
  

 Revelation 11, Study No. 14 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pemahaman No. 14, oleh Chris 

McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 14 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membaca dari Wahyu 11:10 dan 11: 

 

Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita 

atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena 

kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang 

diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh 

kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit 

dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut 

 



 Kita melihat dalam dua pembahasan kita yang terakhir 

bagaimana orang-orang yang tidak diselamatkan bersukacita atas 

musibah yang mereka lihat sedang menghantam Kerajaan Surga 

secara mencolok. Kita melihat beberapa ayat Kitab Suci yang 

memiliki kata "bersukacita" di dalamnya. Saya ingin melihat 

secara cepat pada kata-kata “bergembira” dan "hadiah" sebelum 

kita berbicara tentang "nabi", yang mungkin akan kita lakukan 

dalam pembahasan berikutnya. 

 

 Kata "bergembira" ditemukan dalam konotasi positif dalam 

Lukas pasal 15, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. 

Dikatakan dalam Lukas 15:32: 

 

Kita patut bersukacita dan bergembira. . .  

  

Kata "bergembira" adalah kata yang sama dengan "bersukacita" 

ditemukan dalam Wahyu pasal 11. 

 



. . . karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah 

hilang dan didapat kembali." 

  Sang ayah sedang berbicara kepada anaknya yang sulung 

dan ia sedang menjelaskan mengapa mereka merayakannya dan 

mengapa mereka bersukacita dan bergembira.  Jadi "bergembira" 

dan "bersukacita" bergandengan tangan. 

 

 Sama seperti "bersukacita" dapat bermakna positif atau 

negatif, demikian juga “bergembira” dapat memiliki makna positif 

atau negatif. Dalam Kisah Para Rasul 7, Stefanus digerakkan 

Allah untuk memberikan penjabaran tentang sejarah Israel. Ia 

berbicara tentang waktu ketika Israel keluar dari Mesir. Musa 

telah naik ke Gunung Sinai untuk menerima Sepuluh Perintah 

Allah dan Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala spiritual. 

Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7:40 dan 41: 

 



Kepada Harun mereka berkata: Buatlah untuk kami beberapa 

allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang 

telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir -- kami tidak tahu 

apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka 

membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan 

persembahan kepada berhala itu dan mereka bersukacita tentang 

apa yang dibuat sendiri oleh mereka 

 

 Di sini, kata yang diterjemahkan sebagai "bersukacita" 

adalah terjemahan dari kata Yunani yang diterjemahkan sebagai 

"bergembira" di Wahyu 11:10. Ini adalah alasan yang sama sekali 

jahat dan sangat buruk untuk bergembira; mereka bersukacita 

karena mereka mengejar dewa lain. Ini adalah ide yang sama 

seperti bersukacita untuk apa yang kelihatannya adalah akhir dari 

kesaksian Allah di dunia ini, ketika "dua saksi" itu tergeletak mati 

di tengah jalan. 

 

Kembali ke Wahyu 11:10: 



 

Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita 

atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. . .  

 

 Ketika kita melihat kata "hadiah", kata itu sering digunakan 

berkaitan dengan apa yang dipersembahkan bersama dengan 

korban.  Kata itu juga digunakan dalam cara yang sangat menarik 

dalam Efesus 2:8 dan 9: 

 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 

bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil 

pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

 

 Di sini, itu adalah "hadiah" dari Allah yang berkaitan dengan 

keselamatan: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan 

oleh iman; itu bukan hasil usahamu,”  Alkitab mengajarkan pada 

kita bahwa kita diselamatkan melalui iman Yesus Kristus, bukan 

melalui iman kita sendiri. Iman kita sendiri akan menjadi suatu 



upaya dan tidak ada orang yang dibenarkan oleh pekerjaan 

hukum Taurat. 

