
  

     Revelation 11, Study No. 16 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 16, oleh Chris 

McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No.16 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan melanjutkan membahas 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 

 

 Kita telah melihat nabi yang benar dibandingkan dengan 

nabi-nabi palsu dalam Alkitab. Kita mulai melihat 1 Raja-raja, 

pasal 22, dengan kasus 400 nabi yang bernubuat di hadapan 



Raja Ahab dan Raja Yosafat dan satu nabi Tuhan yang bernama 

Mikha. Setelah melihat beberapa ayat, kita telah belajar bahwa 

sebagian besar dari para nabi adalah nabi palsu dan rasio dalam 

bagian ini adalah 400 banding 1. Ini bukanlah sebuah peristiwa 

yang unik. Jika Anda ingat, Elia juga adalah seorang nabi Tuhan 

yang “berjuang sendirian" dan kita baca di 1 Raja-raja 18: 21 dan 

22: 

 

Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata: "Berapa lama 

lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu 

Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu 

tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada 

rakyat itu: "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi 

TUHAN, padahal nabi-nabi Baal itu ada empat ratus lima puluh 

orang banyaknya 

 

 Kita tahu bahwa dalam kontes itu, Allah meneguhkan Elia 

sebagai nabi-Nya yang benar dengan menurunkan api yang 



memusnahkan mesbah dan bahkan menjilat genangan air yang 

telah ditempatkan di parit di sekitar mesbah. 

 

 Allah juga meneguhkan, dalam 1 Raja-raja, pasal 22, bahwa 

Ia tidak tertarik, misalnya, dengan berapa banyak orang 

memegang doktrin tertentu. Kita dapat melihat banyak doktrin 

palsu dan kita dapat menemukan bahwa ada banyak orang yang 

memegang ajaran ini. Misalnya, ada sejumlah besar orang di 

dalam gereja yang memegang ajaran "kehendak bebas Injil" dan 

mereka percaya kita akan diselamatkan dengan "menerima 

Kristus".  Injil yang benar dari Alkitab mengatakan kita 

diselamatkan oleh iman Kristus dan bukan oleh iman kita sendiri. 

Keselamatan terletak sepenuhnya di tangan Allah. Allah berkata 

Ia akan melimpahkan belas kasihan pada siapa yang Ia akan 

berikan, dan kita tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. 

Itu bukan posisi yang dipegang oleh sangat banyak orang, namun 

ini adalah kebenaran. Ini adalah apa yang dinyatakan dan 

diajarkan Alkitab dan "jumlah”-nya tidak penting. Anda dapat 



mengambil jajak pendapat tentang hal-hal bersifat politis dan hal-

hal duniawi dan mungkin ada beberapa signifikansi di dalamnya, 

tetapi ketika kita berbicara tentang ajaran Alkitab, tidak peduli 

"siapa" atau "berapa banyak" yang memegang suatu posisi 

tertentu. Satu-satunya hal yang penting adalah posisi Allah dan Ia 

adalah "mayoritas". Apa pun yang ditentukan Allah adalah 

kebenaran melalui Firman-Nya, ya itu adalah kebenaran. Seluruh 

dunia dapat menentangnya, namun tidak akan mengubah fakta 

bahwa hal itu benar. Hari ini umat Allah memegang doktrin 

tentang akhir masa kerja gereja, tetapi ada sekitar dua miliar 

orang yang masih pergi ke gereja dan mereka melawan dan 

menentang sudut pandangan kita.  "Jumlah" yang banyak 

menguntungkan mereka, tetapi itu tidak berarti sama sekali. 

Mereka mungkin memiliki banyak pengikut, tetapi mereka tidak 

memiliki posisi dalam Firman Allah. Mereka tidak dapat 

membuktikan dari Firman Allah bahwa masa kerja gereja masih 

berlangsung. 

 



 Demikian juga, Allah sekarang telah menghentikan program 

keselamatan-Nya.  Ia telah menutup pintu surga dan, tentu saja 

sebagian besar orang tidak setuju dengan ajaran itu, tetapi sekali 

lagi, itu tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang penting adalah 

apa yang dikatakan Alkitab sehingga kita dapat melihat bahwa 

ajaran sebagian besar para nabi itu salah. Ini adalah bagaimana 

Alkitab menggambarkan "pemandangan spiritual" dan ini juga 

pengalaman kita ketika kita melihat gereja dan jemaatnya. 

