




Lima puluh ribu orang Yahudi kembali dari 
Babel menuju Haran sekitar tahun 538-536 SM. MALEAKHi

Mereka telah menyelesaikan 
pembangunan Bait A�ah yang 

baru di bawah instruksi 
Zerubabel pada tahun 516 SM.

Ezra kembali bersama 
rombongan kedua pada 
tahun 458 SM, diikuti oleh 
rombongan ketiga yang 

dipimpin oleh Nehemia 
pada tahun 445 SM.

Setelah membangun kembali tembok 
Yerusalem, Nehemia kembali mengabdi kepada 
Raja Persia seperti yang telah dijanjika�ya.

Selama masa ini, Nabi 
Maleakhi mulai menyerukan 

bahwa umat A�ah telah 
kehilangan kasih 

mereka kepada A�ah dan 
kepada hukum-Nya.

Namun, hanya setelah satu abad, 
orang-orang Yahudi jatuh ke dalam agama 

ritual dan mengeraskan hati terhadap A�ah.

MALEAKHi
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“Aku sangat 
mengasihimu,” 
firman Tuhan.

“Tapi, kamu 
menyangkal, 
‘Benarkah? 
Kapankah

itu?’”

“Seorang anak menghormati 
ayahnya, seorang hamba 

menghormati tua�ya. Akulah 
Bapa dan Tuanmu, Tapi kamu, hai 

para imam, merendahkan 
nama-Ku!”

“Kamu bertanya, 
‘Kapan kami pernah 

merendahkan 
nama-Mu?’”

“S�t 
kamu memberi 
persembahan 
yang najis di 
mazbah-Ku.”

“S�t kamu berkata, 
‘Tidak perlu repot-repot 

mempersembahkan sesuatu
yang berharga kepada
A�ah!’ Bukankah kamu

bersalah?”

“Lihatlah, betapa 
senangnya pemimpinmu 
dengan persembahan 

yang baik itu!”

“Karena Aku Raja yang Mahabesar,”
firman Tuhan semesta alam, “dan
nama-Ku akan sangat dihormati

oleh bangsa-bangsa
lain.”

“Kamu bilang, 
‘Terlalu sulit 

melayani Tuhan,’ 
dan kamu menolak 

mematuhi 
perintah-Nya.”

“Terkutuklah orang 
yang menjanjikan s�kor 
domba jantan yang baik, 

tapi men�antinya dengan 
yang sakit sebagai 

persembahan kepada 
A�ah!”

Maleakhi 1:1-14

Dan, Tuhan menjawab, 
“Aku menunju�an kasih-Ku
untukmu dengan mengasihi

ayahmu, Yakub.”

Maleakhi 1:1-142



Malachi 2:1-8Malachi 2:1-8

“Jika kamu
tidak mengubah

sikapmu dan memuliakan
nama-Ku, maka Aku akan

memberikan hukuman
yang mengerikan

terhadapmu!”

“Aku akan 
melumuri wajahmu 
dengan kotoran 
hewan-hewan yang 

kamu persembahkan 
kepada-Ku.”

“Kamu akan 
tahu, Akulah yang 

mengirim peringatan 
untuk kembali pada 

hukum-hukum yang telah 
kuberikan kepada Lewi, 
ayahmu,” firman Tuhan 

Semesta Alam.

“… dan umat 
harus datang 

kepada mereka 
untuk mendapat 

bimbingan.”

“Dari bibir 
seorang imam 
harus mengalir 

pengetahuan 
dari A�ah agar 

umat dapat 
men�ti perintah 

A�ah …”

“Dia menyampaikan 
semua kebenaran yang 

didapatkan dari-Ku 
kepada umat. Dia 

berjalan bersamaku, 
dan membawa banyak 
orang berbalik dari 

kehidupan mereka 
yang berdosa.”

Maleakhi 2:1-8

“Tapi bukan kepada 
kamu! Kamu telah 

menin�alkan jalan 
A�ah dan membuat 
banyak orang jatuh 

ke dalam dosa.”

“Kamu telah 
menyelewengkan 

perjanjian dan mem-
buatnya sebagai

lelucon.”

Maleakhi 2:1-8 3



“Kamu, para laki-laki, telah mencemari Bait Suci A
ah 
dengan menikahi wanita yang menyembah berhala.”

“Kiranya Tuhan menyingkirkan 
setiap laki-laki yang melakukan 

perbuatan ini dari perjanjian-Nya!”

“Kamu membanjiri mazbah dengan 
air mata karena A
ah tidak 

peduli pada persembahanmu.”

“’Mengapa A
ah 
menin alkan 
kita?’ serumu.”

“Akan kukatakan 
alasa�ya.”

“Kamu berdua menjadi satu daging dalam 
pandangan-Nya ... dan apa yang Dia kehendaki?”

“Anak-anak yang saleh 
dari pernikahan kalian.”

“Tetaplah setia dengan istri masa mudamu ... 
karena Tuhan membenci perceraian!”

