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Selamat pagi semuanya. Marilah kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mikha.  Pagi ini kita akan 

melanjutkan apa yang sudah kita pelajari yaitu nabi-nabi kecil.  Banyak gereja melakukan pendekatan 

yang lebih ringan pada musim panas ini, dan Saudara dapat melihatnya seperti pertemuan seri tentang 

keluarga atau tentang hubungan atau semacamnya.  Tetapi disini di Brook Hills, kita membahas 

penghakiman Allah. Ini seperti apa yang kita cari. 

 

Untuk sekedar memberi Saudara sedikit perspektif, dan beberapa dari Saudara mungkin lebih banyak 

berusaha, dan Saudara telah membuat perencanaan membaca Alkitab harian, dan Saudara telah 

melihatnya dan berkata, “Kita akan ada disini selama bulan Agustus dan September.”  Dan Saudara telah 

menghitung dan Saudara telah melihat bahwa kita akan mempelajari Alkitab tidak sampai bulan Oktober.  

Semacam memberi arti yang baru seluruhnya untuk “hari yang terpanas pada musim panas”, bukan? 
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Tetapi Dave dan saya sedang berbicara, mungkin sekitar dua minggu, saya perkirakan, kami berbicara 

tentang sesuatu yang sangat riil; tidak sampai bulan Oktober kita berhasil mempelajari Alkitab.  Dan kita 

berbicara tentang masalah-masalah semacam itu, bukan?  Saya maksudkan, kita ternyata telah 

mempelajari Perjanjian Lama. Hampir tiga perempat dari Alkitab kita, sehingga semua itu, semua 

Perjanjian Lama, seperti kita berbicara tentang Perjanjian Baru yang menunjuk ke belakang dan 

Perjanjian Lama yang menunjuk ke depan kepada Kristus.  Maka ada kerinduan ini di seluruh Perjanjian 

Lama akan pengharapan dan keinginan dan doa untuk kedatangan Mesias. 

 

Tetapi sebenarnya kita sedang mengalami bahwa di sepanjang tahun kita sedang melalui jalan kita 

dengan Firman Tuhan dan melihat bagaimana mereka, umat Allah rindu dan mereka berdoa dan mereka 

memuji dan mereka mencari kedatangan Mesias.  Salah satu janji-janji yang kita akan bahas pagi ini di 

dalam kitab Mikha.  Faktanya ada pemilik dari janji-janji bahwa kita sampai ke Mesias ketika kita melihat 

kepada Firman Tuhan pagi ini. 

 

Ketika kita mulai, saya ingin memulainya dengan pertanyaan pertama, “Apa yang Saudara takutkan?”  

Apakah Saudara dapat menyebutkan, apakah Saudara dapat memikirkan ketakutan-ketakutan di seluruh 

hidup Saudara dan juga Saudara menelitinya di dalam jiwa Saudara, apa yang Saudara takutkan?  

Apakaha Saudara mau jujur tentang semua hal yang sepertinya bangkit melawan Saudara,  apa yang 

Saudara rasakan sebagai ancaman yang paling besar, ancaman yang terbesar di dalam jiwa Saudara yang 

mengancam kedamaian Saudara.  Apakah Saudara dapat menyebutkan beberapa ketakutan terbesar 

yang saudara miliki, bisakah Saudara menyebutkannya? 

 

Saya tahu jika kita melakukannya, jika kita mempunyai waktu yang cukup untuk benar-benar membiarkan 

setiap orang menyatakan ketakutan-ketakutan mereka, saya pergi mengelilingi seluruh ruangan ini dan 

berkata, “Apa yang Saudara takutkan?  Apa yang Saudara takutkan?  Apa yang Saudara takutkan dan apa 

yang Saudara takutkan?”  Maka tanpa diragukan lagi kita akan melihat segala macam ketakutan, 

ketakutan akan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan dan yang tidak pernah Saudara pikirkan.  Ada 

banyak macam jawaban yang akan diberikan kepada pertanyaan khusus ini; kita semua melihat hal-hal 
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yang berbeda yang kita pandang sebagai ancaman terbesar bagi jiwa kita, bagi keamanan kita, bagi 

sukacita kita.  Tetapi saya ingin mengemukakan setidak-tidaknya satu jawaban dari Alkitab dan juga akan 

menunjukkan kepada kita kitab Mikha.  Saya ingin mengemukakan satu jawaban bagi kita semua, sesuatu 

yang seharusnya ditakuti oleh kita semua. 

Jika kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu dengan kitab Ulangan, 

salah satu yang Saudara lihat ketika Saudara membaca kitab Ulangan, susunan kitab Ulangan, adalah 

tentang bangsa Isreal yang pergi ke tanah Perjanjian.  Dan mereka berkumpul di tepi sungai Yordan, dan 

Musa tidak diperbolehkan untuk ikut.  Karena dia tidak taat kepada Allah di masa lalunya, dia tidak 

diperbolehkan untuk ikut masuk tanah Perjanjian bersama-sama dengan mereka.  Maka dia memberikan 

kepada bangsa Israel semacam perintah yang terakhir.  Dia memberi mereka semacam surat wasiat dan 

kesaksian terakhir dari apa yang dia ketahui. 

 

Maka dia berbicara kepada umat Allah ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian.  Mereka telah 

menghabiskan 40 tahun di padang belantara dan mereka menyadari akan janji-janji Allah.  Dan salah satu 

yang Saudara lihat ketika Saudara  membaca seluruh kitab Ulangan, Saudara akan melihat janji demi janji.  

Secara harafiah ada ratusan janji di dalam kitab Ulangan, jika mereka mau melakukan Firman Tuhan, jika 

mereka mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka.  Tetapi yang menarik bagi saya 

adalah ketika saya membaca seluruh kitab ini sebelumnya dan memikirkannya dan yang menarik bagi 

saya adalah ketika Saudara membaca seluruh kitab Ulangan, Saudara menyadari bahwa ada dua kali dari 

banyak peringatan tersebut yang merupakan berkat.   

 

Ada dua kali dari banyak peringatan, ancaman, bahaya, ada janji-janji Allah.  Dan yang menarik adalah 

ketika Saudara membaca ancaman-ancaman tersebut, dan Saudara membaca peringatan-peringatan 

tersebut, tidak ada satu contohpun di dalam kitab Ulangan dimana umat Allah diperingatkan tentang 

beberapa musuh yang akan mereka hadapi.  Mereka tidak pernah diperingatkan tenatng bangsa Filistin.  

Mereka tidak pernah diperingatkan tentang bangsa Kanaan.  Mereka tidak pernah diperingatkan tentang 

bangsa Amori.  Tetapi realitanya, mereka berulang-ulang diberitahu, “Jangan takut terhadap mereka.”  

Dalam kitab yang sama disebutkan sebanyak 20 kali.  Mereka diperingatkan.  Mereka diberitahu supaya 

takut kepada Tuhan.  Mengapa? 
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Baiklah, saya pikir jawabannya secara sederhana terletak pada: bahaya yang terbesar bagi bangsa Israel, 

dan saya berkata kepada kita semua, “Bahaya terbesar bagi bangsa Israel bukanlah beberapa kekuatan 

asing di luar mereka.  Bahaya terbesar di hadapan bangsa Israel adalah dosa kebohongan yang ada di 

dalam diri mereka.”  Demikian juga dengan kita. 

