
 

 

 Revelation 11, Study No. 15 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu, Pasal 11, Pembahasan No. 15, oleh Chris 

McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 15 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membaca Wahyu 11:10: 

 

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 

 

 Dalam pembahasan terakhir, kita mulai mempelajari tentang 

nabi dan nubuat mereka. Allah mengacu pada "dua nabi" dan kita 



tahu nubuat dua nabi itu adalah kesaksian Alkitab di dalam gereja 

selama hampir dua ribu tahun dalam waktu masa kerja gereja. 

Nubuat itu merupakan suatu sumber "siksaan" bagi masyarakat 

dunia. Mereka yang berdiam di atas bumi bersukacita dan 

bergembira dan saling mengirim hadiah. Mengapa? "Karena 

kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang 

diam di atas bumi”. 

 

 Apakah itu suatu siksaan bagi orang-orang yang berdiam di 

bumi jikalau mereka mendengar bahwa Allah mengasihi mereka 

dan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka? Tidak 

– itu bukan suatu siksaan. Apakah itu suatu siksaan untuk 

mendengar bahwa Yesus mati untuk semua orang dan semua 

dosa sudah ditebus? Itu bukanlah suatu siksaan. Sebenarnya, 

karena nabi-nabi palsu adalah para pengikut Iblis dari kerajaan 

kegelapan, maka kita mendapati bahwa mereka datang dengan 

membawa “kabar baik”. Mereka datang sambil berbicara dengan 

bahasa yang sangat bagus, baik, lembut, dan penuh kasih: "Allah 



saya tidak akan pernah menghancurkan kehidupan manusia. 

Allah saya tidak akan memilih orang-orang tertentu, walaupun 

tidak semua orang akan dipilih-Nya. Ini tidak adil."  Manusia 

merancangkan dewa-dewa mereka berdasarkan pemikiran 

mereka sendiri dan mereka mengembangkan doktrin yang sesuai 

dengan selera mereka, menenangkan, dan tidak banyak 

menuntut dalam pikiran alami manusia. Misalnya, Allah tidak akan 

menghancurkan anak-anak karena dalam pandangan dunia, 

anak-anak tidak bersalah, sehingga satu doktrin yang 

dikembangkan ialah bahwa ada satu usia di mana  seseorang 

sudah dianggap bisa bertanggung jawab. Seorang anak yang 

meninggal pada usia dua, atau usia lima atau usia tujuh tahun, 

sudah diselamatkan dan berada di surga (bahkan jika mereka 

bukan seorang anak Kristen atau tidak memiliki bukti 

keselamatan apa pun) karena anak itu belum mencapai "usia di 

mana ia bisa bertanggung jawab”.  Ini adalah sebuah doktrin 

palsu yang telah dikembangkan untuk menyenangkan orang dan 

menyanjung dan menghibur mereka dan menenangkan pikiran 



mereka. Doktrin-doktrin ini salah. Pengajaran ini sesat dan penuh 

dusta, tetapi ini adalah sifat dari ajaran seorang nabi palsu. 

 