“Kamu telah membuat
Tuhan lelah dengan 

perkatnmu.”

“Bagaimana kami
membuat-Nya lelah?”

tanyamu.

Maleakhi 2:11-17

Dengan 
berkata bahwa 
hal yang buruk 

itu baik, bahwa hal 
itu menyenangkan 

Tuhan!

Atau 
dengan berkata, 
“A ah tidak akan 
menghukum kita ... 
Dia tidak peduli.”

“Tuhan telah melihat pengkhianatanmu 
dalam menceraikan istri-istri setia yang 
A
ah berikan kepadamu ... pasangan yang 

kepadanya kamu telah berjanji untuk 
kamu rawat dan jaga.”

Maleakhi 2:11-174



“‘Dia yang kamu cari akan datang tiba-tiba [2] 
ke Bait suci-Nya ... dan memberimu sukacita 
yang besar,’ firman Tuhan semesta alam.”

“namun, siapa yang 
dapat menan�ung hari 

kedatangan-Nya?!”

[2] Bukan berarti akan 
terjadi dalam waktu yang 
dekat, tetapi Kristus akan 
datang dengan cara yang 
tidak terduga.

“Hukuman-ku akan segera menimpa semua orang yang 
tidak takut akan Aku!’ Firman Tuhan semesta alam.”

“Akulah Tuhan ...    
Aku tidak berubah! 

itulah mengapa kamu 
sama sekali tidak binasa, 
karena belas kasihan-Ku 

kekal selamanya.”

“Meski kamu telah 
menghina perintah-Ku,
tapi kamu masih bisa

kembali kepada-Ku,” firman
Tuhan semesta alam.
“Datanglah! Aku akan

mengampunimu!”

“Akankah orang 
merampok A�ah? 
Tentu tidak! Tapi, 

kamu telah 
merampok-Ku!”

“Kapan 
kami pernah 
merampok 
Engkau?”
katamu.

“Kamu
telah merampok 
persepuluhan dan
persembahan-Ku,

karena itu bangsamu
berada di bawah

kutuk!”

Maleakhi 3:1-9

[1] Yohanes Pembaptis adalah utusan
sebelum Kedatangan Kristus yang Pertama.

“Aku akan mengirim utusan-Ku [1] 
di depan-Ku untuk menyiapkan 

jalan,” firman Tuhan.

Maleakhi 3:1-9
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“’Bawa seluruh persepuluhan ke dalam 
tempat penyimpanan, supaya ada 

makanan di Bait A	ah,’ firman Tuhan.”

“Cobalah! 
Biar kubuktikan 

kepadamu!”
“’Lalu, aku akan membuka jendela surga 
untukmu dan mencurahkan berkat yang 
melimpah sehin�a kamu tidak memiliki 

ruang yang cukup untuk menerimanya!’”

“Kamu berkata, ‘Menyembah A	ah dan 
men ti-Nya adalah sesuatu yang bodoh.’”

“Kamu bilang, ‘Mereka yang 
berbuat jahat akan sejahtera.’”

Lalu, mereka yang takut dan 
mengasihi Tuhan tercatat 

dalam Buku ingatan milik-Nya.

“Mereka akan menjadi 
milik-Ku,” firman Tuhan 

semesta alam. “Kamu akan 
melihat perbed�n perlakuan 

A�ah kepada orang yang 
melayani-Nya dan kepada 

mereka yang tidak 
melayani-Nya.”

Maleakhi 3:10-18Maleakhi 3:10-186



“Sekarang lihatlah,” 
Tuhan semesta alam 

berkata, “Hari Penghakiman 
telah tiba, membara 
seperti perapian!”

“Yang sombong dan 
jahat akan dibakar seperti 

jerami; seperti sebuah 
pohon, mereka akan habis 

terbakar dari-akarnya 
dan semuanya.”

“Tapi, bagi 
kamu yang takut 

akan nama-Ku, Cahaya 
Kebenaran akan terbit 
dengan kesembuhan 

di sayapnya.”

“Dan, kamu akan
pergi dengan bebas,

melompat dengan sukacita
layaknya anak sapi yang

dilepas ke padang
rumput.”

“Lalu, kamu
akan menginjak

orang yang jahat
seperti abu di bawah
kakimu,” firman Tuhan

semesta alam.

Maleakhi 4:1-3Maleakhi 4:1-3 7



“ingatlah untuk men�ti perintah yang Kuberikan kepada 
seluruh israel melalui Musa, pelayan-Ku, di Gurung Horeb.”

“Lihat, Aku akan mengutus kepadamu seorang nabi 
yang lain seperti Elia, sebelum datangnya hari 

penghakiman A�ah yang dahsyat dan mengerikan.”

“Ajara�ya akan membuat para ayah 
berdamai dengan anak-anak mereka …”

“…karena mereka akan tahu, jika mereka 
tidak bertobat, Aku akan datang dan 

menghancurkan seluruh negeri mereka.”

Maleakhi 4:4-6Maleakhi 4:4-68