 

Kita bisa menyebutkan segala macam ketakutan dan kita bisa berhenti dan berkata, “Saya takut terhadap 

itu.  Saya ngeri dengan itu.  Saya sungguh-sungguh prihatin dengan itu.  Saya memiliki kegelisahan yang 

luar biasa dengan itu.”  Kita bisa meletakkan segala macam hal di hadapan kita, tetapi saya akan 

menyampaikan kepada Saudara bahwa bahaya terbesar yang kita semua hadapi bukan ancaman-

ancaman dari luar tetapi malahan ancaman-ancaman dari dalam, bahaya dari dalam yaitu dosa-dosa kita 

sendiri.  Dan inilah realita yang ditunjukkan nabi Mikha kepada kita pagi ini. 

 

Maka apa yang ingin saya lakukan yaitu kita melihat kepada Firman Tuhan yang lain yang benar-benar 

sulit. Saya ingin membiarkaannya tetap sulit.  Saya ingin membiarkan Firman tersebut tetap berat.  Saya 

ingin membiarkan Firman tersebut benar-benar mengkonfrontasi kita, dan saya ingin membiarkannya 

melukai kita karena saya ingin kita melihat keburukan dosa yang sesungguhnya.  Dan saya ingin kita 

melihat di atas semua itu, seperti kita melihat di kitab Mikha, saya ingin kita melihat efek dari dosa.  Saya 

ingin kita melihat cara dosa tersebut mengamuk di dalam hidup kita, cara dosa tersebut mengamuk di 

dalam keluarga kita, cara dosa tersebut mengamuk di dalam masyarakat kita, cara dosa tersebut 

merobek-robek dan menghancurkan setiap apapun yang disentuhnya, tetapi saya tidak ingin membiarkan 

dosa-dosa tersebut tetap ada. 

 

Saya ingin kita melihatnya.  Saya ingin kita melihat cara dosa menghancurkan, tetapi saya juga ingin kita 

melihat efek-efek dari dosa kita secara berdampingan.  Saya ingin kita melihat kemuliaan dari Gembala 

kita.  Saya ingin kita melihat kemuliaan Raja kita, Yesus Kristus, yang mengatasai, yang menghadapi, yang 

mengalahkan dosa-dosa kita.  Dan saya ingin Saudara pergi meninggalkan tempat ini pagi ini dengan tidak 

mengatakan, “Ini merupakan khotbah yang luar biasa tentang dosa,” tetapi sebaliknya mengatakan, “Kita 

memiliki seorang Juruselamat yang luar biasa yaitu Yesus Kristus.”  Untuk berkata, ya, bahwa kita 

memiliki dosa, tetapi saya ingin setiap kita, saya ingin kita dikuatkan.  Saya ingin ingatan kita disegarkan 

kembali akan Juruselamat kita.  Saya ingin kita dikuatkan, dan saya ingin kita pergi meninggalkan tempat 
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ini dengan memuliakan Juruselamat kita yang menang atas dosa, kematian, neraka dan maut.  Saudara 

mau bersama saya? 

 

Marilah kita membuka kitab Mikha.  Dan marilah kita mulai dengan semacam bagian yang sangat singkat 

tentang bagaimana kita memahami kitab Mikha?  Kemudian bagaimana kita mendengarnya?  Apa yang 

dikatakan kitab Mikha kepada kita, mendengar pesan nabi Mikha dan kemudian menutupnya dengan 

beberapa pertanyaan yang ditarik dari penyelidikan Alkitab kita pagi ini. 

 

Perhatikan bacaan pertama dari kitab Mikha, kita perlu mengerti susunan kitab ini.  Kita perlu mengerti 

susunan kitab Mikha.  Dengan kata lain, bagaimana kita membacanya?  Apakah kita membacanya lurus 

ke depan?  Apakah ada sebuah pola?  Apa yang kita temukan, apakah kitab ini bersifat kronologikal atau 

sebaliknya bersifat siklus/berputar.  Dengan kata lain, seperti dulang-ulang terus-menerus.  Kita melihat 

dalam satu menit, diulang lebih dari tiga kali, dimana Mikha tidak menceritakan sebuah cerita dengan 

cara yang sama seperti kami mengkhotbahkannya dua minggu yang lalu dari kitab nabi Yunus. 

   

Kitab Mikha tidak menceritakan cerita dari pasal 1 terus sampai ke pasal 7 dalam bentuk model linier, 

sehingga ada semacam unit-unit di dalam kitab Mikha.  Faktanya, kebanyakan sarjana percaya bahwa apa 

yang kita miliki di dalam kitab Mikha, kita benar-benar memiliki semacam berkas khotbah kitab Mikha.  

Kita tahu bahwa Mikha bernubuat sekitar hampir 40 atau 50 tahun, maka apa yang lebih mungkin di 

dalam kitab Mikha adalah kita mendapatkan semacam potongan-potongan khotbahnya.  Dan ini adalah 

sesuatu yang dia khotbahkan di bagian permulaan.  Ini adalah sesuatu yang terjadi 10 tahun kemudian 

dan 20 tahun kemudian dan 30 tahun kemudian.  Saudara bisa membayangkan.  Jika kita hanya 

menerima empat tahun khotbah-khotbahnya David, Saudara tahu dan berkata, “Saya akan menerima 

sedikit tentang sumber hidup.  Saya akan menerima sedikit tentang radikal.  Saya akan menerima sedikit 

tentang komunitas perjanjian, sedikit tentang Ruth, dan saya akan mencampur semuanya, Saudara 

mengerti? 

 

Maksud saya, itu baik, bukan?  Baik, tetapi mungkin akan mendapatkan sedikit perasaan yang tidak 

berhubungan dan itulah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita membaca kitab Mikha.  Kita melihat kitab 
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Mikha tidak bersifat kronologis tetapi malahan memberitahu kita cerita yang sama berualng-ulang.  

Saudara juga melihat bahwa kitab Mikha menampilkan tiga visi penghakiman dan pengharapan.  Ketika 

kita berbicara tentang susunan kitab Mikha, kita tahu bahwa dia menghadirkan visi penghakiman dan 

harapan. 

 

Pasal satu dan dua Saudara melihat penghakiman Allah, maka dimulai dengan sesuatu yang benar-benar 

kuat, benar-benar keras dan membawa ke bagian akhir dari pasal 2 dimana hanya ada catatan singkat 

tentang harapan, “Seorang Gembala akan datang, yang akan mengumpulkan domba-dombaNya.”  dan 

kemudian kembali lagi ke pasal 3 tentang penghakiman Allah.  Kemudian dalam pasal 4, benar-benar ada 

empat dan lima yang Saudara ingin melingkarinya.  Inilah pusatnya.  Inilah pusat kitab Mikha.  Semacam 

bagian utama dari pengharapan yang kita lihat di dalam kitab Mikha.  Dan kemudian kembali ke pasal 6 

dan kita menemukan tentang penghakiman lagi, sampai kita akhirnya mendapatkan bagian yang paling 

akhir, khususnya dalam ayat 8 sampai 20 di dalam pasal 7, dimana kita menemukan lagi pengharapan 

kepada Allah. 

 

Benar-benar hal yang sama yang kita lihat minggu lalu.  Kita melihat kitab Amos dan Hosea.  Kita melihat 

penghakiman Allah atas dosa, dan kita melihat pengharapan akan Allah, kita melihat penghakiman Allah 

dan penharapan Allah berdampingan dan merupakan hal yang sama.  Faktanya, pasal demi pasal kita 

melihat penghakiman Allah, pengharapan Allah, penghakiman Allah dan pengharapan Allah.  Maka kita 

perlu memahami susunan semacam ini,  bagaimana kita membacanya, dan juga kita perlu memahami 

beberapa ciri nubuat.  Memahami beberapa ciri nubuat. 

