכ7
כי מַ ְל ַאְָ֥ך
ֶ֛ ִּ תֹורה יְ בַ ְקשֹ֣ ּו ִּמ ִּפֶ֑יהּו
ֹּ֖
ְו
ִֽה־צבאֹּ֖ ֹות ִֽהּוא׃
ְ
יְ הו
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παντοκράτορός ἐστιν
8
ὑμεῖς δὲ ἐξεκλίνατε ἐκ τῆς
ὁδοῦ καὶ πολλοὺς
ἠσθενήσατε ἐν νόμῳ
διεφθείρατε τὴν διαθήκην
τοῦ Λευι λέγει κύριος
παντοκράτωρ
9
κἀγὼ δέδωκα ὑμᾶς
ἐξουδενωμένους καὶ
παρειμένους εἰς πάντα τὰ
ἔθνη ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς οὐκ
ἐφυλάξασθε τὰς ὁδούς μου
ἀλλὰ ἐλαμβάνετε πρόσωπα
ἐν νόμῳ
10
οὐχὶ θεὸς εἷς ἔκτισεν
ὑμᾶς οὐχὶ πατὴρ εἷς
πάντων ὑμῶν τί ὅτι
ἐγκατελίπετε ἕκαστος τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ
βεβηλῶσαι τὴν διαθήκην
τῶν πατέρων ὑμῶν
11
ἐγκατελείφθη Ιουδας καὶ
βδέλυγμα ἐγένετο ἐν τῷ
Ισραηλ καὶ ἐν Ιερουσαλημ
διότι ἐβεβήλωσεν Ιουδας τὰ
ἅγια κυρίου ἐν οἷς
ἠγάπησεν καὶ ἐπετήδευσεν
εἰς θεοὺς ἀλλοτρίους
12
ἐξολεθρεύσει κύριος τὸν
ἄνθρωπον τὸν ποιοῦντα
ταῦτα ἕως καὶ ταπεινωθῇ
ἐκ σκηνωμάτων Ιακωβ καὶ
ἐκ προσαγόντων θυσίαν τῷ
κυρίῳ παντοκράτορι
13
καὶ ταῦτα ἃ ἐμίσουν
ἐποιεῖτε ἐκαλύπτετε
δάκρυσιν τὸ θυσιαστήριον
κυρίου καὶ κλαυθμῷ καὶ
στεναγμῷ ἐκ κόπων ἔτι
ἄξιον ἐπιβλέψαι εἰς θυσίαν
ἢ λαβεῖν δεκτὸν ἐκ τῶν
χειρῶν ὑμῶν
14
καὶ εἴπατε ἕνεκεν τίνος
ὅτι κύριος διεμαρτύρατο
ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ
μέσον γυναικὸς νεότητός
σου ἣν ἐγκατέλιπες καὶ
αὐτὴ κοινωνός σου καὶ
γυνὴ διαθήκης σου

 וְ אַ תם ֙ סַ ְרתֹ֣ם ִּמן־הַ ֔דרְך8
֙ תם ַר ִּ ֹּ֖בים בַ תֹורֶ֑ה ִּ ִֽשחַ תם
ָ֥ ִּה ְכשַ ְל
ְב ִּ ֹ֣רית הַ לֵ ִּו֔י א ַמֹּ֖ר יְ הוָ֥ה ְצב ִֽאֹות׃
 וְ גַם־א ֲִּנִ֞י נ ַת ִֵּ֧תי א ְתכֶ֛ם נִּ ְבזִּ ָ֥ים9
לים ְלכל־הע ֶ֑ם ְכ ִָּּ֗פי אֲשִּ֤ר
ֹּ֖ ִּ ּושפ
ְ
ת־דר ֔ ַכי וְ נ ְש ִּ ָ֥אים
ְ ֵ ִֽאינְ כם ֙ ש ְמ ִּ ֹ֣רים א
תֹורה׃ פ
ִֽ
ַפ ִּנֹּ֖ים ב
הלֶ֛ ֹוא ֵאָ֥ל
ֲ  הֲ לֹ֙וא אִּ֤ב אחד ֙ ְלכֻ ֔לנּו10
ִֽאחֹּ֖ד ְבראֶ֑נּו מַ ָּ֗דּועַ נִּ ְב ַגד ֙ ִּאֹ֣יש
ְבא ִּ֔חיו ְלחַ ֵלֹּ֖ל ְב ִּ ָ֥רית אֲב ֵ ִֽתינּו׃

