
Targaireacht Mhalachiais

Ciallaíonn an focal Malachias “aingeal an Tiarna”. Bhí an fáidh Malachias ann in aimsir Nehemiais,
agus measaid drong gurbh é Esdras é. B’é an duine deirineach de sna fáidhibh é de réir aimsire, agus
do mhair sé tímpall cheithre chéad blian roim Chríost. Do thargair sé teacht Chríost. Diúltú Dé do
sna  Giúdaígh  agus  dá n-íbirtíbh,  agus  an  ghlao  ar  na  geintibh,  agus  go  mbeadh  íbirt
thaithneamhach acu dá ofráil chun Dé ins gach uile áít.

Caib. a hAon

Dia ag casadh a míbhaochais leis na Giúdaígh: agus dhá chasadh leis na sagartaibh ná deinidís íbirtí
glana. Glacfaidh sé an íbirt a déanfar ins gach uile áit, i measc na nGeinte.

1 Ualach  bréithir  an  Tiarna  chun  Israél,  trí  láimh  Mhalachiais.  2 Thugas  grá  dhíbh,  adeir  an
Tiarna, agus tá ráite agaibh: Cad ann gur thugais grá dhúinn? Nár dhriotháir do Iácób Esau, adeir
an Tiarna, agus do thugas grá do Iácób1,  3 ach thugas fuath d’Esau? Agus dheineas fiantas dá
shléibhtibh, agus thugas a oidhreacht do dhraconaibh na gainmhí. 4 Agus má deir Edom: táimíd
scriosta,  ach fíllfimíd agus déanfaimíd suas  an méíd a loiteadh,  seo mar adeir  Tiarna na sló:
Déanfaid  siad  san  suas,  agus  leagfadsa  anuas;  agus  tabharfar  mar  ainm  orthu,  críocha  na
mallaitheachta, agus an pobal lena bhfuil an Tiarna i bhfeirg de shíor. 5 Agus chífid úr súile agus
déarfaidh sibh: Go mórthar an Tiarna ar chríochaibh Israél. 6 Tugann an mac onóir dá athair agus
an seirbhíseach dá mháistir: dá bhrí sin más athair mise ca bhfuil m’onóir? Agus más máistir me
ca bhfuil an t-eagla rómham? adeir Tiarna na sló. 7 Sibhse, a shagairt, a chuireann neamhshuím
im  ainm,  agus  aduairt:  Cad  leis  gur  chuireamair  neamhshuím  i  t’ainm?  Ofrálann  sibh  arán
truaillithe ar m’altóir: agus deireann sibh: Cad ann gur thruaillíomair thu? Sa mhéid go ndeireann
sibh: Ní dual onóir do bhórd an Tiarna. 8 Má ofrálann sibh rud dall in íbirt nách drochní é? Agus
má ofrálann sibh an rud bacach nú an rud breóite, nách drochní é? Tabhair dod phriúnsa é má
thaithneann sé leis, nú má ghabhann sé t’aghaidh le n-ais, adeir Tiarna na sló.

9 Agus anois bídh ag guí gnúise an Tiarna, ionas go ndéanfadh sé trócaire oraibh (óir is lenúr
láimh a deineadh an ní sin), féachaint an ngeóbhadh sé le n-ais úr n-aghaidh in aon chor, adeir
Tiarna na sló.

10 Cé  atá  ’núr  meascsa  do  dhúnfaidh  an  doras  agus  d’adóidh  tine  ar  m’altóir  in  aisce?  Ní
thaithneann sibhse liom in aon chor, adeir Tiarna an sló: agus ní ghlacfad tabharthas as úr láimh
11 óir ó éirí gréine go dul gréine fé is mór é m’ainm i measc na nGeinte, agus tá íbirt ins gach uile
áit, agus tá ofráil ghlan2 á déanamh chúm: óir is mór é m’ainm i measc na nGeinte, adeir Tiarna na
sló. 12 Agus tá sé truaillithe agaibhse sa mhéid go ndeireann sibh: Tá bórd an Tiarna truaillithe,
agus tá an ní atá air suarach le rá, mar aon leis an dtine do shloigeann é. 13 Agus duarúir: Féách
toradh ár saothair3, agus do shéidiúir libh é, adeir Tiarna na sló, agus do thugúir isteach toradh
gadaíochta, an bacach, agus an lag, agus thugúir isteach ofráil. An nglacfadsa as úr láimh é? adeir
an Tiarna.