 

Dan apa yang saya maksud dengan “cirri-ciri nubuat,” ada banyak hal yang secara jelas membuat nubuat 

berbeda sehingga Saudara harus membacanya.  Jelasnya, ketika kita membaca kitab seperti Amos, Hosea, 

dan Mikha, juga kitab Yunus, ketika kita membaca kitab seperti kitab-kitab tersebut, kita harus menyadari 

bahwa ada beberapa ciri yang membuatnya sedikit berbeda dari 1 Raja-Raja, 2 Raja-raja atau 1 dan 2 

Tawarikh atau Hakim-hakim.  Ada dua ciri yang berhubungan yang ingin saya sampaikan kepada Saudara, 

dan kita akan melakukannya bersama-sama.  Kita harus melihat yang pertama bahwa para nabi tidak 

selalu memberi kita batas waktu yang tepat.  Bahwa para nabi tidak selalu memberi kita batas waktu 

yang tepat tetapi mereka selalu memberi kita kebenaran yang tepat. 
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Jadi perhatikan bahwa para nabi tidak selalu memberi kita batas waktu yang tepat atau setidak-tidaknya 

tidak tepat bagi mereka, dan tidak selalu tepat bagi kita.  Mereka tidak selallu memberi kita batas waktu 

yang tepat tetapi mereka selalu memberi kita kebenaran yang tepat.  Ketika kita mendengar kata “nabi” 

atau kita mendengar kata “nubuat”, kebanyakan kita di dalam pikiran kita, kita semacam melompat ke 

depan.  Kita berpikir, “Baik, mungkin ini sesuatu yang kita lakukan di masa yang akan datang, mungkin 

sesuatu yang berhubungan dengan di luar sana,”  maka mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

seperti, apa yang terjadi atau kapan hal itu terjadi. 

  

Ketika dia berbicara tentang apa yang ada di pasal 4, “Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung 

rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; 

bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana,   dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, 

kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan 

supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman TUHAN dari 

Yerusalem."  Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku 

bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi 

mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat 

pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.  Tetapi mereka masing-masing akan 

duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan”  dan 

segala macam kesibukan ini.  Kita seringkali juga bertanya, kapan dia berbicara tentang hal ini?  Apakah 

ini terjadi pada jaman kita hidup atau apakah pada saat disalib?  Apakah itu Yesus?  Apakah itu sesuatu 

yang terjadi kemudian? 

 

Saya ingin mengingatkan kita ketika kita berpindah ke kitab Mikha, saya ingin mengingatkan kita bahwa 

pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang tidak penting.  Faktanya, pertanyaan-

pertanyaan tersebut penting dan mempunyai jawaban, tetapi saya mengingatkan kita setidak-tidaknya 

untuk tujuan kita pagi ini bahwa yang jauh lebih penting daripada pengaturan waktu dari kejadian-

kejadian itu adalah kebenaran dari kejadian-kejadian tersebut.  Bahwa benar-benar berkali-kali apa yang 

kita dapatkan di dalam kitab nabi-nabi, kita mendapatkan jenis mazmur yang sama, ayat ke 100, benar?  

Kita melihat berkali-kali di dalam nabi-nabi.  Ketika saya membaca musim panas ini, apa yang saya 
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perlukan untuk datang dengan cara ini: bahwa dosa kita itu besar tetapi Juruselamat kita lebih besar.  

Bahwa dosa kita besar di hadapan Allah dan pantas mendapatkan penghakiman-Nya dan di dalam 

Kristus, Allah telah melaksanakan penghakiman itu dan Dia telah membebaskan kita. 

 

Demikianlah kita melihatnya ketika kita sampai ke kitab Mikha, apa yang seharusnya kita tinggalkan 

bukan apa yang sedang kita cari dari prediksi-prediksi acak tentang masa depan.  Tetapi kita perlu 

berkata, “Baiklah, bagaimana ini?”  Ketika kita membaca kisah bangsa Israel, bagaimana kisah ini 

menunjukkan kepada kita, satu, kepada diri kita sendiri dan kepada kegagalan kita di hadapan Allah, 

maka dengan kata lain, kita tidak membaca kitab Mikha dan berkata, “Baiklah, dasar, bangsa Israel adalah 

kumpulan orang-orang idiot, bukan?  Untunglah kita tidak seperti itu.  Hal yang baik adalah kita tidak 

jatuh di bawah rubrik seperti itu,”  Benar? 

 

Tidak.  Kita melihat kegagalan bangsa Israel, dan kita melihatnya di cermin.  Kita melihatnya di cermin 

Firman-Nya dimana, ya, mereka gagal dan ini merupakan sejenis bayangan.  Ini merupakan sosok dari 

setiap kita secara pribadi, terpisah dari kasih karunia dan belas kasihan Kristus.  Bahwa kita semua telah 

gagal memenuhi kemuliaan Allah dengan cara yang sama seperti Israel.  Maka kita melihat ini bukan 

merupakan prediksi acak tetapi malahan menunjuk kepada dosa kita dan kemudian menunjukkan kita, 

seperti yang kita katakan, menunjukkan kita kepada Kristus.  Dan inilah yang benar-benar kita dapatkan 

pagi ini. 

 

Kita dapat berbicara tentang banyak kebenaran yang berbeda dari kitab Mikha, dan sesungguhnya, kita 

dapat mengkhotbahkan secara berangkai dari kitab Mikha, tetapi apa yang saya ingin saudara lakukan 

dengan waktu yang kita miliki pagi ini adalah saya hanya ingin kita melihat satu bagian secara khusus.  

Dan saya ingin menunjukkan kepada kita oleh kasih karunia Allah dimana Dia memberi kita pagi ini, saya 

ingin kita melihatnya.  Saya ingin Saudara melihat bukan hanya kegagalan bangsa Israel.  Saya ingin 

Saudara melihat kegagalan Saudara sendiri terpisah dari Kristus, untuk melihat dosa Saudara.  Maukah 

Saudara meminta Tuhan melakukan sekarang juga sementara kita mendengarkan Firman Tuhan.  

Berkata, “Tuhan, maukah Engkau menunjukkan kepada saya?  Maukah Engkau menunjukkan kepada saya 

bagaimana saya telah mengecewakan kemuliaan-Mu, bagaimana saya telah menjadi korban dari dosa 
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yang sama yang kami lihat dalam kehidupan bangsa Israel?”  Dan kemudian setelah melakukannya, 

maukah Saudara kemudian membiarkan diri kita datang kepada Kristus? 

  

Saya ingin Saudara mendengar dari kitab Mikha pasal 1 di Israel.  Kita melihat di dalam catatan Saudara 

bahwa di Israel kita melihat kebobrokan dosa.  Jika Saudara mengingat kembali Minggu lalu, kita melihat 

kitab Amos dan Hosea, dan kita berbicara tentang bagaimana pada jaman Amos dan jaman Hosea 

merupakan masa dimana kerajaan sudah terpecah menjadi kerajaan Utara dan kerajaan Selatan, maka 

Amos dan Hosea bernubuat terutama untuk kerajaan utara.  Terjadinya sebelum mereka dibawa ke 

pembuangan, sebelum kerajaan utara dihancurkan, sehingga menjadi semacam takdir mereka.  Amos 

dan Hosea bernubuat untuk kerajaan utara. 

 

Masa itu adalah masa penyembahan berhala.  Masa terjadinya pengabaian rohani secara luar biasa.  

