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LATAR BELAKANG 
 

• Bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan selama ratusan sampai kesabaran Tuhan berkata cukup. Jadi Tuhan 
menghukum mereka dengan mengirim mereka ke pembuangan di Babel. Dia mengatakan kepada mereka 
bahwa mereka akan berada di Babel selama 70 tahun. 

• Setelah 70 tahun mereka diizinkan pulang dan beberapa dari mereka kembali ke Tanah Perjanjian dan 
membangun kembali bait suci yang kedua. Bait suci pertama telah dihancurkan oleh orang Babilonia.  

• Setelah mereka membangun bait kedua, mereka mulai lagi berbuat dosa terhadap Tuhan dan mengabaikan bait 
suci sepenuhnya. Jadi Tuhan membangkitkan seorang Nabi bernama Maleakhi. 

• Maleakhi dikirim untuk memperingatkan mereka bahwa jika mereka terus seperti ini, Tuhan akan menghukum 
mereka lagi. Maleakhi adalah Nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Setelah Maleakhi tidak ada lagi Nabi. Selama 
400 tahun Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara kepada umat-Nya. Sebelumnya Allah berbicara kepada umat-Nya 
melalui para Nabi.  

• Dan setelah 400 tahun, Yesus datang. Jadi di satu sisi Maleakhi adalah Nabi terakhir Israel. Dan kemudian dia 
menjadi seperti jembatan yang menghubungkan jarak 400 tahun dengan kedatangan Yesus.. Maleakhi 
memperingatkan banyak hal yang akan terjadi pada mereka. 
 

 PENJABARAN PERIKOP 
 

• Ayat 1 bagian pertama "Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku!"  
o Maleakhi berkata suatu hari Tuhan akan mengirim seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan di 

hadapan seseorang yang istimewa. Bagian selanjutnya dari ayat ini akan memberitahu Anda siapa 
seseorang itu.  

o Sekarang siapakah utusan yang akan diutus sebelum orang yang istimewa itu datang?  
▪ Dalam Matius ini mengajarkan kita bahwa utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Matius 11:10 

Yesus berkata, Yohanes Pembaptis telah datang untuk mempersiapkan jalan baginya.  
▪ Jadi memang Allah mengutus seorang utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Anak-Nya Yesus 

Kristus.  
▪ Sehingga Yohanes Pembaptis datang dan memperingatkan orang-orang tentang dosa-dosa 

mereka dan perlu bertobat. Dan  ketika Yesus datang mereka siap dan banyak dari mereka 
menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang Juru Selamat. 

• Ayat 1 bagian kedua "Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian 
yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam."  
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o Bagian pertama di atas berbicara tentang satu utusan yaitu Yohanes Pembaptis.  Dan pada bagian kedua 
ini berbicara tentang orang istimewa yang di sebutkan tadi.  

o Yang pertama adalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan itu 
sendiri.  

o Dan dia melanjutkan "Dengan mendadak Ia akan masuk ke bait-Nya"  
▪ Kita mengetahu dalam Yohanes 2:13-16 berbicara tentang bagaimana Yesus di masa paskah, 

ketika semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem, tiba-tiba Yesus masuk ke Bait Allah. Dan 
ketika Dia melihat semua Bait Suci tidak lagi menjadi tempat pemujaan kepada Tuhan, itu 
menjadi tempat bisnis. Dan Yesus masuk, Dia membuat cambuk da mengusir semua orang ini 
dari Bait Allah dan berkata, “Rumah-Ku, rumah Tuhan tidak akan menjadi tempat untuk 
berbisnis.” Rumah Tuhan adalah tempat untuk menyembah dan menghormati Tuhan.  
 

• Ayat 1 bagian ketiga "Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN 
semesta alam."  

o Jadi Yesus yang mengusir semua orang ini, Dia yang dimaksud Malaikat Perjanjian dalam versi Bahasa 
inggris merupakan “utusan”. Dialah yang akan membawa janji yang baru, Perjanjian baru.  Dan selama 
ratusan tahun, orang-orang Yahudi tidak cukup mengerti. Mereka selalu memikirkan cara untuk 
mencapai Tuhan. 

o Tidak ada cara lain untuk mencapai Tuhan selain taat. Tapi mereka terus jatuh ke dalam dosa seperti 
kita. Kita mencoba untuk menaati Tuhan tetapi kenyataannya adalah kita tidak dapat menaati Tuhan 
karena kita adalah orang berdosa. Kita terlahir sebagai orang berdosa.  

o Jadi selama ratusan tahun orang-orang Yahudi mencoba untuk menaati Tuhan tetapi mereka tidak bisa. 
Tapi sekarang dikatakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 "Dia adalah utusan dari sebuah perjanjian baru." 
Apa janjinya? 