Bahkan selama masa kerja gereja, sebagian besar ajaran gereja-

gereja itu sesat. Tentu saja, dewasa ini, dari ajaran Injil yang 

sedang berkembang di dunia - di gereja-gereja, di teve, atau di 

internet – kita dapat mengatakan bahwa sebagian besar dari 

mereka adalah "nabi-nabi Baal". Mayoritas nabi-nabi ini bukanlah 

nabi yang benar. Mereka adalah nabi-nabi palsu yang 

mengajarkan "Injil yang lain".  Mayoritas itu tidak berarti apa-apa 

sejauh itu menyangkut kebenaran. 

 

 Kita juga dapat melihat bahwa nabi-nabi palsu menyatakan 



atau mengkhotbahkan apa yang menyenangkan hati bagi 

sebagian besar orang. Raja Ahab suka mendengar apa yang 

mereka katakan dan orang-orang Israel menyambut baik berita 

bahwa jika raja itu pergi berperang ke Ramot-Gilead, ia akan 

mengalami kemenangan besar. Semua nabi bernubuat dengan 

demikian, kita melihat di 1 Raja-raja 22: 12 dan13: 

 

Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: "Majulah ke 

Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN akan 

menyerahkannya ke dalam tangan raja." 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. 

 

 Anda lihat, ini adalah posisi dari kerajaan itu, atau dapat saja 

dengan mudah dikatakan, "Inilah posisi gereja kita. Ini adalah 

posisi doktrin kita yang telah dipegang para Reformis selama 



berabad-abad. " 

 

 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." 

Perhatikan, bahwa apa yang dianggap "baik" adalah apa yang 

sejalan dengan apa yang dikatakan semua orang lain, atau apa 

yang disetujui oleh mayoritas. Di jaman kita sekarang, ini berarti 

mereja menyetujui ajaran gereja korporat: "Jika Anda melakukan 

apa yang bertentangan dengan apa yang kita pegang, itu tidaklah 

baik." 

 

 Inilah yang dikatakan Raja Ahab pada Raja Yosafat ketika 

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

TUHAN?" Kemudian Raja Ahab mengakui, di 1 Raja-raja 22: 8: 

 

"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. . . . 

 

 Dengan kata lain, Ahab berkata, "Mikha tidak akan 

memberitahu saya apa yang ingin saya dengar. Ia tidak  mau 

menyesuaikan diri dengan program yang sedang berjalan. Ia 

tidak mau bergabung dengan nabi saya yang lain, tidak peduli 

berapa banyak dari mereka yang saya kumpulkan. Ada 400 nabi 

saya dan Anda akan berpikir sudah cukup banyak jumlahnya 

untuk meyakinkan Mikha, tetapi ia tetap tidak akan menubuatkan 

hal yang baik, melainkan malapetaka." 

 

 Oleh karena itu, Mikha tidak dipanggil dalam pertemuan itu. 

Ia tidak berada di antara 400 nabi itu. Ia tidak dipanggil karena 

raja Ahab tahu ia tidak akan mengatakan apa yang mereka ingin 

katakan. Ia akan mengatakan sesuatu yang lain - sesuatu yang 

mereka anggap ‘jahat”.  Bukankah itu sesuatu hal yang 



mengherankan? Tentu saja, kita memiliki sudut pandang yang 

menguntungkan karena hal-hal ini telah ditulis di dalam Alkitab 

dan kita tahu bagaimana Allah merekam peristiwa bersejarah ini; 

kita tahu bahwa Mikha adalah nabi yang benar dan kita tahu 400 

laki-laki itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi, ketika kita membacanya,  

ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah fakta. Ahab 

adalah seorang raja Israel, yang mengaku sebagai pengikut 

Tuhan, seperti juga semua orang Israel. Mereka adalah 

keturunan Abraham dan keturunan dari orang-orang yang keluar 

dari Mesir dan mereka memiliki sejarah sebagai para pengikut 

Allah dalam Alkitab, tetapi mereka sekarang telah mencapai satu 

titik di mana mereka menganggap nubuat yang benar sebagai 

"jahat" dan nubuat yang palsu sebagai  sesuatu yang "baik".  Ini 

benar-benar tragis bahwa hal-hal telah memburuk sampai pada 

keadaan itu di Israel. 