Masa terjadinya aktivitas rohani secara luar biasa tetapi juga masa terjadinya penindasan kepada orang-

orang miskin dan penodaaan terhadap keadilan.  Sehingga terjadi segala macam kelompok dosa yang 

mereka serang.  Maka datanglah Mikha yang mungkin satu generasi sesudah mereka, maka Mikha 

bernubuat, ya, kerajaan utara juga tetapi terutama kepada kerajaan selatan karena kerajaan selatan, 

seperti yang dilakukan semua manusia, telah jatuh ke dalam dosa yang sama seperti kerajaan utara. 

 

Dan mereka melakukan penyembahan berhala.  Mereka melakukan penyembahan berhala secara rohani.  

Mereka menodai keadilan.  Mereka, seperti yang kita bicarakan tentang gambaran yang diberikan kitab 

Amos kepada kita minggu lalu, mereka menginjak-nginjak kepala orang-orang miskin ke dalam debu.  

Menuju ke kegelapan seperti itu Mikha melangkah dari desa menuju ke kota.  Dia melangkah ke 

Yerusalem dan menyampaikan Firman Tuhan, panas dan berat, benar kan?  Lihatlah kitab Mikha pasal 3.  

Saya ingin Saudara melihatnya.  Kita benar-benar dapat melihat banyak bagian yang berbeda dan kita 

dapat melihat apa yang mereka lakukan dan kita dapat melihat penghakiman Allah.  Kemudian kita dapat 

melihat Mikha pasal 2, Mikha pasal 7, banyak tempat-tempat yang berbeda..  Tetapi saya hanya ingin 

menunjukkan kepada Saudara satu bagian khusus karena saya pikir kita dapat melihat banyak aspek yang 

berbeda dari dosa-dosa mereka disini di dalam Mikha pasal 3.  Jadi jika Saudara tidak keberatan, mari 

membacanya bersama saya.  Ini lagi, ingatlah pasal 1 dan 2, penghakiman dan pengharapan.  Dan 

sekarang kita memulai lingkaran yang baru, maka kita akan kembali lagi kepada penghakiman Allah. 
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Kataku: Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel! Bukankah 

selayaknya kamu mengetahui keadilan, (para kepala, para pemimpin, adalah kepemimpinan 

secara politik)  hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? (tandai frase 

khusus ini: “kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan”) “Mereka merobek 

kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya; mereka memakan daging bangsaku, 

dan mengupas kulit dari tubuhnya; mereka meremukkan tulang-tulangnya (ini adalah sifat dosa 

yang mengerikan) dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan 

daging di dalam belanga.  Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada TUHAN, tetapi Ia 

tidak akan menjawab mereka; Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu 

itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka.  Beginilah firman TUHAN terhadap para nabi 

(sekarang bukan hanya para pemimpin tetapi juga para nabi), yang menyesatkan bangsaku, yang 

apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi 

terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan 

perang. 

Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa 

tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu (sekarang adalah para nabi), dan hari 

menjadi hitam suram bagi mereka.  Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung 

akan tersipu-sipu; mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab dari pada 

Allah. 

 

Dan kemudian nabi Mikha berkata, “Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN, 

dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan 

kepada Israel dosanya.  Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin 

kaum Israel! Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang 

lurus, hai kamu yang mendirikan Sion (atau Yerusalem) dengan darah dan Yerusalem dengan 

kelaliman!  Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi 

pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang.” Perhatikan nabi, imam, dan 

raja, semuanya jatuh.  Padahal mereka bersandar kepada TUHAN dengan berkata: "Bukankah 
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TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa kita!"  Sebab itu oleh 

karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan 

puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. 

  

Saya ingin tunjukkan kepada Saudara, sementara kita menelusuri bagian ini, saya ingin menunjukkan 

kepada Saudara tiga aspek dari dosa kita.  Pertama, kita melihat bahwa dosa itu membingungkan.  Kita 

melihat bahwa dosa itu membingungkan.  Kita melihat bahwa dosa menyebabkan kita membenarkan 

yang buruk dan menghukum yang baik atau dosa membuat kita menyetujui yang buruk dan menghukum 

yang baik. 

 

Lihatlah ayat 2.  Dia mengatakan tentang penghukuman dari para hakim.  Dia berkata, “Kamu yang 

membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan.”  Inilah hakim-hakim di Israel.  Mereka tahu yang 

benar dari yang salah setidak-tidaknya di kepala mereka.  Mereka tahu bahwa Firman Allah mengatakan 

supaya mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri sendiri, untuk mengasihi orang-orang 

miskin, untuk memperhatikan orang-orang miskin, untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan, 

untuk menjunjung tinggi keadilan.  Tetapi seperti yang kita lihat, kita bisa kembali lagi.  Kita akan 

membacanya sebenarnya hanya dalam waktu satu menit, tetapi jika Saudara lihat, misalnya, dalam 

Mikha pasal 2. 

 

Dan dia mengajukan pertanyaan juga bagaimana para hakim sampai kepada masalah tersebut?  

Bagaimana mereka sampai kepada masalah dimana mereka mencincang tubuh orang dan meletakkannya 

di dalam belanga seolah-olah mereka adalah daging?  Kita melihat dalam pasal 2 dimana mereka 

sedemikian menginginkan ladang yang dimiliki orang-orang miskin, mereka sedemikian menginginkan 

rumah mereka yang secara perlahan namun pasti mereka mulai membenarkan tingkah laku mereka 

sendiri, sehingga akhirnya, perhatikan bahwa akhirnya apa yang sebenarnya mereka lakukan menjadi 

standar benar dan salah.  Sehingga apa yang mereka lakukan dalam dosa-dosa mereka akhirnya menjadi 

standar benar dan salah.  Keinginan-keinginan mereka sedemikian meluap-luap, sedemikian 

mengendalikan mereka sehingga firman Tuhan menjadi salah dan perbuatan-perbuatan mereka menjadi 

benar. 
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Saudara berkata juga, “Senang sekali kita seperti itu.  Senang sekali kita tidak pernah menjatuhkan 

mangsa dengan menyebut kebaikan kejahatan dan kejahatan kebaikan.”  Tetapi berpikirlah secara luas 

dalam budaya kita.  Apakah kita tidak hidup di jaman dimana rakus itu baik dan puas itu jelek?  Apakah 

kita tidak hidup di jaman dimana kesombongan, khususnya usaha-usaha keras dalam keolahragaan, 

dimana kesombongan itu dianggap sebagai sifat yang baik dan bukan sifat yang buruk?  Apakah kita 

hidup di jaman dimana nafsu dipuja dan bukan merasa malu atau jaman dimana balas dendam dihargai 

bukan dielakkkan?  Saudara berkata, “Baiklah, semua itu hanya merupakan sikap dan hanya merupakan 

hal-hal yang kita nilai, tidak benar-benar mengubah sesuatu.” 

    

Tetapi apakah kita tidak hidup di jaman di dalam budaya dimana aborsi dianggap sebagai pilihan dari 

yang berwenang dan pokok dari ketentuan diri sendiri dan bukan dianggap sebagai pembunuhan seorang 

anak?  Akhirnya itulah yang dilakukan dosa.  Akhirnya dosa sedemikian berakar di dalam hati kita 

sehingga hasrat-hasrat dan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita menjadi standar, dan kita 

mulai menyebut apa yang jahat itu baik dan apa yang baik itu, kita sebut jahat. 