1 Caib. 1. véar. 2. “Thugas grá do Iácób”. Dob annsa liom a shliocht, agus dheineas díobh mo phobal tofa, ag cárnadh 
mo bheannachtan orthu, gan iad a bheith tuíllte in aon chor acu, agus bíodh go rabhadar míbhaoch: agus do theilgeas
uaim Esau, agus d’imreas breitheanna crua ar a shliocht. Ní dhá rá é gur chuir Dia pionós ná raibh tuíllte acu ar Esau
ná ar a shliocht, ach gurb amhlaidh, dá dheóin féin agus lena shaorthoil féin, do thug sé grá do Iácób agus fabhar dá 
shliocht, os cionn mar a bhí tuíllte acu. (Féach nótaí ar Rómh. 9).

2 Véar. 11. “Ofráil ghlan”, .i. Corp Naofa ár Slánaitheóra i naomhíbirt an aifrinn.
3 Véar. 13. “Féach toradh ár saothair”, .i. bhíodh sibh dhá leogaint oraibh go mbíodh a dua fálta agaibh nuair a 

thugadh sibh an ofráíl libh, agus mar sin, leis an aigne nárbh fhónta, bhaineadh sibh an mhaith as an ofráil. Agus dá 
éaghmais sin, bhíodh an rud a hofráltí go lochtach ann féin, agus ní go macánta a fachtí é.



14 Mallacht ar an bhfear fíll go bhfuil fireann ar a thréad, agus do dheineann móid agus d’ofrálann
in íbirt chun an Tiarna an rud atá lag: óir Rí mór is ea mise, adeir Tiarna an sló, agus tá m’ainm
scannrúil i measc na nGeinte.

Caib. a Dó

Gearántar go cruaidh ar na sagartaibh mar gheall ar an bhfaillí a dheinidís den chonnradh: mar
gheall ar chleamnaisibh le lucht íodaladhartha,  agus mar gheall  ar bheith ag cur a mban pósta
uathu gan puínn cúise.

1 Agus anois, a shagairt, is chúibhse an aithne seo. 2 Mura gcloisfidh sibh, agus mura nglacfaidh
sibh ’núr gcroí, glóire ’ thabhairt dom ainm, adeir Tiarna na sló: Cuirfeadsa oraibh dealús, agus
déanfad eascaine ar úr mbeannachtaíbh, déanfad, go deimhin, eascaine orthu toisc gan sibh dhá
ghlacadh ’núr gcroí. 3 Féach caithfead an ghuala chúibh4, agus leathfad ar úr n-aghaidh aoileadh
úr solamnachtaí, agus tógfaidh sé chun siúil leis sibh. 4 Agus bheidh ’ fhios agaibh gur chuireas an
aithne  sin  chúibh,  ionas  go  mbeadh  mo  chonnradh  le  Léví,  adeir  Tiarna  na  sló.  5 Bhí  mo
chonnradh beatha agus síochána leis sin: agus thugas do eagla; agus bhí eagla aige rómham, agus
bhí eagla aige roim m’ainm. 6 Agus bhí dlí na fírinne ’na bhéal, agus ní bhfuaradh mallaitheacht
’na bhéalaibh. Do shiúlaigh sé i m’fhochair i síocháin, agus i gcóir, agus d’iompaigh sé a lán ón
olc. 7 Óir cimeádfaid beóla an tsagairt eólas, agus loirceóid siad an dlí ag á bhéal, óir is é aingeal5

Thiarna na sló é. 8 Ach táthaoise tar éis imeacht as an slí, agus tá a lán curtha agaibh ag tuisliú i
gcoinnibh na dlí. Tá connradh Léví curtha ar neamhní agaibh, adeir Tiarna na sló. 9 Dá bhrí sin
táimse, leis, tar éis tarcaisne do chur oraibhse, agus tar éis sibh a dh’ísliú os cómhair na ndaoine
go léir, toisc nár chimeádúir mo shlite, agus gur ghlacúir pearsana sa dlí.

10 Nách aon athair amháin atá againn go léir? Nách aon Dia amháin a chruthaigh sinn? Cad uime,
dá bhrí sin, go dtarcaisníonn gach duine againn a bhráthair, agus go mbrisimíd connradh ár n-
athrach? 11 Do dhein Iúda iomarbhas agus do deineadh gráinniúlacht in Israél agus i Iérúsalem.
Óir do thruailligh Iúda beannaitheacht an Tiarna, an ní dá dtug sé grá, agus do phós sé iníon dé
iasachta: 12 ídeoidh an Tiarna an fear a dhein an ní sin, idir mháistir agus scoláithre amach a
taibearnacalaibh Iácóib, agus an té sin a dh’ofrálann ofráil chun Tiarna na sló.