 

 Didalam konteks kematian "dua saksi", orang-orang yang 

tidak diselamatkan dari bangsa, suku, bahasa, dan kaum yang 

telah menaklukkan gereja-gereja dunia di bawah kepemimpinan 

Iblis, kini "bersukacita dan bergembira". Kita telah melihat kedua 

hal ini dalam segi positif dan negatif. Ada sukacita di surga 

karena satu orang berdosa yang bertobat; ayah dari anak yang 

hilang bergembira dan bersukacita karena anaknya yang "telah 

mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan diapat 

kembali". Jadi kedua kata ini dapat dihubungkan dengan 

keselamatan dan ini juga berlaku untuk kata "hadiah”. Jadi 

sekarang kita dapat memahami apa yang sedang terjadi di dalam 

gereja dan jemaat. "Bangsa-bangsa lain" (orang-orang yang tidak 

diselamatkan yang sekarang mendiami gereja) mengembangkan 

Injil mereka sendiri dan ada "sukacita" dan ada "kegembiraan" 

ketika orang berjalan di koridor gereja menuju mimbar. Mereka 



mengirim "hadiah-hadiah" iman satu sama lain, ketika orang 

mengaku "menerima Kristus" atau "memanjatkan Doa Orang 

Berdosa " atau "dibaptis".  Mereka "mengirimkan hadiah satu 

sama lain". Mereka mengirimkan "hadiah keselamatan", satu 

sama lain. Itu semua buatan manusia. Ini benar-benar suatu 

penyembahan berhala. Ini benar-benar sesat. Tidak ada 

keselamatan yang sebenarnya terjadi, tetapi ini adalah kondisi 

gereja dan jemaat dunia setelah Roh Allah meninggalkan mereka. 

Mereka tidak mengenali atau mengakui bahwa Allah telah 

meninggalkan mereka, tetapi mereka terus memproduksi berhala 

mereka sendiri - "lembu emas" keselamatan mereka sendiri. 

Sekarang mereka adalah orang-orang yang memberitahu 

anggota mereka, "Anda sudah diselamatkan." Mereka berpikir 

mereka adalah sokoguru dan fondasi dari kebenaran. Mereka 

menyampaikan keselamatan. Itu semua dusta, tetapi ini adalah 

apa yang telah diizinkan Allah untuk mereka percayai. Ia telah 

mengirimkan kesesatan yang kuat sehingga mereka 

mempercayai suatu dusta. 



 

Marilah kita pergi ke akhir ayat dalam Wahyu 11:10: 

 

. . . karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua 

orang yang diam di atas bumi. 

 

 Justru kebenaran Alkitablah yang merupakan sumber dari 

"siksaan" mereka dan bukan Alkitab itu sendiri. Jika Alkitab 

digunakan secara salah, maka Alkitab tidak "menyiksa" siapa 

pun. Ingatlah, Allah mengatakan kepada kita dalam 1 Timotius 1: 

8 “...bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan”; ketika 

seseorang membicarakan Firman Allah, hal itu harus dilakukan 

dengan hati-hati, sambil membandingkan satu ayat dengan ayat 

lainnya dan menyelaraskannya dengan segala sesuatu hal 

lainnya di dalam Alkitab. Ketika itu dilakukan, maka Alkitab 

menjadi sumber "siksaan" bagi mereka yang mendengarnya 

karena Roh Allah ada di balik semua itu. Tuhan berada di balik 

penyebaran Firman-Nya di luar gereja selama sekitar tujuh belas 



tahun sampai Hari Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 

2011, dan "dua nabi" itu menyiksa mereka yang tinggal di bumi. 