תה
ָ֥ הּודה וְ תֹועֵ בֶ֛ה נע ְש
֔
ְ בגְ דֹ֣ה י11
ּוב ִֽירּושל ֶ֑ ִּם ִּכֹ֣י׀ ִּח ֵל ֹ֣ל
ִּ ְביִּ ְשר ֵאֹּ֖ל
הּודה ִּ֤קדש יְ הוה ֙ אֲשֹ֣ר א ֔ ֵהב
ָּ֗
ְי
ֵכר׃
ִֽ ת־אל נ
ָ֥ ֵ
ַּוב ַעֹּ֖ל ב
֙ ֲשנה
ִׂ֙  י ְַכ ֵר ֙ת יְ הוֵ֜ה ל ִּא ֙יש אֲשִּ֤ר ַיע12
ה ֵלֹּ֖י יַ ִֽע ֲֶ֑קב ּומַ ִּג ֹ֣יש
ֳ ֵע ֹ֣ר וְ ענ֔ה מֵ א
ליהוֹּ֖ה ְצב ִֽאֹות׃ פ
ִֽ ַ ִּמנְ ֔חה
֙ ֲשּו כַ סִּ֤ ֹות ִּד ְמעה
֔  וְ זאת ֙ שֵ ִּנ ֹ֣ית ַ ִֽתע13
ת־מזְ ַבֹ֣ח יְ הו֔ה ְב ִּ ֹּ֖כי וַ ִֽ אֲנ ֶ֑קה מֵ ֵאֹ֣ין
ִּ א
ָּ֗עֹוד ְפנֹות ֙ אל־הַ ִּמנְ ֔חה וְ ל ַ ָ֥קחַ ת
רצֹּ֖ ֹון ִּמי ְד ִֽכם׃

֩ תם עַ ל־מֶ֑ה ֡ ַעל ִּכי־יְ הוה
ֹּ֖  ַואֲמַ ְר14
עּוריך
ָּ֗
ְּובֹ֣ין׀ ֵאֹ֣שת נ
ֵ הֵ ִּע ֙יד בֵ ינְ ֵ֜ך
אֲשִּ֤ר אַ תה ֙ בגַ ֹ֣ ְַ֣דתה ֔בּה ְו ִּ ָ֥היא
יתך׃
ִֽ חֲ ב ְר ְתךֹּ֖ וְ ֵאָ֥שת ְב ִּר
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καὶ οὐκ ἄλλος ἐποίησεν
καὶ ὑπόλειμμα πνεύματος
αὐτοῦ καὶ εἴπατε τί ἄλλο
ἀλλ᾽ ἢ σπέρμα ζητεῖ ὁ θεός
καὶ φυλάξασθε ἐν τῷ
πνεύματι ὑμῶν καὶ γυναῖκα
νεότητός σου μὴ
ἐγκαταλίπῃς
16
ἀλλὰ ἐὰν μισήσας
ἐξαποστείλῃς λέγει κύριος
ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ καὶ
καλύψει ἀσέβεια ἐπὶ τὰ
ἐνθυμήματά σου λέγει
κύριος παντοκράτωρ καὶ
φυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι
ὑμῶν καὶ οὐ μὴ
ἐγκαταλίπητε
17
οἱ παροξύνοντες τὸν
θεὸν ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν
καὶ εἴπατε ἐν τίνι
παρωξύναμεν αὐτόν ἐν τῷ
λέγειν ὑμᾶς πᾶς ποιῶν
πονηρόν καλὸν ἐνώπιον
κυρίου καὶ ἐν αὐτοῖς αὐτὸς
εὐδόκησεν καί ποῦ ἐστιν ὁ
θεὸς τῆς δικαιοσύνης

ּושאָ֥ר ר ּ֙וחַ ֙ ֔לֹו
ְ  וְ לא־אחֹ֣ד ע ָּ֗שה15
ֱֹלהים
ֶ֑ ִּ הא ֔חד ְמבַ ֵ ֹּ֖קש ז ֹ֣ ַַ֣רע א
ִֽ ֙ ּומה
ּוב ֵאָ֥שת
ְ ח ֔כם
ֲ וְ נִּ ְשמַ ְרתם ֙ ְב ֹ֣רּו
עּוריך אַ ל־יִּ ְב ִֽגד׃
ֹּ֖
ְנ

15

ֱֹלהֹ֣י
ֵ לח א ַמִּ֤ר יְ הוה ֙ א
ַ ָּ֗ ַ ִּ ִֽכי־שנֵ ֹ֣א ש16
בּושֹו
֔ ל־ל
ְ
ַיִּ ְשר ֔ ֵאל וְ ִּכסִּ֤ה חמס ֙ ע
תם
ָ֥ א ַמֹּ֖ר יְ הו ֹ֣ה ְצבאֶ֑ ֹות וְ נִּ ְשמַ ְר
לא ִּת ְב ִֽגדּו׃ ס
ָ֥ ְְברּוחֲ כֹּ֖ם ו

יכם
֔  הֹוג ְַעתִּ֤ם יְ הוה ֙ ְב ִּד ְב ֵר17
תם בַ מֹ֣ה הֹוג ְֶ֑ענּו באֱמ ְר ָּ֗כם
ֹּ֖ ַואֲמַ ְר
ל־עשֵ ה ֵ֜רע טֹ֣ ֹוב׀ ְבעֵ ינֵ ֹ֣י יְ הוָּ֗ה
ִׂ֙ כ
ֱֹלהָ֥י
ֵ ּובהם ֙ הֹ֣ ּוא ח ֔ ֵפץ אָ֥ ֹו אַ יֵ ֹּ֖ה א
הַ ִּמ ְש ִֽפט׃
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