 Sekali lagi, "bernubuat" adalah mendeklarasikan Firman 

Allah karena keseluruhan Alkitab adalah nubuat. Ketika kita 

mendeklarasikan apa yang dikatakan Alkitab, kita sedang 

bernubuat. Bahkan saat ini, setelah Alkitab telah selesai ditulis, 

Allah masih menggunakan kata “bernubuat” itu untuk umat-Nya - 

ketika mereka mendeklarasikan Firman Allah. Itulah sebabnya 

mengapa Ia mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, “anak-

anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat," Ia tidak 

bermaksud mengatakan bahwa akan ada nabi-nabi berdatangan 

seperti kedatangan Yeremia atau Yesaya, tetapi itu berarti bahwa 

bahkan setelah Alkitab selesai ditulis, firman Allah akan tetap 

diproklamasikan dan, oleh karena itu, menyatakan isi Alkitab 

adalah sama dengan bernubuat.  Ada nubuat yang dilakukan 

pada saat Alkitab sedang dalam proses penyelesaian dan nubuat 

ini sifatnya berbeda; para nabi menunggu untuk menerima mimpi 



atau visi atau mendengar suara Allah, di mana Allah 

berkomunikasi dengan mereka secara supranatural dan 

kemudian mereka digerakkan untuk menyatakan hal itu, 

menuliskannya, atau untuk berbicara pada seorang juru tulis yang 

akan menuliskannya, dan seterusnya. Allah tidak mendatangkan 

semacam nubuat atau wahyu seperti itu lagi dan umat-Nya tidak 

lagi bernubuat dengan cara itu karena Alkitab sekarang sudah 

selesai.  Hanya ada satu cara nubuat yang masih ada yaitu 

bernubuat dalam arti menyuarakan Firman Allah, Alkitab. 

 

 Dalam pembahasan terakhir kita, kita melihat 1 Raja-raja 22, 

di mana ada dua raja, Yosafat dari Yehuda dan Ahab dari Israel, 

yang datang bersama-sama sebagai sekutu untuk melawan satu 

musuh mereka. Adalah kebiasaan pada saat itu supaya nabi 

diperintahkan untuk mencari kehendak Allah untuk melihat 

apakah Allah memiliki pesan tentang pertempuran yang akan 

terjadi. Jadi raja Israel memiliki empat ratus nabi berkumpul. 

Dikatakan dalam 1 Raja-raja 22: 5-7: 



 

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?" 

 

 Yosafat adalah seorang percaya sejati, sedangkan Ahab 

bukan. Jadi Yosafat memiliki "telinga" untuk mencari kebenaran, 

seperti setiap orang percaya sejati. Allah berkata kepada umat-

Nya, "Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku." Yosafat 

adalah salah satu dari orang-orang pilihan-Nya dan ia mendengar 

empat ratus nabi yang meramalkan hal yang bagus mengenai 

pertempuran mendatang. Mereka berkata, "Majulah! Tuhan akan 



menyerahkannya ke dalam tangan raja,"  tetapi perhatikan 

respons Yosafat: 

 

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

TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta 

petunjuk?" 

 

 Mengapa Yosafat mengatakan hal itu? Karena ada sesuatu 

yang “tidak benar".  Ada sesuatu yang salah. Ya, ada 

kesepakatan yang luar biasa di antara para nabi ini. Setiap nabi 

yang Raja Ahab dapat menggali dan mengumpulkan, semuanya 

setuju atas hal ini. Mungkin ada nabi-nabi tua dan nabi-nabi muda 

dan nabi-nabi usia pertengahan. Mungkin ada beberapa yang 

berbicara dengan suara menggelegar dan dengan otoritas yang 

luar biasa. Semua hal menunjukan konfirmasi dari Allah; mereka 

semua merasa yakin dan berbicara akan hal yang sama. Namun 

ada sesuatu yang membuat Yosafat risau dan ia bertanya, "Tidak 

adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN?"  Ada kemungkinan 



bahwa nabi-nabi ini adalah nabi Baal. Kita tidak tahu, tetapi 

Yosafat ingin mendengar dari seorang nabi Tuhan dan Raja Ahab 

menjawab, dalam 1 Raja-raja 22:8: 

 

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." 

 

 Yosafat pasti merasa sangat terkejut mendengar bahwa 

seorang nabi Tuhan dibenci oleh Raja Ahab. Seorang nabi Tuhan 

adalah seseorang yang menyuarakan Firman Allah dan apa pun 

yang diucapkan nabi itu, itu adalah Firman Allah. Bagaimana ia 

dapat mengatakan bahwa ia membencinya? 

 

 Kini Raja Yosafat berada dalam kesulitan yang mendalam 

karena ia bersekutu dengan seorang yang salah. Allah 



memperingatkan dalam Alkitab tentang persekutuan antara 

"terang dan gelap" dan bahwa jika dua orang tidak sepaham, 

mereka tidak bisa berjalan bersama. Yosafat melakukan satu hal 

yang sangat tidak bijaksana, tetapi bahkan di dalam kurang 

kebijaksanaannya, ia masih seorang anak Allah dan ia masih 

memiliki "telinga" yang diberikan Allah untuk umat-Nya. Ia masih 

ingin mendengar kebenaran dari nabi Tuhan yang benar dan ia 

tidak menerima Firman Allah sebagai sesuatu yang dibenci. 