 

 Hal ini sama seperti gereja-gereja saat ini. Selama Masa 

Kesusahan Besar ketika itu masih mungkin bagi orang percaya 



sejati untuk berada di gereja-gereja (sampai Allah menarik 

mereka keluar), ada dialog atau diskusi antara orang percaya 

sejati dengan para penatua atau pendeta atau orang lain di gereja 

mereka mengenai doktrin gereja. Anak Allah, yang ingin 

melakukannya dengan cara Allah, dengan sikap rendah hati akan 

mendekati pendeta, setelah ia berada di gereja itu seberapa 

waktu yang cukup lama, dan ia berkata, "Pak Pendeta,hal ini 

mengganggu saya bahwa ada seorang perempuan menjadi 

seorang diaken dan Alkitab mengajarkan bahwa seorang 

perempuan seharusnya tidak mengajar atau merampas 

kekuasaan dari laki-laki. Ada juga beberapa penatua yang tidak 

menikah dan Allah sangat tegas dalam Alkitab bahwa penatua 

seharusnya adalah seorang suami dengan satu istri. Dan saya 

juga mengerti bahwa Anda mengizinkan terjadinya perceraian 

dalam beberapa kasus.” Pendeta mungkin bersikap sopan pada 

awalnya, tetapi anak Allah itu terus datang kembali dengan lebih 

banyak ayat Kitab Suci dan, mungkin, dengan lebih banyak 

masalah yang telah dilihatnya terjadi  di dalam gereja. Hal itu 



terus berlangsung sampai ke tahapan di mana mereka mulai 

memandangnya bukan dari sudut pandang yang positif; mereka 

memandangnya sangat serupa seperti cara pandangan Raja 

Ahab terhadap Mikha: "Ia tidak berbicara yang baik tentang kita, 

tetapi jahat. Ia tidak sesuai berada dalam gereja kita. Ia tidak 

akan bisa bergabung dan sejalan dengan ajaran doktrin kita. Ia 

bersikeras mengutip ayat-ayat Kitab Suci dan menempatkan kita 

dalam posisi yang tidak nyaman. 

 

 Hal ini sangat mirip dengan apa yang kita baca dalam 1 

Raja-raja, pasal 22.  Hal yang terjadi di jaman itu sangat mirip 

dengan isu yang terjadi sekarang. Isu "doktrin yang benar" adalah 

sebuah isu yang mencakup semua periode sejarah di dunia ini. 

 

Kemudian kita baca di 1 Raja-raja 22:14: 

 

Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, 

sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, 



itulah yang akan kukatakan. 

 

 Pada dasarnya, Mikha mengatakan apa yang akan 

dikatakan seorang percaya sejati hari ini: "Apa yang dapat saya 

katakan adalah apa yang dikatakan Alkitab, setelah 

membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat-ayat lainnya untuk 

melihat bagaimana Allah mendefinisikan istilah-Nya sendiri dan 

mengarahkan saya melalui proses itu dan setelah memastikan 

bahwa kesimpulan saya selaras, saya hanya dapat mengatakan 

bahwa ini adalah apa yang dikatakan Alkitab. Saya tidak dapat 

menyangkalnya.  Saya tidak dapat mengabaikan bahwa Anda 

tidak mengamati apa yang dikatakan Alkitab dan saya tidak dapat 

bergabung dengan Anda dalam hal ini. Itu adalah pemberontakan 

terhadap Allah. " 

 

 Dewasa ini orang percaya sejati pada dasarnya mengatakan 

bersama dengan Mikha: "Apa yang akan difirmankan TUHAN 

kepadaku, itulah yang akan kukatakan,” dan kita mungkin 



menderita sebagai akibat pernyatakan kita. Kita belajar dari 

Alkitab dan kadang-kadang apa yang telah kita pelajari diterima 

dalam cara yang sangat negatif dan kita menjadi sebuah target. 

Kita menjadi bahan ejekan. Kita menjadi fokus dari murka 

manusia karena mereka tidak menyukai apa yang mereka 

dengar, namun demikian itu keluar dari Firman Allah dan, oleh 

karena itu, berasal dari Allah sendiri. Mereka sebenarnya 

menolak Allah dan bukan kita. Kita adalah "para utusan", 

sehingga anak Allah hanya dapat berbagi apa yang dikatakan 

Alkitab. Sementara orang menolak hal-hal yang datang dari 

Alkitab, mereka melakukan hal yang sangat berbahaya dan 

sering itulah apa yang akan menyebabkan kehancuran mereka 

sendiri. 

 

 Marilah kita terus membaca dalam 1 Raja-raja 22:15 dan16: 

 

Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: 

"Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-



Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya: 

"Majulah dan engkau akan beruntung, sebab TUHAN akan 

menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata 

kepadanya: "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau 

bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari 

kebenaran demi nama TUHAN? 