▪ “barangsiapa percaya kepada-Nya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Itu 
adalah janji-Nya. Jadi Dia adalah utusan dari janji baru yang indah. Perjanjian Baru, di mana kita 
berada sekarang. Dari Maleakhi Perjanjian Lama pindah ke perjanjian baru. 
 

• Ayat 2 “Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia 
menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.”  

o Dikatakan meskipun Dia akan membawa pesan damai, janji baik kepada kita bahwa siapa pun yang 
percaya kepada-Nya tidak akan binasa. Tapi sebelum itu Dia juga akan membawa pesan yang tidak kita 
sukadengar. 

o Dikatakan lagi pesan-Nya akan seperti api tukang pemurni logam. Apakah api tukang pemurni logam?  
▪ Di masa lalu, setiap kali mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti emas atau perak, 

mereka ingin memurnikannya. Karena mereka menggalinya dari tanah sehingga masih memiliki 
kotoran di dalamnya. Ada debu, ada tanah, ada benda lain, jadi bukan emas murni.  

▪ Jadi satu-satunya cara untuk memastikan kotoran di dalamnya dibersihkan, sehingga kita 
memiliki emas murni atau perak murni adalah dengan memanaskannya ke suhu yang sangat 
tinggi. Maka semuanya akan meleleh dan tinggallah emas murni. Dan kemudian Anda dapat 
melihat hal-hal kotor di permukaan atas.  

▪ Apa yang diajarkan ini kepada kita?  
❖ Ketika Yesus datang Dia akan memberitahu kita semua, bahwa kita mungkin terlihat 

baik. Seperti orang-orang Yahudi layaknya dikenal dengan sebutan orang-orang yang 
sangat religius, mereka pergi ke bait suci, mereka memberikan persembahan mereka, 
membawa kurban. Seperti seperti emas di tanah, terlihat bagus. Tetapi ketika Anda 
memanaskannya, Anda melihat banyak hal kotor keluar. Maka Anda mengambil kotoran 
tersebut dan membuangnya dan kemudian Anda pergi dengan emasnya.Jadi dengan 
cara yang sama ketika Yesus datang, Dia memberitahu kita bahwa kita adalah orang 
berdosa. 

▪ Ketika Yesus datang Dia mengajar mereka dia berkata "banyak dari kamu mengatakan kami 
tidak membunuh, tetapi Aku berkata kepadamu, jika kamu membenci seseorang dalam hatimu 



PIC Indonesia | 3 
 

(kamu memang tidak membunuhnya) tetapi kamu membenci seseorang di dalam hatimu, kamu 
sudah melakukan pembunuhan di mata Tuhan.” Matius 5:21-22. 

o Bagi manusia mereka tidak dapat melihat hati Anda, mereka hanya dapat melihat tindakan. Tapi Tuhan 
bisa melihat hati. Dia tahu Anda sangat membenci orang ini, Anda berharap dia mati. Anda hanya 
berharap. Tapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata “orang berdosa!” Berhentilah menjadi hakim di 
dunia. 

o Hakim melihat tindakan Anda. Tuhan dapat melihat hati Anda dan Tuhan berkata bahwa “kamu adalah 
orang berdosa, di dalam hatimu.” Standar yang sangat tinggi karena Tuhan itu tinggi, Tuhan itu suci, 
Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan membenci dosa, baik itu di hati atau di tangan. 

o Matius pasal 5:28 dikatakan “jika kamu memandang seorang wanita yang bukan istrimu, dan 
menginginkannya, itu sudah berzinah.”  

▪ Banyak pria mengatakan “Saya tidak pernah melakukan perzinahan. Saya belum pernah 
melakukannya!” Tapi Tuhan bisa melihat mata dan hati Anda.  