Perhatikan perkataan Raja Ahab, "Tetapi aku membenci dia, 

sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, 

melainkan malapetaka.”  Sekarang kita dapat melihat mengapa  

Ahab menyutujui kehadiran keempat ratus nabi ini. Mereka 

diterima oleh Ahab dan mereka dibawa ke hadapan raja dan 

diberikan tempat di mana mereka dapat berbicara: "Ya, kalian 

para nabi. Bernubuatlah. Aku ingin mendengar apa yang telah 

difirmankan Allah padamu." Ahab mengizinkan mereka untuk 

berbicara karena ia tahu apa yang akan mereka katakan. Ia telah 

mendengar nubuat mereka sebelumnya. Mereka berbicara apa 



yang raja ingin dengar dan mereka berbicara dengan kompak. 

Mereka adalah pecinta tanah air. Mereka adalah orang-orang 

yang tidak akan mengganggu "ketenangan". Mereka semua akan 

mengatakan hal yang sama. 

 

 Kita melihat ini dalam gereja-gereja saat ini dan di seluruh 

denominasi. Denominasi-denominasi memiliki profesor-profesor 

mereka yang siap membicarakan sikap ajaran keagamaan 

mereka; mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang dianut 

denominasi. Mereka berasal dari aliran Presbiterian, atau 

Reformed Episkopal, yang denominasi ini yang mempekerjakan 

mereka. Mereka telah berhasil mencapai posisi otoritas yang 

tinggi dalam denominasi itu. Mereka tahu posisi denominasi 

sangat baik dan mengajar para siswa di seminari Alkitab, juga 

sesuai dengan posisi gereja mereka. "Jika Anda ingin menjadi 

seorang pendeta dalam gereja kami, Anda harus menerima posisi 

tersebut." Jadi mahasiswa seminari dibawa melalui "mesin 

pembelajaran" itu dan mereka keluar dengan gelar Master of 



Divinity dan mereka ditempatkan di gereja-gereja dan, untuk 

sebagian besar, mereka mengajarkan hanya apa yang diajarkan 

gereja itu dan mereka berbicara dengan "satu suara". Tetapi 

masalahnya adalah bahwa dalam pengakuan iman, kepercayaan 

dan posisi denominasi, ada kesalahan-kesalahan dan tidak ada 

seorang pun yang berani membenarkannya. Tidak ada yang 

berbicara Firman Tuhan, tetapi mereka berbicara tentang hal-hal 

yang telah disetujui sebelumnya oleh seminari dan dipantau oleh 

"penguasa yang lebih tinggi" dan mereka harus terus memegang 

doktrin gereja mereka tentang baptisan dan keselamatan, dan 

sebagainya. 

 

 Jadi, pada dasarnya, keempat ratus nabi dalam 1 Raja-raja 

ini berasal dari "denominasi" yang sama dan mereka semua 

berbicara hal yang sama dan Raja Ahab mempercayai mereka. Ia 

tidak mempercayai nubuat nabi Mikha. Mikha tidak menyatakan 

kebijakan kolektif. Ia tidak mengatakan hal-hal yang berada 

dalam batas-batas yang ditetapkan di Israel dan ia berani 



mengatakan hal-hal yang tidak baik, bahkan mengenai rajanya. Ia 

berani mengatakan hal-hal yang "malang" tentang sang raja. 

 

 Marilah kita terus membaca di 1 Raja-raja 22:9-12: 

 

Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, 

katanya: "Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!" 

Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-

masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu 

tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang 

semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Zedekia bin 

Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: "Beginilah 

firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai 

engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat 

demikian, katanya: "Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau akan 

beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 

 

 Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adalah sangat 



patriotik ketika bangsa yang sedang berperang dengan bangsa 

lain, orang mengatakan, "Kita akan menang. Kita akan 

memenangkan pertempuran. Kita akan memenangkan 

peperangan. Kita mendukung raja dan kita mendukung upayanya 

terhadap pasukan kita. " Anda tahu, adalah patriotik jika kita 

memandang Amerika Serikat atau Rusia atau Cina (atau bangsa 

apa pun) untuk mendukung upaya perang yang sedang 

berlangsung, atau untuk mendukung pasukan, atau untuk 

mendukung posisi pemerintah. Perbedaannya adalah bahwa 

ketika sampai pada Firman Allah tentang apa yang benar-benar 

dikatakan Allah, tidak ada hal yang patriotik. Tidak mungkin ada 

upaya untuk menyenangkan pemerintah, raja, tentara atau 

jenderal atau siapa pun juga, kecuali Allah. Ini adalah suatu 

kemestian mutlak bagi nabi Tuhan yang benar, apakah mereka 

itu nabi tua atau nabi masa kini, untuk memiliki pikiran bahwa apa 

yang akan mereka katakan adalah hanya dari Allah - mereka 

tidak akan menambah atau menguranginya sedikit pun. Mereka 

hanya akan mengatakan apa yang dituntut Allah agar mereka 



katakan. Ini adalah apa yang dilakukan seorang utusan. Ini 

adalah apa yang dilakukan oleh seorang duta besar. Ini adalah 

apa yang dilakukan oleh seorang nabi yang benar. Ia adalah 

seseorang yang membicarakan Firman Allah dengan pola pikiran 

bahwa ia hanya akan mengatakan apa yang telah dikatakan 

Allah. 

 

 Keempat ratus nabi berperilaku melewati batas.  Pendapat 

mereka diambil dari sudut pandangan raja. Mereka 

mempertimbangkan bagaimana orang akan memberi reaksi 

seandainya mereka mengatakan bahwa mereka akan kalah 

dalam pertempuran atau bahwa raja tidak akan manjadi makmur. 

Mereka mempertimbangkan apakah pernyataan mereka itu akan 

diterima oleh masyarakat; orang-orang mungkin tidak menyukai 

mereka lagi; orang-orang mungkin tidak senang dengan apa yang 

mereka katakan. Jadi ada desakan yang ditujukan pada para nabi 

untuk berbicara hal-hal yang "baik" saja.  Kita tidak berspekulasi 

tentang hal ini, karena ketika kita membaca kisahnya lebih lanjut 



kita akan melihat bahwa inilah yang terlihat. Dikatakan di 1 Raja-

raja 22:13: 

 

Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: 

"Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik 

bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang 

dari pada mereka dan meramalkan yang baik. 

 

 Apakah Anda melihat bagaimana mereka mencoba 

mempengaruhi Mikha, nabi Tuhan itu: "Mengapa Anda harus 

bersikap melawan arus? Mengapa Anda harus berbeda? 

Mengapa Anda tidak mengatakan apa yang dikatakan para nabi 

lainnya? Ada empat ratus orang dan hanya satu, yaitu Anda 

sendiri dan mayoritas selalu benar." Itu adalah pemahaman yang 

sangat keliru, terutama dalam negara demokrasi dimana 

diadakan pemilihan umum untuk memilih seseorang untuk satu 

jabatan pemerintah. Yang menang adalah yang memiliki 

mayoritas. Kita tiba pada suatu pemikiran bahwa jika mayoritas 



menyetujui sesuatu dan mereka menentukan, misalnya, bahwa 

"pernikahan homo adalah hal yang baik," maka konsep itu 

menjadi hal yang baik karena mayoritas berkuasa. Atau, jika 

mereka melakukan pemungutan suara dan 51% dari orang-orang 

mengatakan bahwa aborsi adalah hal yang baik dan hanya 49% 

berpikir bahwa itu salah, maka mayoritas dianggap benar. Hal ini 

memungkinkan hukum-hukum untuk ditetapkan untuk mendukung 

keputusan itu. Tetapi kita tidak boleh berpikir, dengan cara apa 

pun, bahwa suara mayoritas yang menentukan apa yang "benar 

dan salah", atau apa yang secara moral "baik dan jahat".  Ini tidak 

pernah dijalankan seperti ini. 

