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Procemium.

Qjuum nobis persuaserimus, interpretationem librorum, quos sacrosanctos nos
duc.imus, rem esse tanti momenti, ut nullus, quamvis imbecillis, hoc in genere
progrediendi conatus sit contemnendus; non dubitavimus augere numerum illum
permagnum interpretationum, quae in hoc litterarum genere jam exstant. Quod
autem nos ad hunc ipsum vatem eligendum adduxit, illud fuit, quod ad se ani-
mos advertat, necesse est, propheta, qui ultimus tempore veteris Testamenti
cecinisse perhibetur. Temporis autem cum mentionem fecerimus, non alienum
videtur, rem breviter examinare, quse in Isagoge sacra magni ponderis est, quo
tempore vixerit vätes ille clarissimus. Nulla ratione habita sententiae illorum,
qui de nomine disputantes existimant, Malachiam non esse proprium auctoris
nomen, sed factititium, nihil, nisi munus et officium prophetse designans, aut
symbolicum quoddarn; nos pro certo habemus, verum nomen hoc fuisse vatis;
quem post reditum Judceorum e Babylonico exilio vixisse, totius libri argumen¬
tum evincit. Neque vero errant, qui, Malachiae prophetia et Nehemiae historia,
inter se collatis, nixi colligunt, hane prophitiam editam fuisse post reditum al¬
terum Nehemiae e Persia in Cananaeam post annum trigesimum secundum Ar-
taxerxis Longimani (Neh. XIII: 6.) cum pontifex Judaeorum esset Eljaschib (Neh.
XII: 10.), aut filius ejus Jojada (Neh. XIII: 28.).

Quod styli hujus scriptoris proprium est, ut explicemus, verbis utimur Ro-
senmülleri. "Stylo, inquit ille, "utitur Malachias pro s&culi sui genio, satis ele-
ganti, terso ac nitido, conciso tarnen et ad aculeos in legentium animis relin—
quendos eomposito et argumento suo tam in correptionibus, quam in promissis
scite antemperato.11
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Ut jam de ratione et via, quam in hocce vaticinio interpretando secuti su-
mus, paucis loquamur; hoc solum dictu opus est, operam nos dedisse, ut, qnoad
potuerimus, verba e verbis auctoris exprimeremus. Praeterea animum induxi-
mus, ut sensum eo modo redderemus, qui maxime conveniat cum majestate illa
et gravitate, quee hisce scriptis inest; in quo genere veteres nostri interpreta¬
tores multis ex recentioribus longe antecellunt. Quo factum est, ut multis lo-
cis horura ita persecuti simus vestigia, ut locutiones quasdam antiquitatis reti-
nuerimus. Ii enim non sumus, qui, ut fieri solet, vultu superbo despiciamus
magnos illos antecessores, qui multo cum labore viam nobis munierunt. E con¬

trario ingenium illis proprium, scriptis ipsorum diligenter pertractandis, ita
nostrum fecimus, ut certo certius nobis sit persuasum, ex his metallis erui
posse aurum, quod, si ex scoriis, ut ita dicam, extractum fuerit, singulari eni-
tebit splendore. Hoc dictum voluimus de ipsa interpretandi ratione.

Quod ad notas attinet, quas margini subjecimus, limites angusti, inträ quos
versari debet opusculum, impedierunf, ne in hac operis parte essemus prolixioies.
Quocirca nos ita circumscripsimus, ut illos tantum locos, qui ad recte intelligen-
dum difficiliores sunt, ejusmodi illustraverimus observationibus.



Första Kapitlet.

Utsaga af Jehovas ord till Israel genom Malachi.
2. Jag har hållit Eder kära, säger Jehovah; men J sägen: hvaruti har du

hållit oss kära? Var icke Esau Jakobs broder, är Jehovahs ord, och
har jag icke älskat Jakob?

3. Men Esau har jag hatat och gjort hans berg öde och hans besittning
till öckenboningar J).

4. Om Edom skulle säga: vi äro förderfvade, men vi vilja åter uppbygga
ruinerna; så säger Jehovah sålunda: du må bygga, men jag skall ne-
derbryta, och man skall kalla edert land2) ondskans landsända och
Eder det folk, på hvilket Jehovah vredgas till evig tid.