 

 Sekarang Mikha (kelihatannya) mengejek nabi lainnya di 

hadapan raja. Jelas, ia mengatakan hal ini dengan suatu cara 

yang membuatnya sangat jelas bahwa ia tidak bermaksud 

mengatakannya demikian. Ia mengatakan hal ini seolah-olah ia 

telah menyerah diri pada semua tekanan dan seolah-olah ia 

sudah sepakat dengan 400 nabi lainnya. Tetapi sang raja 

menyadari cara Mikha mengatakan hal ini dan tampaknya ini 

adalah sesuatu yang sering Mikha lakukan, karena raja 

mengatakan: "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau 

bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari 

kebenaran demi nama TUHAN?" Mungkin itu kepribadian Mikha 



yang muncul dan mungkin ia sedikit membanyol, sampai pada 

tahapan tertentu, tetapi kemudian Mikha melanjutkan dengan 

mengatakan di 1 Raja-raja 22:17-23: 

 

Lalu jawabnya: "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di 

gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai 

gembala, sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya 

tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan 

selamat." Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: 

"Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia 

menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya 

malapetaka?" Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah firman 

TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-

Nya dan segenap tentara sorga berdiri di dekat-Nya, di sebelah 

kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. Dan TUHAN berfirman: 

Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, 

supaya ia tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata 

begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, 



lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan 

membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa? 

Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut 

semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan 

engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian! 

Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke 

dalam mulut semua 

 

 Kita melihat bahwa Raja Ahab berpaling pada Raja Yosafat 

dan ia pada dasarnya mengatakan, "Lihat, aku sudah bilang 

begitu. Bukankah aku bilang ia akan menubuatkan sesuatu yang 

tidak baik." Kemudian Ahab selanjutnya mengabaikan apa yang 

Mikha katakan. Mikha telah bernubuat bahwa raja Israel akan 

mati dalam pertempuran, namun raja masih tidak mau 

mendengarkan Firman Allah. Ini semua sesuai dengan kehendak 

Allah karena kepada kita diberi sekilas gambaran dari surga, di 

mana Tuhan sedang mempersiapkan untuk kematian raja dengan 

menempatkan satu roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ini 



berarti bahwa Allah bekerja melalui tipuan yang telah dikirim-Nya 

ke Israel dari dahulu kala dan gereja-gereja saat ini. Itu semua 

terjadi dengan izin Allah. Allah-lah yang melepaskan Iblis. Allah-

lah yang mengizinkan utusan Iblis untuk hidup makmur dan 

berkembang biak di gereja-gereja di dunia.  Oleh karena itu, 

Allah-lah yang menempatkan roh dusta dalam semua mulut 

pendeta, penatua, diaken dan pemimpin gereja di seluruh dunia. 

Allah meyakinkan jemaat, melalui para pengkhotbah dan imam 

dan orang-orang yang melakukan pengajaran bahwa Allah masih 

tetap bersama dengan mereka dan masa kerja gereja masih terus 

berlangsung dan “Tak seorang pun yang tahu hari atau jamnya”.  

Allah telah menaruh roh dusta di dalam diri mereka, yang akan 

menyebabkan kematian mereka semua, sama seperti apa yang  

menyebabkan kematian raja Israel. 

 

 Jadi Mikha, nabi yang benar, melakukan tugasnya dengan 

setia. Ia hanya diwajibkan untuk berbicara kebenaran. Ia hanya 

diwajibkan untuk setia pada apa yang telah dikatakan Tuhan 



padanya. Ia tidak dapat meyakinkan siapa pun (tentang dirinya) 

dan ia tidak dapat mengendalikan reaksi mereka yang 

mendengarnya. Ia hanya dapat menjadi utusan Allah yang setia 

dan berbagi informasi yang telah diberikan Allah padanya. 

 

 Ini adalah hal sama yang terjadi dengan kita hari ini. Kita 

hanya dapat memberitahu orang-orang apa yang dikatakan 

Alkitab dan kita tidak dapat mengubah pikiran siapa pun. Kita 

tidak dapat membuka mata siapa pun. Kita tidak dapat 

meyakinkan orang tentang kebenaran Firman Allah. Itu adalah 

urusan Allah dan Allah, tentu saja, akan melakukan apa yang 

dikehendaki-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. 

 

 Jadi, kita memiliki 400 nabi-nabi palsu yang berdusta dan 

kita memiliki satu nabi benar yang berbicara kebenaran. 

Sekarang reaksi datang terhadap apa yang dikatakan Mikha. Ia 

tidak disambut dengan tangan terbuka. Ia tidak disoraki oleh 

rakyat. Orang-orang yang mendengarkannya tidak berkata, 



"Inilah dia orang yang setia." Sebaliknya, Mikha malah difitnah. 