  

Dan kemudian dosa itu bekerja di dalam hati kita dengan cara yang sama bekerja di dalam hati orang-

orang yang ada di dalam kitab Mikha pasal 2, dimana mereka menginginkan ladang-ladang dan 

menginginkan rumah-rumah.  Dosa akhirnya bekerja dengan caranya.  Mereka merencanakan dosa di 

tempat tidur mereka.  Mereka memikirkan dosa di dalam hati mereka dan akhirnya dosa bekerja dengan 

caranya menjadi tindakan dan hal yang sama, ancaman yang sama juga terjadi pada kita semua.  Kita 

merencanakan dosa di dalam hati kita.  Kita menghargai dosa di dalam hati kita dan akhirnya dosa itu 

bekerja dengan caranya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, segala 

sesuatu terpesona dengan dosa. 

 

Saudara melihat bahwa satu dosa bisa mengacaukan.  Kita juga melihat di dalam bagian ini bahwa dosa 

itu memperdayakan.  Bahwa dosa itu memperdayakan.  Bahwa kita berbuat seolah-olah Tuhan tidak akan 

pernah menghakimi kita.  Saudara melihat dosa ada disana dan Saudara tahu bahwa dosa itu 

memperdayakan kita.  Dimana kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak akan pernah menghakimi kita.  



 

Página (Page) 
1
3 

 

Lihatlah ayat 11 di pasal 3.  Ini para kepalanya.  Para kepalanya memutuskan hukum karena suap.  Para 

hakim memutuskan hukum karena suap.  Para imam mengajar karena uang.  Para nabi melakukan tenung 

karena uang.  Tetapi, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ketika mereka melaksanakan tugas-tugas 

mereka, mereka adalah orang-orang yang menurut dugaan diurapi Allah untuk melaksanakan tugas 

mereka.  Di tengah-tengah keadaan seperti itu, mereka mengatakan bahwa mereka bersandar kepada 

Tuhan dan mereka berkata, “Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita?  Tidak akan ada bencana yang 

menimpa kita.” 

 

Tuhan mengasihi kita.  Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita.  Seperti yang dikatakan Paulus dalam 

Roma 2, “Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya.”  Dan salah satu hal yang kita lihat 

dalam kitab Mikha, dan salah satu hal yang saya ingin Saudara lihat adalah penghakiman Allah, satu, 

penghakiman tersebut pasti terjadi, tetapi kedua, ketika penghakiman tersebut terjadi, penghakiman 

tersebut benar-benar teliti dan cermat.  Tetapi Tuhan akan melakukannya dengan tepat dan benar.  Jadi 

apa yang Saudara maksudkan dengan penghakiman yang tepat dan benar tersebut?  Lihatlah Mikha 2.  

Ada empat atau lima ilustrasi tentang penghakiman di dalam kitab Mikha ini.  Karena saya pikir, dengan 

menyampaikannya berkali-kali, saya pikir Mikha ingin supaya kita memperhatikannya.  Saya ingin Saudara 

memperhatikannya juga. 

 

Lihatlah Mikha 2:1, “Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan 

kejahatan di tempat tidurnya.”  Jadi sebelum  mereka bangun tidur pagi hari, benar, mereka 

mendapatkan pencobaan itu di hadapan mereka dan mereka menyerah kepada pencobaan itu sebelum 

dinihari, mereka merancang kejahatan-kejahatan mereka di atas tempat tidur mereka.”  Dikatakan 

“Ketika fajar tiba, mereka melakukan kejahatan, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya.  Maka mereka 

merancang dan mereka bangga.”  Perhatikan ada dua hal: mereka merancang dan mereka bangga.  Dan 

apa yang terjadi?  Mereka menginginkan ladang-ladang dan mereka merampasnya dan menginginkan 

rumah-rumah dan mereka mengambilnya.  Mereka menindas seseorang dan rumahnya, menindas 

seseorang dan keturunannya. 

 



 

Página (Page)14 

 

Maka kita melihat ada tiga hal yang mereka lakukan.  Mereka merencanakan, benar?  Mereka bangga, 

dan nomor tiga, mereka mengambil rumah-rumah mereka.  Tetapi ini bukan akhir cerita karena Tuhan 

menjawab di dalam ayat 3.  Dan lihatlah apa yang Tuhan katakan, “Sebab itu beginilah firman TUHAN: 

Sesungguhnya, Aku menentang kaum ini,”  Tebak apa yang Tuhan lakukan?  Tuhan merencanakan dan 

inilah Tuhan.  Dia berkata, “Aku merancang malapetaka dimana kamu tidak dapat menghindarkan 

lehermu dari padanya.”  Mereka angkuh, maka apa yang akan Allah lakukan?  “Kamu tidak dapat lagi 

berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan.”  Ayat 4, “Pada hari itu orang akan 

melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata: "Kita 

telah dihancurluluhkan! Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang 

mengembalikannya, ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita."  Ingat, 

mereka menginginkan rumah-rumah.  Mereka menginginkan ladang-ladang, dan mereka merampasnya 

dan apa yang akan dilakukan Tuhan?  Bagi orang-orang yang telah menawan, Dia membagi-bagikan 

ladang-ladang kami. 

 

Spurgeon mengatakannya demikian.  Dia berkata, “Ketika manusia menemukan dosa, Allah tidak akan 

berlambat-lambat untuk menemukan hukuman.”  Ketika manusia menemukan dosa, Allah tidak akan 

berlambat-lambat untuk menemukan hukuman; penghakiman Allah itu teliti dan tepat.  Tetapi Saudara 

tahu kita tidak mempunyai perspektif tersebut, ketika kita berada di tengah-tengah dosa, bukankah 

begitu.  Kita tidak ingat.  Kuasa dosa tidak akan mengingatkan kita tentang hal itu, oh, astaga, anda harus 

berpikir, Bart, bahwa penghakiman Allah itu sangat teliti dan penghakiman Allah itu tepat. 

 

Kita tidak benar-benar memikirkan teks seperti di  – Saudara dapat mencatat nama mereka.  Kita tidak 

memikirkan tentang teks seperti Roma 2:16 yang mengatakan bahwa “Allah akan menghakimi segala 

sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.”  Roma 14:12, “Demikianlah setiap 

orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.”  Atau 2 

Korintus 5:10, “Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang 

memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik 

ataupun jahat.”  Saudara-saudaraku tahu hal ini, Allah akan menghakimi setiap orang, pria maupun 

wanita, dan akan datang hari dimana kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita, baik yang ada di dalam 

Kristus maupun kita yang diluar Dia, pada hari itu kita akan melihat dan kita akan berkata bahwa 

penghakiman Allah itu sangat cermat dan teliti.  Penghakiman Allah itu akurat dan benar. 
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Dosa memperdayakan kita dan berkata, “Kita bersandar kepada Tuhan.  Tidak ada sesuatupun yang akan 

terjadi pada kita.”  Ini mengacaukan.  Ini memperdayakan.  Kita juga melihat bahwa dosa bersifat 

merusak.  Dosa merusak.  Saya ingin Saudara memperhatikan ini.  Lihatlah lagi banyak bagian di dalam 

kitab Mikha yang mengatakan tentang dosa dan lihatlah ayat 12 pasal 3.  Kita melihat bahwa dosa 

bersifat merusak; ketika kita berbuat dosa kita membawa bencana di dalam hidup kita, dan kita 

melihatnya dalam ayat 12. 

 

Mari kita lihat bersama-sama ayat 12, “Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti 

ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang 

berhutan.”  Kita tahu dari Alkitab kita bahwa inilah yang benar-benar terjadi.  Bahwa apa yang dikatakan 

Mikha kira-kira di awal tahun 700an benar-benar terjadi pada tahun 586 S.M.  Tentara Babilonia datang 

dan mengepung Yerusalem dan meruntuhkan tembok-tembok dan menghancurkan bangsa Israel.  