 

 Marilah kita mengambil jalan memutar sedikit dan melihat 

pada rujukan ke "dua nabi".  Firman Allah adalah nubuat. Jikalau  

Allah berbicara tentang para nabi, itu dapat merujukkan kepada 

nabi resmi dimana Allah memberikan Firman-Nya kepada 

mereka, seperti Yeremia, Daniel dan lain-lain. Bahkan didalam 

masa Perjanjian Baru, Allah menggunakan umat-Nya sebagai 

nabi. Seorang nabi di masa Perjanjian Baru adalah seseorang 

yang membicarakan kebenaran Firman Allah. Alkitab adalah 

nubuat dan ketika kita berbagi kebenarannya, kita bernubuat. 

 

 Dewasa ini ada nabi-nabi yang benar dan juga akan ada 

nabi-nabi palsu, seperti di saat Alkitab masih dalam proses 

penyelesaiannya. Kembali pada hari-hari ketika Alkitab belum 

rampung, Allah memberikan pengujian berikut ini: jika nabi itu 

menubuatkan tentang peristiwa masa depan, dan  jika itu 



digenapi, maka itu ia adalah seorang nabi yang benar; jika tidak 

terjadi, maka ia bukanlah seorang nabi yang benar. Hal ini 

diperlukan karena Alkitab pada waktu itu masih sedang disusun. 

Bagaimana mungkin ada yang tahu pasti apakah seseorang 

memiliki warkat dari Allah atau Firman dari Allah? Nabi-nabi palsu 

akan mengklaim warkat mereka berasal dari Allah sama siapnya 

seperti nabi yang benar, sehingga Allah merancang pengujian itu. 

Pengujian ini tidak lagi diperlukan setelah Alkitab selesai dibuat; 

Tidak lagi diperlukan pengujian untuk menetapkan nubuat-Nya 

berdasarkan apakah nubuat itu digenapi atau tidak. 

 

 Sekarang pengujian ini adalah: Apakah mereka membatasi 

nubuat mereka dengan Alkitab? Jika ada yang menambahkan 

atau mengurangi isi Alkitab, mereka segera terbukti sebagai nabi 

palsu, karena Allah memberitahu kita ini dalam Wahyu pasal 22. 

Tetapi jika mereka tetap berada dalam batas-batas Alkitab dan 

mereka mengikuti metodologi yang tepat dengan 

membandingkan ayat-ayat dalam Alkitab untuk memastikan 



kesimpulan mereka sejalan dengan segala sesuatu yang lain 

yang ada dalam Alkitab, inilah cara kita mengkonfirmasi jika 

mereka bernubuat dengan benar. Ini tidak berarti mereka akan 

menjadi sempurna dalam segala hal yang mereka katakan, tetapi 

metodologinya itulah yang penting.  Bisa saja masih ada suatu 

bidang di mana mereka tidak memiliki informasi yang lengkap 

atau kebenaran yang lengkap, dan dalam hal ini mereka dapat 

dikoreksi. 

 