13 Agus so airís do dheiniúir, do bhíodh altóir an Tiarna agaibh á chlúdach le deóraibh6, agus le
gol,  agus le  búirtheach,  i  gcás ná fuil  a  thuilleadh suime agam in íbirt,  agus ná glacaim aon
leórghníomh as úr lámhaibh. 14 Agus duarúir: Cad ar a shon? Óir is fínné an Tiarna idir thusa
agus céile t’óige, an bhean dá dtugais tarcaisne. Agus fós bhí sí páirteach leat, b’í bean phósta do
chonnartha í. 15 Nách aon a dhein í, agus gur b’í iarsma a spride í? Agus cad a bheadh ó dhuine
ach síol Dé? Cimeádaidh úr sprid, dá bhrí sin, agus ná tarcaisnídh bean phósta t’óige. 16  Nuair a
thabharfair fuath dhi cuir uait í, adeir Tiarna Dia Israél. Ach clúdóidh mallaitheacht a éadach 7 san,
adeir Tiarna na sló. Cimeádaidh úr sprid, agus ná tarcaisnídh.

17 Tá tuirse curtha ar an dTiarna agaibh lenúr gcainnt, agus duarúir: Cad ann gur thuirsíomair é?
Sa mhéid go ndeireann sibh: gach duine a dheineann an t-olc is maith é i radharc an Tiarna, agus
taithneann a leithéidí leis, nú, go deimhin, ca bhfuil Dia an bhreithiúntais?

Caib. a Trí

4 Caib. 2. véar. 3. “Caithfead an ghuala chúibh”. .i. caithfead uaim an ghuala úd a cheap an dlí mar chuid díbhse, agus
caithfead chúibh í i bhfeirg, agus diúltód díbhse agus dúr bhféileachaibh mar ’ dhiúltóinn d’aoileach.

5 Véar. 7. “Aingeal”, .i. seirbhíseach agus teachtaire.
6 Véar. 13. “Le deóraibh”, .i. le deóraibh na mban a chuiriúir uaibh, agus do thagadh ag gol agus ag caí os cómhair na 

haltórach.
7 Véar. 16. “Clúdóidh mallaitheacht a éadach”, .i. éadach gach fir a chuirfidh uaidh a bhean, gan chúis chóir, bíodh 

gur cheadaigh Dia é sa dlí, chun dúnmharú do chosc.



Tiocfaidh Críost ’na theampall agus glanfaidh sé an chléir. Curfar pionós ar an muíntir a leanfaidh
ar a ndrochshlitibh, ach curfar beannacht ar an muíntir a dhéanfaidh aithrí go fírinneach.

1 Féach tá m’aingeal8 agam á chur uaim agus ollmhóidh sé an tslí rómham amach, agus tiocfaidh
láithreach chun a theampaill an Tiarna go bhfuiltíse ar a lorg, agus aingeal na connartha, an té is
mian libh. Féach ag teach é, adeir Tiarna na sló. 2 Agus cé ’ fhéadfaidh machnamh ar an lá a
thiocfaidh sé? Agus cé ’ sheasóidh agus d’fhéachfaidh air, óir is cuma é nú tine ag glanadh, agus is
cuma é nú luibh an úcaire. 3 Agus beidh sé ’na shuí ag glanadh agus ag athghlanadh an airgid,
agus  glanfaidh  sé  maca  Léví,  agus  athghlanfaidh  sé  iad,  ar  nós  óir,  agus  ar  nós  airgid,  agus
ofrálfaid siad íbirtí chun an Tiarna i bhfíoraontacht, 4 agus taithnfidh íbirt Iúda agus Iérúsalem
leis an dTiarna, mar a bhíodh in sna laethibh fadó, agus in sna bliantaibh ársa. 5  Agus tiocfad
chúibh i mbreithiúntas agus bead im fhínné thapaidh i gcoinnibh lucht asarlaíochta, agus lucht
adhaltranais, agus  lucht éithigh do dhearbhú, agus in aghaidh lucht éagóra ’ dhéanamh ar an
bhfear tuarastail ’na phá, agus ar bhainntreachaibh, agus ar dhílleachtaithibh, agus ar an nduine
iasachta; agus a bhí gan eagla orthu rómhamsa, adeir Tiarna na sló. 6 Óir is mise an Tiarna agus
ní athraím: agus níl íde déanta oraibhse, a chlann Iácóib.