Mereka mengirimkan bangsa Israel sehingga pada jaman itu di tahun 586 S.M ribuan orang Israel 

dibunuh.  

 

Ada wanita-wanita yang dipukul dan diperlakukan dengan kejam dan diperkosa.  Ada anak-anak yang 

dibawa ke tempat pembuangan dibawa ke negara asing.  Ada sebuah tembok yang diruntuhkan.  Ada bait 

Allah yang dihancurkan.  Gunung rumah Tuhan diratakan dan Zion dibajak seperti sebuah ladang.  Dan 

pertanyaannya adalah mengapa?  Mengapa semua itu terjadi?  Nabi Mikha memberi jawaban.  Di ayat 

12, “Bukan karena tentara Babilonia berjumlah besar.”  Jawabannya adalah “karena,” ayat 12, “karena 

kamu.”  Dia berkata, “Karena kamu.”  Karena dosa-dosamu. 

  

Ini bukan kekuatan dari bangsa Asiria.  Bukan kekuatan bangsa Babilonia.  Tetapi karena dosa-dosa 

mereka sendiri.  Bukan karena kebesaran musuh-musuh mereka yang membawa mereka kepada 

kehancuran mereka.  Tetapi karena kebesaran dosa-dosa mereka yang membawa mereka kepada 

kehancuran, dan hal yang sama yang menghancurkan kita juga.  Ketika kita sampai ke kitab Mikha, sekali 

lagi bukan, oh, Israel telah berdosa.  Tetapi kita melihat di dalam diri kita sendiri bahwa, ya, kami juga 

telah menggantikan kebaikan dengan keburukan.  Bahwa kita menghargai apa yang kita inginkan bukan 
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apa yang Tuhan perintahkan.  Bahwa kita juga dibohongi.  Bahwa kita mendorong kekudusan dan 

keadilan dan penghakiman Allah berhenti di dalam pikiran kita. 

 

Dan dengan cara yang sama seperti Israel membawa kehancuran ke dalam  kehidupan mereka, ketika 

kita berdosa, kita melakukan hal yang sama.  Yang terpisah dari Kristus, adalah kita, dan inilah yang kita 

hasilkan.  Dan kita dapat pergi mengelilingi ruangan ini pagi ini dan kita dapat mendengarkan kesaksian 

demi kesaksian demi kesaksian dan berkata saya ingin memberitahu Saudara bahwa dosa meruntuhkan 

kehidupan kita.  Saya ingin memberitahu Saudara tentang kehancuran.  Saya ingin memberitahu Saudara 

tentang keruntuhan.  Saya ingin memberitahu Saudara tentang rasa malu.  Saya ingin memberitahu 

Saudara tentang kekacau-balauan.  Inilah apa yang ingin saya katakan.  Bahwa kita dapat melakukannya 

pagi ini, dan kita dapat melakukannya bahkan di dalam roh kita.  Kita dapat merenungkannya.  Kita dapat 

memikirkan cara untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak meninggalkannya. 

   

Ya, kita melihat semua itu tetapi Mikha membuat kita mengingat bahwa, ya, kita melihat adanya rasa 

malu.  Ya, kita melihat adanya rasa bersalah.  Ya, kita melihat adanya hukuman.  Ya, kita melihat adanya 

penghakiman.  Kita melihat adanya kekacaunan.  Kita melihat adanya tipu muslihat, tetapi apa yang 

akhirnya kita lihat adalah seorang Juruselamat yang datang dalam bentuk dan rupa dari karya Yesus 

Kristus.  Dimana kita dipimpin, ya, untuk melihat segala kekacauan dengan cara yang sama.  Ingatlah 

ketika kita melihat kitab Pengkhotbah dan kita melihat dalam kitab tersebut segala pencarian yang 

kosong, semua cara dimana segala sesuatu yang ditawarkan dunia tidak memuaskan, dan akhirnya 

membawa kekacauan di dalam kehidupan kita. 

 

Tetapi salah satu hal yang kita lihat ada dan salah satu hal yang kita lihat disini dan salah satu hal yang 

kita lihat di seluruh kitab nabi-nabi kecil adalah bahwa kekacauan, rasa malu, rasa bersalah itu bukan 

merupakan akhir.  Semua itu, oleh kasih karunia Allah, tidak dimaksudkan untuk membawa kita kembali 

kepada diri kita sendiri tetapi dimaksudkan untuk membawa kita kepada Injil dan kepada Kristus. 

 

Salah satu hal yang kita lihat di dalam seluruh Alkitab dan salah satu hal yang kita lihat dalam kitab Mikha 

adalah jawaban untuk dosa-dosa kita dimana teks ini membuat kita supaya bersiaga, dimana jawaban 
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untuk dosa-dosa kita tidak ditemukan karena kita mempunyai lebih banyak uang.  Tidak ditemukan 

karena lebih banyak pendidikan.  Tidak ditemukan karena lebih banyak usaha.  Percaya atau tidak, 

jawaban atas dosa tidak ditemukan karena pemerintahan yang lebih banyak.  Jawaban atas dosa-dosa 

kita tidak akan dan tidak akan pernah datang dari dunia ini, tidak akan pernah datang dalam khotbah ini. 

 

Kebenaran yang kita perlukan adalah sebuah kata dari luar.  Kita memerlukan Injil.  Kita memerlukan 

Kristus.  Kita memerlukan seorang Mesias dari luar yang datang dan membebaskan kita dari kebinasaan 

karena dosa, dan ini tepatnya kita lihat dalam diri Yesus Kristus.  Dimana Dia telah datang.  Dia telah 

menanggung dosa kita.  Dia telah menanggung rasa malu kita.  Dia telah menanggung rasa bersalah kita, 

murka kita, hukuman kita, dan Dia telah meletakkannya di atas pundak-Nya, dan Dia telah pergi ke kayu 

salib, dan Dia telah mati untuk setiap dosa-dosa tersebut.  Dan kemudian Dia tidak hanya mati untuk 

dosa-dosa tersebut, tetapi Dia telah bangkit dari kematian, menang atas maut. 

 

Jadi Dialah yang menang atas dosa, kematian, neraka dan kubur.  Ya, kita melihatnya.  Kita melihat 

kebinasaan dari dosa tetapi kita juga, Saudara-saudara seperti yang kita lihat dalam kitab Mikha, kita juga 

melihat kekuasaan dari Gembala kita.  Dan kita melihat bahwa janji-janji yang jelas terlihat seperti kristal 

di dalam kitab Mikha pasal 5.  Dan saya ingin kita menghabiskan sisa waktu kita untuk melihat kekuasaan 

dari Gembala kita.  Tidak meninggalkan, kebinasaan atas dosa-dosa kita, tetapi untuk menunjukkan kita 

kepada Kristus di dalam kitab Mikha pasal 5 dimana dia mengatakannya dalam ayat 1. 

 

Dia berkata, “Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu; pagar pengepungan telah mereka 

dirikan melawan kita; dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel.  Tetapi 

engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit 

bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu 

kala.  Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah 

melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.“  Ada waktu 

percobaaan, ada waktu ujian.  Kemudian sisa dari Saudara-saudara kita itu akan kembali ke bangsa Israel. 
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Dan perhatikan apa yang dilakukan Gembala.  “Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan 

mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, 

sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera.”  Saya ingin 

Saudara menyimpannya dalam pikiran Saudara apa yang telah kita lihat.  Kita telah melihat kebinasaan 

karena dosa.  Saya ingin kita menyimpannya, kita menyimpannya supaya segar dalam ingatan kita hanya 

karena apa yang kita lihat.  Perhatikan bahwa seperti yang kita lihat dengan  jelas kebinasaan karena dosa 

maka kita akan melihat dengan jelas kekuasaan Gembala kita, kemuliaaan dari Gembala kita. 