 Tetapi seseorang bisa gagal menggunakan metodologi yang 

benar dengan membandingkan ayat-ayat Alkitab, namun 

pembahasan mereka masih berada dalam batas-batas Alkitab, 

atau setidaknya mereka menuntuk mereka ada dalam batas-

batas Alkitab. Misalnya, seseorang yang mengaku sebagai 

seorang Kristen dapat menunjukkan ayat yang mengatakan, 

"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan 

selamat." Lalu ia berkata, "Lihat, di sinilah Alkitab mengatakan 

itu."  Pernyataan dia masih dalam batas-batas ajaran Alkitab, 



tetapi apakah yang dia gagal lakukan? Ia gagal untuk melihat di 

bagian lain dalam Alkitab. Kesimpulannya bahwa seseorang 

dapat saja percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan langsung 

diselamatkan tidak akan selaras dengan banyak bagian lain 

dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa kita sudah "mati di 

dalam dosa" atau iman adalah suatu upaya, atau bahwa kita tidak 

dibenarkan oleh hukum Taurat.  Ada lusinan ayat yang 

menentang kesimpulannya. Jadi jika seseorang menolak untuk 

mencari ayat-ayat pembanding lainnya dalam Alkitab untuk 

memastikan bahwa kesimpulannya selaras, hal ini merupakan 

suatu nubuat palsu. Kalau rencana keselamatan didasarkan 

dalam pengertian yang salah ini, Anda akan mendapati Injil palsu 

dan individu itu berperilaku sebagai seorang nabi palsu. Kita 

dapat menggunakan terminologi itu karena Alkitab adalah nubuat 

dan kita mempunyai hak untuk menyatakannya; kita harus belajar 

untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah, seorang pekerja 

yang tidak perlu merasa malu. Allah telah memberi kita 

metodologinya. Sehubungan dengan doktrin-doktrin lain dalam 



Alkitab, kita bisa memeriksanya untuk mengetahui apakah 

mereka menggunakan metodologi yang tepat untuk datang pada 

kesimpulan mereka. 

 

 Misalnya, Alkitab mengatakan perempuan tidak boleh 

mengajar atau merebut wewenang dari laki-laki. Tetapi Anda 

akan mendapatkan beberapa orang disaat ini yang dipengaruhi 

oleh pemikiran masyarakat modern dan mereka berkata, "Oh, kita 

tidak dapat menahan peran perempuan. Kita harus mengizinkan 

mereka untuk memiliki hak yang setara. "Ya, itu boleh-boleh saja 

bagi dunia atau baik untuk di tempat kerja. Alkitab, sejauh yang 

saya tahu, tidak mengatakan apa pun tentang perempuan yang 

menjadi direktur sebuah perusahaan atau Presiden Amerika 

Serikat. Namun Alkitab memang mengatakan bahwa Allah tidak 

mengizinkan perempuan untuk mengajar atau merebut 

wewenang dari laki-laki. Seorang perempuan tidak diperbolehkan 

untuk mengajar Alkitab pada laki-laki - ia boleh mengajar sesama 

perempuan atau anak-anak, tetapi ia tidak boleh mengajar laki-



laki. Itu adalah hukum Allah. Karena Alkitab menekankan 

pengajaran ini, kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang 

ada di luar pemahaman Alkitab dan melihat masyarakat saat ini di 

mana peran perempuan telah menjadi semakin meningkat dan di 

mana ada banyak perhatian pada hak-hak perempuan dan 

kemudian mencoba untuk menerapkannya dibidang rohani 

dimana perempuan menjadi guru atas laki-laki.  Kita harus 

membatasi penerapan kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Orang-

orang yang melakukan hal ini akhirnya mengajarkan doktrin yang 

salah karena tidak mungkin seseorang membuktikan dari Alkitab 

bahwa perempuan bisa mengajar atau memiliki otoritas diatas 

laki-laki. Sifat seorang nabi yang benar adalah bahwa ia akan 

mengikuti dengan ketat pada ajaran Alkitab saja dan ia akan 

membandingkan ayat-ayat dalam Alkitab dan menyelidiki seluruh 

Alkitab untuk melihat apakah kesimpulannya cocok dengan 

ajaran Kitab Suci (seperti menempatkan sekeping gambar dalam 

permainan jigsaw puzzle). 

 



 Karakteristik dari seorang nabi Allah yang sejati 

dibandingkan dengan seorang nabi palsu mungkin tidak seperti 

apa yang diharapkan beberapa orang. Sesungguhnya saya tahu 

bahwa itu bukanlah apa yang dipikirkan orang. Ini mirip dengan 

gagasan orang tentang Iblis - persepsi dunia tentang Iblis. Jika 

Anda meminta seseorang untuk menggambarkan Iblis pada 

Anda, mereka akan menjelaskan beberapa orang berwajah jahat 

yang mengenakan pakaian berwarna merah, yang memiliki 

pandangan mata jahat sambil memegang garpu rumput - gambar 

yang paling jahat yang dapat mereka bayangkan. Tentu saja, jika 

ada meminta saya untuk menggambarkan Iblis, maka respons 

yang tepat adalah, "Ia adalah makhluk roh dan Anda tidak dapat 

menggambarkannya." Tetapi sejauh itu berkaitan dengan 

kegiatan Iblis, orang juga berpikir sesuai dengan perilaku 

"kegelapan" dan sebuah "rumah hantu" atau beberapa tempat 

yang biasa dilakukan orang fasik dan orang jahat lainnya dan 

tempat yang mereka pikir dimana Anda dapat menemukan Iblis. 