7 Óir ó laethibh úr n-athrach táthaoi ag imeacht óm dhlithibh, agus níor chimeádúir iad: casaidh
ormsa thar n-ais, agus iompódsa thar n-ais chúibhse, adeir Tiarna na sló. Agus tá ráite agaibh:
Cad ann go gcasfaimíd? 8 An gcráfaidh an duine Dia? Óir táthaoise ’om chrása. Agus tá ráite
agaibh: Cad ann go bhfuilimíd ’ot chrá? In sna deachúnaibh agus in sna céadtorthaibh. 9 Agus tá
mallacht dealúis oraibh, agus táthaoi ’om chrá, an náisiún go léir agaibh. 10 Tugaidh an deachú go
léir isteach sa tigh stóir i dtreó go mbeidh bia im thigh, agus bainidh triail asam sa méid sin, adeir
an Tiarna: mura n-osclad chúibh caisí neimhe agus mura scaoilead amach oraibh beannacht go
flúirseach. 11 Agus smachtód ar úr son an slogaire, agus ní loitfidh sé toradh úr dtalún: agus ní
bheidh an fhíniúin sa pháirc seasc, adeir Tiarna na sló, 12 agus beid na geinte go léir dhá rá gurb
aoibhinn díbhse, óir beidh sibh ’núr dtír aiteasach, adeir Tiarna na sló.

13 Ní féidir liom fulag lenúr gcainnteannaibh, adeir an Tiarna. 14 Agus duarúirse: Cad ’tá ráite
againn id choinnibh. Tá ráite agaibh: Is saothar in aistear a dheineann an té a dheineann seirbhís
do Dhia; agus cad é an tairbhe dhúinne gur chimeádamair a reachta agus go rabhamair ag siúl go
dólásach os cómhair Tiarna na sló? 15 Anois dá bhrí sin tugaimíd lucht áthais ar lucht uabhair, óir
an mhuíntir  a  dheineann an t-olc  curtar suas iad,  agus dheineadar  fromadh ar Dhia agus do
sábháladh iad. 16 Ansan do labhair lucht eagla Dé lena chéile, cách díobh lena chómharsain: agus
thug an Tiarna cluas, agus d’airigh sé é: agus do scríodh leabhar cuímhne os a  chómhair don
mhuíntir go bhfuil eagla an Tiarna orthu agus a bhíonn ag cuímhneamh ar a ainm. 17 Agus beid
siad san agamsa mar shealús fé leith, adeir Tiarna na sló, sa ló ’na ndéanfad breithiúntas: agus
spárálfad iad mar a spárálann duine a mhac a bhíonn ag seirbhís do. 18  Agus fíllfidh sibhse agus
chífidh sibh an deifríocht atá idir an té a dheineann seirbhís Dé agus an té ná deineann.

Caib. a Ceathair

Breith ar na drochdhaoine, agus tuarastal na bhfíoraon. Cimeád na dlí á chómhairliú. Tiocfaidh Elias
chun na nGiúdach d’iompáil chun an chreidimh.

1 Óir féach tiocfaidh an lá a bheidh adhanta ar  nós fúirnéise: agus beid lucht uabhair uile, agus
lucht  drochghníomh a  dhéanamh,  beid  siad  ’na  gcoínleach:  agus  cuirfidh  an  lá  a  thiocfaidh,
cuirfidh sé trí thine iad, adeir Tiarna na sló, ní fhágfaidh an lá san préamh ná péac acu. 2 Ach
díbhse,  go  bhfuil  eagla  m’ainmese  oraibh,  éireóidh  Grian  na  fíoraontachta  agus  sláinte  ’na
sciathánaibh, agus beidh sibh ag gabháil  amach ag damhas ar  nós gamhan  an tréada.  3 Agus

8 Caib. 3. véar. 1. “M’aingeal”, .i. Eóin Baiste, teachtaire Dé, an té do tháinig roimis an Slánaitheóir ag ollmhú na slí 
dho.



geóbhaidh sibh de chosaibh sa dream mallaithe, nuair a bheid siad ’na luaith fé bhonnaibh úr gcos
sa ló ’na ndéánfadsa san, adeir Tiarna na sló. 4 Cuímhnídh ar dhlí Mhaoise, mo sheirbhíseach, an
dlí a dh’órdaíos do i Hóreb, i gcómhair Israél go léir, na haitheanta agus na breitheanna.

5 Féach cuirfead chúibh Elias an fáidh sara dtiocfaidh an lá mór scannrúil sin an Tiarna, 6  agus
iompóidh sé9 sin croí an athar chun na clainne agus croí na clainne chun a n-athar: sara dtiocfainn
agus go mbuailfinn an domhan le hanatema.

9 Caib. 4. véar. 6. “Iompóidh sé”. Nuair ’ iompóidh Elias na Giúdaígh chun creidimh Chríost déanfaidh sé síocháin 
idir iad agus a sínsear, .i. idir iad agus na haithreacha naofa, Ábraham agus Isaac agus Iácób, a bhí iompaithe uathu i 
gcaitheamh na gcéadta blian go léir toisc iad a dhiúltú don tSlánaitheóir a bhí geallta dhóibh agus do tháinig chúthu 
de réir na geallúna.
—Ibid. “Le hanatema”. “Cherim” atá san Éabhrais, .i. “íde ghlan”. 
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