 Penentuan "benar dan salah" dan "baik dan jahat" dilakukan 

oleh satu Sosok dan Dia adalah Allah. Allah menentukan apa 

yang baik atau jahat ketika Ia memberi kita Firman-Nya dan Ia 

mengatakan, "Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan 

mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya 

perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang 

dipunyai sesamamu."  “Jangan membunuh.”  Ketika Allah 



mengatakan sesuatu, itu menjadi Undang-undang-Nya tentang 

apa yang benar dan yang salah. Ketika Allah berkata bahwa 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Dia gabungkan 

bersama oleh dalam pernikahan, maka itu merupakan 

pembatasan pernikahan – kehidupan pernikahan itu 

diperuntukkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Ketika Allah berkata bahwa homoseksualitas adalah kekejian, 

memang begitulah faktanya. Tidak dipedulikan jika 99,9% atau 

100% dari orang mengatakan, "Homoseksualitas adalah hal yang 

baik. Kami akhirnya memperoleh pencerahan."  Hal itu tetap 

salah. Hal itu tetap suatu dosa. Hal itu tetap suatu perilaku jahat 

karena Allah mengatakannya demikian. Itu adalah bagaimana kita 

memahami "baik dan jahat" dan "benar dan salah". Kita mencari 

posisi Allah dan bukan posisi kebanyakan orang. Sebenarnya, 

kita akan mendapati bahwa posisi kebanyakan orang biasanya 

salah dan tidak dapat dipercaya dengan cara apa pun. Jika 

kebanyakan orang berbicara baik tentang sesuatu, itu merupakan 

sebuah bendera peringatan bahwa ada sesuatu yang salah. 



 

 Di ayat-ayat ini, utusan yang dikirim ke Mikha berupaya 

untuk membujuk nabi yang pikirannya tidak masuk akal ini. Ia 

menuduh bahwa ia keras kepala dan sombong karena ia tidak 

mau merendahkan diri dan bergabung dengan nabi-nabi lainnya 

dan bersuara bersama dengan mereka. Ia keras kepala, 

sombong, dan suka memberontak. Utusan itu mungkin berpikir, 

"Tidak heran raja membenci dia dan saya juga tidak 

menyukainya." Ia mencoba meyakinkan Mikha: "Kali ini - kali ini 

saja - berbicaralah sebagai salah satu dari mereka. Berbicara 

dengan 'baik' dan kemudian kita semua dapat maju berperang 

dengan keyakinan. Kita akan pergi ke Ramot-Gilead dan akan 

memenangkan pertempuran. Kita akan memenangkan 

peperangan. Apakah Anda bukan seorang patriot? Apakah Anda 

bukan orang Yahudi? Lihat, Israel dan Yehuda bergabung 

bersama-sama. Ini adalah hal yang indah yang kita miliki di mana 

dua negara bergabung bersama dalam pertempuran. Bagaimana 

Anda dapat mengatakan hal yang berlawanan terhadap hal itu? " 



 

Selanjutnya dikatakan dalam 1 Raja-raja 22:14: 

 

Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, 

sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, 

itulah yang akan kukatakan." 

 

 Itulah faktanya. Apa lagi yang dapat dilakukan seorang nabi 

Tuhan yang benar? Sekali lagi, saya tidak ingin kita melupakan 

ini: Umat Allah adalah para nabi; ingatlah bagaimana Allah 

berbicara tentang umat pilihan-Nya, secara rohani, sebagai "nabi, 

imam dan raja".  Kita melakukan peran seorang nabi ketika kita 

membicarakan Firman Allah dan orang percaya yang sejati terikat 

dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tanggapan Mikha itu berlaku 

untuk semua umat Allah dewasa ini. Ini adalah respons yang 

singkat, tetapi dengan sempurna disimpulkan: "Demi TUHAN 

yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN 

kepadaku, itulah yang akan kukatakan."  Seorang percaya sejati 



dewasa ini berkata, "Demi Tuhan yang hidup, apa yang dikatakan 

Alkitab, itu yang akan saya katakan." Kita tidak akan menambah 

sedikit pun. Kita tidak akan menguranginya sedikit pun, tetapi kita 

akan membicarakan apa yang dikatakan Alkitab dan ini adalah 

apa yang dibenci oleh banyak orang.  Mereka membenci Mikha 

karena ia berbicara tentang Firman Allah yang benar. 