5. Och edra ögon skola se det och J skolen säga: Jehovah vare prisad
utom 3) Israels landsända.

6. En son skall hedra sin fader och en tjenare sin herre. Är jag nu fa¬
der, hvar är min heder? Är jag herre, hvar är min fruktan? säger Je¬
hovah Zebaoth till Eder, J prester, som förakten mitt namn: men J sä¬
gen: hvarnied förakte vi ditt namn?

7. Dermed, att J offren på mitt altare orent bröd. Men J sägen: hvar-
med orena vi dig?4) Dermed, att J sägen: Jehovahs bord är för¬
aktligt.

1) vocabulum fiün, quod hoc tantum loco et in hoc solo auctore occurrit,
LXX et Syrus hoc modo interpretati sunt sine dubio ex radice Arabica. Ålii
cencent, idem illud esse, atque {schakaler).

2) proprie: vos; sed hoc loco contentum pro continente positum est.
3) Hane esse reclam hujus loci interpretationen), infra declaratur ex versu XI,

quem huic conferas.
4) i. e. altare et sacrificia tua — per metonymiam subjecti pro adjuncto.
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8. Och då J frambären något blindt till slagtoffer, så gäller det icke (för
Eder) såsom dåligt; och då J frambären något halt eller krankt, så
gäller det icke såsom dåligt. Käre, frambär det till din landsherre *):
man får se, om du skall täckas honom eller om han skall hafva anse¬
ende till din person; säger Jehovah Zebaoth.

9 Men nu, anropen dock Gud, att han ville vara oss nådig. Från Eder
kommer detta. Skall Han väl hafva anseende till eder person? säger
Jehovah Zebaoth.

10. O! att ock någon ibland Eder ville tillsluta portarne! 2) J skolen icke
upptända eld på mitt altare förgäfves. Jag har intet behag i Eder,
säger Jehovah Zebaoth, och spisoffer ur eder hand skall jag icke anse
med välbehag.

11. Men ifrån Solens uppgång ända till dess nedergång skall mitt namn
vara stort bland folken; och på hvarje rum skall rökverk frambäras
för mitt namn samt rent spisoffer; ty stort skall mitt namn vara bland
folken, säger Jehovah Zebaoth.

12. Men J ohelgen det, då J sägen: Jehovahs bord är orent och äfven
dess frukt (afkastning) är föraktlig, ja, dess spis.

13. Och J sägen: se, hvilket besvär3), och förkasten det och J offren nå¬
got röfvadt samt det halta och kranka, då J offren spisoffer. Skulle
jag med välbehag emottaga det ur eder hand, säger Jehovah Zebaoth.

14. Men förbannad vare den, som handlar bedrägligt; som har i sin hjord
en hanne, men som, när han gör löfte, gifver ett odugligt slagtoffer åt
Herren. Ty en stor Konung är jag, säger Jehovah Zebaoth, och mitt
namn är högt äradt bland folken.

O vocabulo peregrino HHD indicari preefectum populi, qui potestate a rege
Persarum delegata populo Judaico prseesset, ex libris Esree et Nehemiae pro-
batur.

2) Portas ternpli hic significari, ex iis, quse sequuntur, apparet.
3) vocabulum est contractum ex nN^rrnp. Dageseh itaque in D est

dagesch forte conjunctivum.
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Andra Kapitlet»

1. Och nu, till Eder, i prester, är detta budet.
2 Om J icke hörsammen det och icke läggen det på edert hjerta, så att

J gifven mitt namn ära, säger Jehovah Zebaoth; så skall jag sända
bland Eder förbannelsen och förbanna edra välsignelser: sannerligen
jag skall förbanna dem, emedan J icke läggen det på edert hjerta.

3. Se, jag skall hålla tillbaka för Eder säden och kasta orenlighet i edra
ansigten, orenlighet af edra offerdjur och den skall fästa sig vid Eder

4. J skolen då förnimma, att jag har sändt till Eder detta bud, att det
skulle vara mitt förbund med Levi, säger Jehovah Zebaoth.

ö. Mitt förbund var med honom lif och frid oÖh jag gaf dem åt honom
till fruktan, så att han fruktade mig och för mitt namn förfärades han.