Tetapi apa sebenarnya dan apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab 



mengatakan, dalam 2 Korintus, pasal 11, bahwa ia datang 

“...sebagai malaikat terang ... dan pelayan-pelayannya menyamar 

sebagai pelayan-pelayan kebenaran”. Ia datang berpenampilan 

seperti Kristus. Ia tidak datang sambil berbicara tentang "neraka 

dan kutukan" sambil mengatakan, "Penghakiman, penghakiman, 

dan penghakiman!" Ia tidak datang, sambil mengatakan, "Murka, 

murka, murka!" Ia tidak melakukan itu. Ia datang mengatakan, 

"Allah mengasihi Anda dan memiliki rencana yang indah bagi 

hidup Anda." Iblis datang, mengatakan, "Tuhan Yesus Kristus 

mati untuk semua orang." Dengan kata lain, Iblis datang dengan 

Injil yang positif. Ia mencoba untuk meyakinkan orang bahwa 

semua orang diselamatkan - Kristus telah mati untuk semua 

orang dan Yesus mengasihi semua orang. Iblis ingin orang 

memiliki rasa aman yang palsu, harapan palsu dan damai 

sejahtera palsu. Ia ingin orang-orang untuk memiliki keyakinan 

bahwa mereka memiliki hubungan yang benar dengan Allah 

sehingga mereka berhenti khawatir dan merenungkannya dan 

berhenti menjadi tertarik pada kebenaran. Mereka dapat memiliki 



rasa aman yang palsu dan jaminan palsu, dan selama hari 

keselamatan ia membangkitkan para hamba Tuhan untuk 

mengajarkan hal-hal ini dan meyakinkan jemaat mereka bahwa 

para anggota gereja adalah anak-anak Allah. Mereka menjanjikan 

untuk memberikan “kehidupan” pada banyak orang dan mereka 

menjual perbuatan baik itu pada para anggota jemaat mereka: 

"Berjalanlah menyusuri koridor gereja ini dan terimalah Kristus 

dan Anda akan selamat." Mereka bahkan menjalankan kampanye 

di mana ada lima puluh ribu orang dan seorang pendeta, yang 

adalah seorang pramuniaga yang trampil, menyampaikan warkat 

yang menggugah semua orang, sambil mengatakan, "Bukankah 

ini saatnya bagi Anda untuk menjadi anak Allah? Bukankah ini 

saatnya bagi Anda untuk memiliki rasa aman yang kekal?" Ia 

memberitakan suatu warkat yang berapi-api yang dirancang 

untuk menyentuh "perasaan" orang sehingga air mata akan 

bercucuran di pipi mereka dan mereka akan bangkit dari tempat 

duduk mereka. Ratusan atau ribuan orang akan memenuhi 

koridor gereja untuk menerima Kristus.  Sungguh suatu 



keselamatan yang luar biasa! Semua orang merasa bahagia. 

Setiap orang penuh sukacita. Ada suatu luapan kasih yang 

teramat besar. Itu semua indah. 