 

 Pada dasarnya, seolah-olah Mikha berbicara apa yang 

dikatakan Alkitab pada zamannya. Hal-hal yang dikatakan Allah 

kepadanya merupakan bagian dari Alkitab kita sekarang. Hal-hal 

ini tidak menyenangkan bagi telinga manusia. Ketika orang 

mendengar sebuah pesan yang sulit untuk diterima atau 

didengar, seperti pesan penghakiman pada gereja-gereja atau 

pada dunia, atau pesan yang mengatakan bahwa Allah telah 

mengakhiri program keselamatan bagi gereja-gereja, dan Ia 

sekarang telah mengakhiri program keselamatan bagi dunia, 

kemudian mereka berkata, "Oh, itu mengerikan. Itu sangat 

mengerikan. Saya tahu bahwa itu adalah nubuat palsu dan Anda 



adalah seorang nabi palsu karena hal itu begitu buruk dan 

mengerikan."  Mereka terus menyatakan tentang betapa kejam 

dan tidak mengasihi dan tidak baiknya hal itu. Anda lihat, pesan 

penghakiman bukanlah sesuatu yang harus menjadi sinyal bahwa 

pesan itu bukan berasal dari Allah.  Di sisi lain, orang-orang yang 

sama dapat mendengar sebuah pesan yang menyatakan bahwa 

"Allah mengasihi Anda" atau "Allah masih menyelamatkan di 

dalam gereja-gereja dan Allah masih menyelamatkan di dunia; 

jadi, berupayalah terus dan hiduplah dalam kelimpahan." Ini 

adalah musik yang dilantunkan ke telinga mereka dan "saudara 

laki-laki" atau "saudara perempuan" ini adalah seorang nabi Allah 

yang sejati (pikir mereka). Mereka benar-benar menggunakan 

kriteria yang salah. 

 

 Tentu saja kita tidak dapat mengatakan berdasarkan apa 

yang dikatakan seseorang, tetapi kita harus membaca Alkitab dan 

melihat apakah Alkitab mendukung pernyataan ini atau tidak. 

Satu hal yang kita dapat ketahui dengan pasti adalah bahwa 



pesan penghakiman atau murka Allah tidak mengikuti pola 

berpikir nabi-nabi tua. Di sisi lain, pesan yang mengatakan, "Oh, 

Allah tidak akan membuang kita ke Babel. Allah akan 

mengembalikan orang-orang tawanan. Allah akan 

mengembalikan sarana-Nya dalam waktu singkat. Allah tidak 

akan mengakhiri masa kerja gereja. Allah tidak akan mengakhiri 

program  keselamatan, tetapi masih memungkinkan dunia untuk 

melanjutkannya."  Semua pesan yang bertentangan ini 

mengatakan," Perdamaian, perdamaian, walaupun tidak ada 

perdamaian," juga mengikuti suatu pola tertentu. 

 

 Sebenarnya, kita dapat memahami bahwa ada suatu "pola" 

yang diikuti oleh seorang nabi Tuhan yang benar dan ada suatu 

"pola" yang diikuti seroang nabi yang palsu, dan itu mungkin tidak 

sesuai dengan pikiran Anda. Pernyataan ini sebenarnya dapat 

dibalik dan kita akan melihat ini sedikit lebih mendalam dalam 

pembahasan berikutnya. Dalam pembahasan tentang 1 Raja-raja, 

pasal 22, dan di beberapa tempat lain, kita akan tahu bagaimana 



Allah bergerak dalam kehidupan umat-Nya tentang apa yang 

mereka bicarakan – dan kita akan tahu apakah mereka benar 

atau apakah mereka palsu. 

 