6. Sannings lag var uti hans mun och oredlighet fanns icke på hans
läppar: i frid och redlighet vandrade han inför mig och många om¬
vände han från ondska.

7. Ty en prests läppar skola bevara vetandet och lag skall man söka
från hans mun; ty Jehovah Zebaoths budbärare är han.

8. Men J hafven afvikit från vägen och gjort att många förargat (stött)
sig på lagen: J hafven brutit Levi förbund, säger Jehovah Zebaoth.

9 Så har äfven jag gjort Eder föraktade och ringa för allt folket, efter¬
som 2) J icke hållen mina vägar och hafven anseende till personer uti
lagen.

10. Hafva icke vi alla en fader? Har icke en Gud skapat oss? Hvarföre
skola vi då handla trolöst, den ene mot den andre, såluuda ohelgande
förbundet med våra fäder.

11. Ty Juda handlar trolöst och styggelse bedrifves i Israel och i Jerusa¬
lem: ty Juda ohelgar Jehovahs helgedom, som Han älskar, och tager
till hustru en främmande guds dotter.

*) T>aV ftiQ) verba sunt obscurissima, de quorum sensu vero eli—
ciendo nemo non dubitet. Maxime tarnen probata est interpretatio veterum, qui
sie interpretantur: stercus ad se vos prorsus tapiet, totos implicabit et coo-
periet.

2) proprie significat: ad eundem modum, quo.
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42. Jehovah skall utrota for den man, som så gör, hvarje lefvande J) ur
Jakobs »hyddor, äfvensom den, som frambär spisoffer åt Jehovah
Zebaoth.

43. Det andra, som J gören, är det, att J begjuten (öfverhöljen) Jehovahs
altare med tårar under gråt och suckande; så att Han icke mer kan
vända sitt ansigte till spisoffret för att emottaga något välbehagligt ur
eder hand.

44. Men J sägen: hvårföre? Derföre att Jehovah har varit vittne emellan
dig och din ungdoms hustru, mot hvilken du handlar trolöst, ehuru

• hon är din maka och hustru, vid hvilken du är fästad.
45. Har icke en 2) gjort dem, och tillhör icke honom hela anden? Och

hvad söker den ene? Guds säd!3) Men förvaren Eder i eder ande
och ingen handle trolöst emot sin ungdoms hustru.

46. Om han hatar henne, så skilje han henne ifrån sig: men öfvervåld
skall betäcka hans klädnad4), säger Jehovah Zebaoth: derföre för¬
varen Eder uti eder ande, så att J icke handlen trolöst.

47. J hafven uttröttat Jehovah med edra ord. Men J sägen: hvarmed
hafva vi uttröttat honom? Dermed att J sägen: Alla, som göra ondt,
äro goda i Jehovahs ögon och till dem har Han behag; eller, hvar är
Gud, som straffdomen utförer?

1) njjJI TS? proprie: vigilans et respondens. Est locutio proverbialis, quam
Gesenius, auctore et duce Michaöli, sumtam esse putat ex more Levitico; cum
in templo unus vigilaret et acclamaret, alter responderet.

2) Seil. Unus idemque Deus. conf. v. X.
3) Sensus hujus loci plane est obscurus. De quo quae docti viri disputarunt,

qui cognoscere cupit, Rosenmlillerum adeat. Nos sensum, qui maxime visus
est probabiiis, reddere conati sumus.

4) De sensu vocabulorum DEH HEG) tarn variae sunt sententiee, ut
fere nihil certi statuere possimus. Una tarnen et illa maxime probata, retinenda
nobis fuit
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Tredje Kapitlet.
1. Se, jag skall utsända min budbärare, den der väg skall bana framför

mig och med hast skall komma till sitt tempel Herren, som J söken,
och förbundets budbärare, som J efterlängten: se, han kommer, säger
Jehovah Zebaoth.

2. Men hvem kan fördraga hans tillkommelses dag, och hvem kan bestå
då han låter sig se; ty han är likasom en smältares (guldsmeds) eld
och såsom valkares lutsalt.

3. Han skall sitta och smälta och rena silfver: han skall rena Levi söner
och luttra dem, såsom guld och silfver. då skola de till Jehova fram¬
bära spisoffer i rättfärdighet.