 

Dan apa yang ingin saya lakukan adalah melihat keempat bagian yang berbeda dimana kita dapat melihat 

kekuasaan Gembala kita.  Pikirkan tentang dosa Saudara dan biarlah semua itu membawa kita kepada 

Kristus.  Maka kita lihat nomor satu, bahwa kita mempunyai Gembala yang menyelamatkan domba-

domba-Nya, bahwa di dalam Kristus, Dia menyelamatkan domba-dombaNya.  Lihatlah Mikha 4:6-7.  Kita 

tidak akan menghabiskan banyak waktu di ayat-ayat ini tetapi hanya kita lihat saja Mikha pasal 4, dimana 

Saudara melihat janji itu lagi.  Kita mendapatkan penghakiman Allah berdampingan dengan janji-janji 

Allah. 

 

Di dalam pasal 4 ayat 6 dan 7 dia mengatakan, “Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN,” dengan kata 

lain, ketika Mesias datang.  Ini tidak jauh dari masa yang akan datang.  “Ketika Mesias datang,” 

demikianlah firman Tuhan, “Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan 

mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah Kucelakakan.  Mereka yang pincang akan 

Kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan TUHAN akan menjadi 

raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya.” 

 

Janji yang kita dapatkan dari seorang Gembala dan Saudara melihatnya di dalam catatan Saudara yaitu 

bahwa Dia tidak akan meninggalkan.  Mengapa?  Karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan.  Dia 

menyelamatkan domba-domba-Nya, maka kita tidak akan ditinggalkan.  Mengapa?  Karena kasih karunia-

Nya yang menyelamatkan.  Saudara melihat kata “sisa (remnant)” digunakan sebanyak lima kali dalam 

pasal yang berbeda, sekali dalam pasal 2, dua kali disini dalam pasal 4, Juga kita akan melihatnya di dalam 

pasal 7.  Kata “remnant (sisa)” digunakan lima kali di pasal yang berbeda dalam kitab Mikha. 
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Gagasannya adalah ini.  Apa yang dimaksud dengan sisa itu?  Saya tidak mengerti.  Apakah kita ini sisa?  

Apa artinya sisa disini?  Allah akan menghakimi Israel.  Allah sudah menghakimi Israel dan Dia berjanji.  

Dia berkata, “Aku akan menghakimi kamu dan suatu bangsa asing akan datang.  Mereka akan 

mengangkut kamu dengan kereta.”  Dan inilah tepatnya yang Dia sebutkan satu menit yang lalu.  Pada 

tahun 586 S.M bagsa Babilonia datang dan mereka melakukan tepat seperti firman Tuhan.  Mereka 

menghancurkan Bait Allah.  Mereka meruntuhkan tembok-tembok, dan mereka membawa umat Allah 

keluar.  Dan untuk semua maksud dan tujuan, jika Saudara melihatnya hanya dari perspektif manusia, 

seharusnya mendapati akhir dari Israel, melalui semua maksud tersebut.  Seharusnya terjadi juga 

terhadap Yehuda. 

  

Tetapi Dia berkata, “Aku akan menyelamatkan sisa Israel.”  Mereka akan dibawa ke pembuangan.  Tetapi 

Aku akan menyelamatkan beberapa dari mereka bukan semuanya, tetapi Aku akan menyelamatkan 

beberapa dari mereka.  Dan ketika Aku melakukannya, kamu akan tahu bahwa itulah semua belas 

kasihan-Ku.  Bukan berarti ada beberapa orang pincang yang pergi dan mereka adalah orang-orang yang 

beriman.  Dia berkata, “Tidak, mereka yang telah Kucelakakan.”  Dengan kata lain, mereka yang telah 

Kuhukum, Dia berkata, “Aku akan membebaskannya,  Aku akan membawanya kembali.  Hanya karena 

belas kasihan Allah maka beberapa dari mereka akan diselamatkan.”  Demikian juga dengan kita. 

 

Semua itu adalah karena belas kasihan.  Semua hanya karena kasih karunia kita diselamatkan.  Saya 

memikirkan tentang semua itu dalam hidup saya sendiri.  Saya berpikir tentang keselamatan yang telah 

saya peroleh adalah seperti Israel.  Bahkan seorang anak kecil, bahwa sebagai seorang anak kecil, saya 

juga telah dicelakakan oleh dosa.  Bahwa saya adalah seperti dikatakan dalam Mikha 4:6, “Bahwa saya 

adalah orang yang pincang di hadapan Allah.”  Bahwa saya tidak dapat membawa diri saya sendiri.  

Bahwa saya tidak dapat membawa diri saya sendiri kepada Allah.  Tetapi malahan Allah yang datang 

kepada saya.  Dan di dalam kasih karunia-Nya dan dalam belas kasihan-Nya, Dia dalam rupa dan dalam 

karya Kristus, Dia telah datang kepada saya dan Dia telah membawa saya keluar dari tempat 

pembuangan.  Dia telah membawa saya keluar ke negara yang jauh, dan Dia telah membawa saya 

kembali ke rumah Bapa oleh kasih karunia dan kuasa-Nya, dan semua itu adalah karena belas kasihan-

Nya. 
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Semuanya karena belas kasihan Allah.  Jadi bagaimana Saudara mengetahuinya?  Apakah Saudara yakin 

tidak ada beberapa alasan yang lain?  Alasan lain apa yang mungkin?  Cara lain apa yang dapat kita 

anggap sebagai asal dari belas kasihan Allah?  Apakah itu berarti Allah memandang kita dan berkata, 

“Baiklah, kamu tahu, Bart adalah orang yang benar-benar beriman, dan saya pikir saya akan 

menyelamatkannya.”  Baiklah, saya akan memberitahu Saudara, saya  tidak berpikir seperti itu.  Baiklah, 

mungkin Allah berkata, “Baiklah, saya dapat sungguh-sungguh menggunakan orang itu. Karena Aku dapat 

menggunakan Bart, maka Aku akan menyelamatkan dia karena dia akan berguna bagi-Ku, sedangkan 

yang lain tidak berguna.” 

 

Setiap kali saya berkhotbah saya selalu diingatkan.  Saya biasanya mendapatkan pesan teks beberapa 

menit, beberapa jam sebelum saya berkhotbah yang memberitahu saya untuk pergi dan berbicara 

kepada Tuhan, tetapi ingat bahwa Tuhan menggunakan seekor keledai untuk berbicara di Perjanjian 

Lama.  Maka berbicaralah, Saudaraku, berkhotbahlah. Ini adalah peringatan yang baik.  Peringatan yang 

baik bahwa Tuhan tidak memerlukan saya dan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan saya karena Dia 

melihat kesetiaanku karena Dia melihat bahwa Dia memerlukan saya.  Tuhan menyelamatkan saya 

karena semata-mata belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang mutlak.  Dan supaya Saudara bertanya 

kepada diri sendiri pertanyaan ini, “Mengapa Tuhan menyelamatkan saya?  Mengapa saya telah Allah 

meunjukkan belas kasihan dan saya melihat orang-orang lain yang di dalam Kristus tidak mendapatkan 

belas kasihan?” 