▪ Jadi bagaimana bisa kita berdiri di hadapan Tuhan? Tentunya tidak bisa! Kita semua adalah 
orang berdosa di hadapan Tuhan. Jangan pernah berkata, “Aku tidak seburuk itu! Aku bukan 
orang berdosa.” Karena banyak orang Yahudi yang seperti itu, mereka menyangkalnya. Namun 
Tuhan berkata “semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.” Itulah 
mengapa dikatakan di sini “siapa yang dapat berdiri di hadapan Tuhan?” Karena standar Tuhan 
jauh lebih tinggi. 

o Lebih lanjut ayat 2 mengatakan "dan seperti sabun tukang penatu."  
▪ Ketika Anda memiliki pakaian, terkadang pakaian Anda tidak terlihat kotor tetapi ketika Anda 

mencuci dengan sabun, Anda melihat airnya kotor. Ketika Anda memisahkan kotoran dari 
pakaian Anda, Anda menyadari bahwa air itu kotor. Sama seperti kita, ada dosa di dalam. Tidak 
ada yang bisa melihat. Sama seperti kotoran di pakaian yang tidak bisa dilihat siapa pun sampai 
Anda mencuci dengan sabun. Jadi dengan cara yang sama Allah melihat hati kita dan 
mengetahui bahwa kita semua adalah orang berdosa. 
 

• Ayat 3 “Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang Lewi, 
menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang 
mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.”  

o Tuhan akan menjadi seperti api yang menunjukkan kepada kita ada kotoran di dalam diri Anda seperti 
batu mulia itu, seperti sabun yang akan menunjukkan kotoran ini di baju putih Anda. Begitu putih tapi 
ada kotoran di dalamnya. Anda tahu ketika kita berdiri di hadapan Tuhan jangan pernah mengatakan 
“Tuhan saya bukan orang berdosa!” Anda tidak bisa membodohi Tuhan. 
 

• Ayat 4 “Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN seperti pada hari-hari 
dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.”  

o Topik hari ini adalah “mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus di hari Natal. Mempersiapkan kita 
dan memberi tahu kita 'Bertobatlah! Persiapkan jalan bagi Tuhan di dalam hati Anda.”  

o Apa maksudnya bertobat? Yakni mengubah pemikiran Anda. Pertobatan berarti berbalik dari jalan-jalan 
dosa. 

o Di mata hukum, pemerintah, Anda baik. Tapi hakim kita bukan pemerintah. Suatu hari, Anda dan saya 
harus berdiri, bukan di pengadilan Indonesia atau Jakarta atau di mana pun. Anda dan saya harus berdiri 
di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Anda, Tuhan melihat pikiran Anda. 

 
KESIMPULAN 
 

• Jadi hari ini pesan kita “Bertobatlah! Dan katakan, “Tuhan, aku orang berdosa, Engkau tahu Tuhan. Aku mohon 
ampun atas dosa-dosaku, mohon ampuni aku. Aku tidak bisa membodohi Engkau, Engkau melihat semuanya. 
Dosa itu ada di pikiranku sepanjang waktu. Setiap hari Engkau melihat pikiranku, jalanku yang egois, 
kemarahanku bahkan dengan orang tuaku sendiri kadang-kadang, bahkan istriku sendiri kadang-kadang. Aku 
sangat marah dan ingin membunuhnya kadang-kadang. Tapi Engkau tahu apa yang ada di dalamnya, Engkau 
melihat Tuhan, ampuni aku.” 
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• Saya harap hari ini, ini adalah sikap Anda yang menyadari bahwa Anda bukan orang baik, Anda seorang pendosa 
dan Anda membutuhkan seorang Juru Selamat.  

• Terima kasih Tuhan pesan Natal akan datang, Yesus Juruselamat kita datang untuk lahir di bumi ini, hidup untuk 
satu tujuan, untuk pergi ke kayu salib, untuk menanggung dosa-dosa Anda. Anda tidak dapat menyelamatkan 
diri Anda sendiri dengan perbuatan baik Anda. Anda harus percaya Yesus sebagai Juruselamat Anda untuk 
menyelamatkan Anda dari penghakiman Allah dan dari neraka. 

 
Semoga Tuhan memberi kita kasih karunia untuk bertobat dengan mengatakan “Tuhan aku orang berdosa, 

terima kasih untuk Yesus Kristus, Juruselamatku. Aku tidak mempercayai diri sendiri untuk melakukan 
perbuatan baik. Aku percaya bahwa Yesuslah yang berbuat baik di kayu salib untukku. Terima kasih Tuhan!" 

Bertobatlah, Siapkan Jalan Bagi Tuhan ke dalam hati Anda. 
 

Tuhan memberkati Anda! 

 
 
 
 

 