4. Och Juda och Jerusalems spisoffer skall vara behagligt för Jehovah,
liksom i forntidens dagar och de förflutna år.

3. Och jag skall komma till Eder till doms och vara ett hastigt vittne
emot trollkarlarne, äktenskapsbrytarne och menedarne och sådane,
som beröfva arbetaren sin lön, förtrycka en enka eller faderlös, som
vränga en främlings rätt och icke frukta mig, säger Jehovah Zebaoth.

6. Ty jag är Jehovah, som icke förändras; och J, Jakobs söner, ären J
icke förderfvade?

7. Ända ifrån edra fäders tid hafven J afvikit från mina stadgar och icke
hållit dem. Omvänder Eder till mig, så vill jag åter vända mig till
Eder, säger Jehovah Zebaoth: men J sägen: hvarutinnan skola vi
omvända oss?

8. Skall en menniska besvika Gud, såsom J besviken mig; men J sägen:
hvaruti hafva vi besvikit dig? Med tionden och lyftoffret.

9. Derföre ären J helt och hållet förbannade, emedan J — ja hela folket
— besviken mig.

10. Fören all tionden till förrådshuset, att det må vara spis i mitt hus,
och försöken mig blott häruti, om jag icke skall öppna för Eder him¬
melens fenster och utgjuta åt eder välsignelse ända till öfverflöd *).

*) significat proprie: usque ad non suffiicientiarn: vel usque dum
non sit satis seil, mihi ad effundendum; quod cum fieri non possit, semper enim
in Deo est sufficientia, sensus est: effundam in vos benediclionem, quamdiu erit
sufficientia. Alü aliter.
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11. Och jag skall för Eder näpsa uppfrätaren, så att han icke skall för-
derfva för Eder frukten på marken och att vinträdet på fältet icke
skall vara ofruktbart för Eder, säger Jehovah Zebaoth.

12. Då skola alla folken prisa eder lyckliga; ty J skolen vara ett dyrbart
land, säger Jehovah Zebaoth.

13. J talen hårda ord emot mig, säger Jehovah; men J sägen: hvad tala
vi (med hvarandra) emot dig?

14. J sägen: fåfängt är att tjena Gud; och hvad vinst hafva vi deraf, att
vi hålla Hans bud och vandra i sorgedrägt inför Jehovah Zebaoths
ansigte?

15. Derföre, nu prisa vi de öfvermodige lycklige: ogerningsmän försättas
äfven i välstånd; ehuru de fresta Gud, undkomma de likväl.

16. Då tala de, som frukta Jehovah, sig emellan, den ene till den andre,
sålunda: Jehovah både gifver akt derpå och hörer det och en min¬
nesskrift är skrifven inför Honom för dem, som frukta Jehovah och
tänka på (värdera) Hans namn.

17. Och de skola, säger Jehovah Zebaoth, på den dagen, som jag gör,
vara min egendom; och jag vill skona dem, såsom en man skonar
sin son, som honom tjenar.

18 Men J skolen då åter se skillnaden emellan en som tjenar Gud och
den, som icke tjenar Honom.

19. Ty se, dagen kommer, brinnande såsom ugnen: Då skola alla öfver¬
modige och alla ogerningsmän vara halmstrå, och dagen, som kom¬
mer, skall anlända dem, säger Jehovah Zebaoth; så att han för dem
skall cjvarlemna hvarken rot eller gren.

20. Men för Eder, som frukten mitt namn, skall uppgå rättfärdighetens sol
med sällhet (räddning) på sina vingar, och J skolen utgå och hoppa
högt, liksom gödkalfvar.

21. Och J skolen söndertrampa ogudaktiga; ty de skola vara aska under
edra fötter på den dagen, som jag gör, säger Jehovah Zebaoth.

22. Kommen i håg Moses', min tjenares, lag, som jag bjöd honom pä
Horeb för hela Israel, äfvensom bud och rätter.

23. Se, jag skall sända till Eder den propheten Elias, förr än den stora
och förskräckliga Jehovahs dag kommer.

24 Han skall återlöra fädernes hjerla till barnen och barnens hjerta till
deras fäder; att jag icke skall komma och slå landet med utplånings¬
förbannelse.