Dikatakan dalam 1 Raja-raja 22: 24-28: 

 

 

Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi 

Mikha serta berkata: "Mana boleh Roh TUHAN pindah dari 

padaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mikha menjawab: 

"Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari 

dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." 

Berkatalah raja Israel: "Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali 

kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, 

dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam 

penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit 

sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mikha: "Jika 

benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN 

tidak berfirman dengan perantaraanku!" Lalu disambungnya: 

"Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian! 

 



  Kemudian cerita berlanjut dan semuanya tersingkap persis 

seperti yang dinubuatkan Mikha. Allah tidak melanjutkan kisah 

tentang Mikha, sejauh yang saya tahu, dan tidak ada orang yang 

kembali ke penjara untuk melepaskan Mikha dan tidak ada orang 

yang mengatakan, "Oh, Anda membicarakan kebenaran. Anda 

adalah seorang nabi yang benar. Apa yang Anda katakan benar-

benar terbukti." Tidak ada yang mengatakan hal-hal itu. Allah 

tidak memberikan gambaran yang indah tentang orang-orang 

yang memberitakan Firman-Nya di dunia ini. Orang duniawi tidak 

akan merasa berterima kasih; tidak ada orang yang akan memuji 

Anda jikalau Anda membicarakan kebenaran Alkitab. Ini adalah 

tugas yang sulit dan Mikha berakhir di penjara dan diberi makan 

"dengan roti penderitaan dan dengan air penderitaan". Tidak ada 

ucapan terima kasih untuk menyatakan kebenaran pada orang-

orang. Meskipun ia melakukan apa yang benar dan akhirnya 

tersingkap bahwa ini adalah hal yang terbaik bagi semua orang. 

Kalau saja raja mau mendengarkan ucapannya, ia tidak akan 

pergi berperang dan ia tidak akan mati. Ia akan hidup, setidaknya 



untuk satu hari lagi. 

 

 Ini adalah apa yang telah ditetapkan Allah dengan jelas bagi 

kita masing-masing. Kita tidak akan diterima oleh banyak orang. 

Saya mengacu pada para nabi Tuhan di zaman modern ini, 

sebagai orang percaya sejati yang memberitakan nubuat Alkitab. 

Sementara kita melakukannya dengan setia, kita tidak akan 

dijunjung tinggi. Kita tidak akan dihormati. Kita tidak akan 

ditinggikan. Orang tidak akan berterima kasih pada kita. Mereka 

tidak akan senang dengan hal-hal yang kita katakan, tetapi kita 

akan dicerca. Kita akan dianiaya. Kita akan mengikuti jalan yang 

ditempuh Mikha dengan cara-cara tertentu dan kita akan 

dipandang rendah dan orang lain akan memiliki pendapat yang 

sangat merendahkan kita. Mereka akan berpikir bahwa kita 

adalah "pembuat keonaran".  Kita adalah orang-orang yang 

membicarakan sesuatu yang jahat dan kita adalah orang-orang 

yang tidak membicarakan apa yang baik. Mungkin mereka akan 

berpikir kita tidak bersikap patriotik. Mungkin mereka akan 



berpikir kita tidak mengasihi, tidak baik dan kejam dan apa pun 

yang dapat mereka bayangkan. Ini adalah konsekuensi dari 

menyampaikan nubuat yang benar. Ketika kita mengambil Firman 

Allah ke dalam mulut kita dan kita menyampaikannya, ini adalah 

hal-hal yang kita harapkan akan terjadi. 

 

Izinkan saya membacakan  Lukas 6:22-26: 

 

Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci 

kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu 

serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. 

Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab 

sesungguhnya, upahmu besar di sorga; karena secara demikian 

juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. 

Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam 

kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. 

Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan 

lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu 



akan berdukacita dan menangis. Celakalah kamu, jika semua 

orang memuji kamu; karena secara demikian juga nenek moyang 

mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." 

 

 Saya pikir kita dapat melihat sebuah gambar dari Mikha dan 

400 nabi-nabi palsu di bagian ini. Siapa yang diterima? Siapa 

yang mengatakan hal yang baik? Siapa yang disukai oleh orang? 

Siapa yang menjadi seorang patriot? Siapa yang berada di pihak 

raja dan di pihak orang banyak? Tentu saja, mereka yang yang 

ada di pihak mayoritas dan mereka yang disukai banyak orang, 

namun mereka adalah nabi-nabi palsu. 

 