 

 Ini adalah cara bagaimana Iblis bekerja. Tidak ada pesan 

bahwa "keselamatan ada di tangan Allah". Tidak ada pesan 

bahwa kita telah mati di dalam dosa dan kita tidak dapat berbuat 

apa-apa dan Allah telah melakukan karya keselamatan dalam diri 

kita. Jika kita mencoba untuk melakukannya, itu akan menjadi 

suatu upaya di pihak kita dan tidak ada seorang pun yang 

dibenarkan oleh hukum Taurat. Iblis tidak membuat suatu 

pernyataan Injil yang benar karena orang-orang tidak akan 

tertarik untuk maju ke mimbar untuk menerima Kristus. Mereka 

tidak akan diyakinkan akan keselamatan dan mereka akan 

terganggu oleh nubuat yang benar dan mereka akan terganggu 

oleh pesan yang akan disampaikan Allah melalui nabi-nabi sejati-

Nya:  keselamatan hanya ada di tangan Allah dan Ia akan 

memiliki belas kasihan terhadap siapa saja Ia berbelas kasihan. 



Gagasan itu sangat tidak populer. Jika Anda akan mencoba untuk 

melakukan terobosan melalui pesan itu, Anda tidak akan mengisi 

kursi jemaat dengan lima puluh ribu orang; mungkin Anda dapat 

memperoleh lima ratus orang, jika Anda benar-benar mencoba. 

Anda dapat memperoleh beberapa ratus orang, tetapi Anda tidak 

akan memiliki lima puluh ribu. Acara Anda tidak akan disiarkan 

melalui program televisi dan tidak akan beredar luas dan orang-

orang tidak akan memberi tanggapan yang baik tentang jenis 

pesan seperti ini. Mereka lebih tertarik tentang pengajaran 

“kepercayaan yang mudah” dan "keselamatan yang instan".  Itu 

jenis pesan dari dunia dan dunia mencintai miliknya sendiri dan 

mereka mengakui dan mencintai Injil seperti itu. Injil yang benar 

bukan berasal dari dunia; dunia tidak mengakuinya dan mereka 

membenci Injil yang sejati. Injil seperti itu tidak akan beredar 

secepat dan seluas Injil yang menyesatkan. 

 

 Marilah kita beralih ke 1 Raja-Raja 22, hanya untuk 

mendapatkan sekilas pandangan pada perbedaan antara nabi 



Allah dan nabi Iblis.  Catatan ini diperoleh ketika Raja Yosafat dari 

Yehuda bergabung dengan Ahab, raja Israel dan mereka akan 

pergi ke Ramot-Gilead untuk memerangi musuh bersama 

mereka. Dikatakan dalam 1 Raja-raja 22: 5-8: 

 

Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: "Baiklah tanyakan 

dahulu firman TUHAN." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 

kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia 

kepada mereka: "Apakah aku boleh pergi berperang melawan 

Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: 

"Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 

Tetapi Yosafat bertanya: "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi 

TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta 

petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang 

lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. 

Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan 

yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah 

Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata 



demikian." 

 

 Dalam pembahasan kita berikutnya, kita akan 

menghabiskan sedikit lebih banyak waktu di sini dan di beberapa 

bagian lainnya. Tetapi, untuk saat ini, perhatikan hal berikut ini. 

Pertama-tama, ada empat ratus nabi yang semuanya berbicara 

dengan suara yang sama dan ada satu nabi yang tidak setuju 

dengan mereka. Ini memberitahu kita, sementara kita terus 

membaca pasal ini, empat ratus nabi adalah nabi palsu dan 

hanya satu nabi yang benar. Mayoritas nabi itu palsu, sehingga 

Anda akan menemukan ada sejumlah besar teolog dan banyak 

pendeta dan tua-tua hebat yang bergabung dan mereka berbicara 

dengan satu suara dan mereka mengatakan, "Masa kerja gereja 

belum berakhir, jadi datanglah ke gereja." Kemudian Anda akan 

mendapati segelintir kecil orang percaya yang mengajarkan, 

"Allah telah selesai dengan gereja-gereja dan kita harus keluar 

dari jemaat."  Bagian ayat ini menunjukkan pada kita bahwa kita 



harus mempertahankan  bagaimana Allah telah bekerja melalui 

para nabi-Nya did masa lalu. 

 