 

 

Saudara pernah bertanya kepada diri Saudara sendiri pertanyaan tersebut, mengapa?  Mengapa saya 

diselamatkan?  Karena saya lebih pandai dari pada sesama saya.  Bukan.  Ketika kita menanyakan 

pertanyaan tersebut, kita tidak berani.  Kita tidak berani mencoba menemukan alasan-alasan di dalam 

diri kita sendiri mengapa Allah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita.  Kita tidak akan 

menemukannya disana.  Satu-satunya yang akan kita temukan adalah satu alasan bahwa Allah 

seharusnya menghakimi kita, satu alasan bahwa Allah seharusnya menghukum kita selama-lamanya di 

neraka.  Ketika kita menanyakan pertanyaan tersebut, mengapa Allah menyelamatkan kita?  Pertanyaan 

ini membawa kita bukan ke dalam tetapi ke atas kepada Tuhan, kepada belas kasihan-Nya, kasih karunia-
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Nya yang ditunjukkan di dalam Kristus.  Maka patutlah kita memberi Dia pujian.  Kita melihat kebinasaan 

karena dosa.  Bagaimana kita tidak memuji Allah karena Dia telah memberikan kasih karunia dan belas 

kasihan-Nya sehingga tidak membuang setiap kita ke neraka, tetapi Dia telah menyelamatkan kita.  Dia 

telah menyelamatkan domba-dombaNya. 

 

Perhatikan juga, Dia telah mengampuni domba-dombaNya.  Dia telah mengampuni domba-dombaNya.  

Lihatlah Mikha pasal 7, bagian paling akhir, ayat 18-20, “Siapakah Allah yang seperti Engkau?  Bagian 

paling akhir dari kitab Mikha, “Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang 

memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk 

seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?  Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan 

kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.  Kiranya Engkau 

menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kaujanjikan 

dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala!” 

 

Saya tidak tahu ada lebih banyak lagi bagian-bagian yang menguatkan dari pada ayat ini bagi mereka 

yang dibebani oleh dosa.  Setiap orang yang datang kesini pagi ini berkecil hati dengan dosa yang Saudara 

lihat di dalam kehidupan Saudara?  Ketika saya merefleksikannya dengan diri saya sendiri, saya 

memikirkan semua dosa-dosa saya, semua rasa bersalah dan semua rasa malu saya.  Dan saya 

membayangkannya di hadapan Allah.  Dan menurut ayat-ayat ini, seolah-olah Allah telah mengambil 

semuanya itu dan Dia hanya menyekopnya, dan Dia mengambilnya dan hanya semacam menekannya 

menjadi sebuah bola, menjadi sebuah batu, seperti ini.  Dan dengan kata yang sama yang Saudara 

temukan di dalam kitab Keluaran, dimana Allah melemparkan Firaun dan kuda-kudanya ke tenga-tengah 

lautan, bahasa yang sama digunakan disini.  Bahwa Allah mengambil dosa-dosa tersebut, dan seperti ini, 

Dia melemparkannnya ke tengah-tengah lautan dan dosa-dosa tersebut tenggelam seperti sebuah batu. 

 

Inilah yang dikatakan oleh Spurgeon.  Dengarkan, dia berkata, “Semua jejak-jejak kita, ya, sekumpulan 

besar dosa-dosa tersebut akan dibuang di kedalam laut, bukan dibuang di tempat yang dangkal, 

kemudian dapat dikeruk kembali oleh gelombang pasang, tetapi di laut yang dalam dosa-dosa kita 
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dilemparkan.  Semua dosa-dosa itu telah hilang, kata Spurgeon.  Dosa-dosa tersebut tenggelam ke dasar 

laut seperti sebuah batu.  Haleluya! 

  

Jadi bagaimana kita tidak dikuatkan?  Dosa? Kebinasaan?  Ya, tetapi bagaimana dapat kita tidak 

dikuatkan, Saudara-saudaraku, dimana kita tidak akan dihukum.  Dimana kita tidak akan dihukum.  

Mengapa?  Karena kebaikan kita.  Bukan. Tetapi karena kasih setia-Nya.  Kita harus menganggap 

perubahan dan pengampunan kita berasal dari kasih karunia Allah, maka terpujilah Tuhan karena Dia 

menyelamatkan Saudara dari dosa dan dikuatkan, Saudara-saudaraku, tidak ada satu ons – apakah 

Saudara mendengarnya?  Tidak ada satu ons hukuman yang disediakan bagi Saudara jika Saudara telah 

percaya kepada Kristus.  Semua itu telah dibayar lunas oleh Yesus. 

 

Dia telah menyelamatkan kita.  Dia telah mengampuni kita.  Nomor tiga, Dia menyucikan domba-

dombaNya.  Menyucikan domba-dombaNya.  Mikha pasal 5,  Saudara dapat mengikutinya terus.  Saya 

ingin membaca pasal 5 ayat 10-11, dan sementara saya membaca, saya ingin Saudara mencatat satu hal 

sementara kita terus melanjutkan, saya ingin Saudara melihat semua “Aku akan”.  Dengan kata lain, saya 

ingin Saudara melihat aktivitas yang dilakukan Tuhan.  Apa yang dilakukan Allah untuk domba-

dombaNya?  Dengarkan semua “Aku akan”, “Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman 

TUHAN, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu.  Aku 

akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu.  

Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka 

engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu.  Aku akan (saya suka ayat 14 ini) 

menyentakkan tiang-tiang berhalamu (Allah akan menyentakkan) dari tengah-tengahmu dan akan 

memunahkan berhalamu; Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah, kepada 

bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.  Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan 

meruntuhkan segala kubumu.” 

 

Kita melihat dari ayat-ayat ini di dalam catatan Saudara bahwa kita tidak akan diubahkan.  Mengapa?  

Karena kuasa Roh, kita tidak akan diubahkan karena kuasa Roh-Nya.  Hal ini menguatkan saya.  Ini sangat 

menguatkan saya ketika mengetahui bahwa Allah lebih banyak melakukan pengudusan bagi saya 

daripada yang saya lakukan.  Bahwa Dia akan menyelesaikannya.  Kita akan menggemakan kebenaran 
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tersebut bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan melakukan apa?  Dia akan 

menyelesaikannya.  Dia menyelamatkan kita.  Puji Tuhan.  Dia mengampuni kita.  Kita dikuatkan.  Dia 

menyucikan kita, dan kemudian terakhir, Dia melindungi domba-dombaNya.  Dia melindungi domba-

dombaNya. 

 

Ayat 4 yang kita baca satu menit yang lalu di dalam pasal 5.  Ayat 4, “Maka ia akan bertindak dan akan 

menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka 

akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai 

sejahtera.”  Mikha melihat hari bagi Israel dan perluasannya bagi kita dimana mereka tidak akan pernah 

diusir.  Bahwa tidak ada yang akan mencelakakan mereka.  Mengapa?  Karena Dia akan menjadi besar 

sampai ke ujung bumi.  Dan dia akan menjadi damai sejahtera. 

 

Maka kita tahu ini bahwa kita tidak akan dikuasai lagi; kita tidak akan dikuasai lagi.  Mengapa?  Karena 

ketetapan hati kita yang luar biasa.  Bukan.  Tetapi karena kekuasaan tertinggi-Nya.  Bahwa kita tidak 

akan dikuasai lagi.  Jaminan apa yang Saudara miliki?  Jaminana apa yang saya miliki bahwa dosa tidak 

akan menguasai kita lagi dalam kehidupan ini?  Bahwa kita akan sungguh-sungguh “menerimanya”.  

Bahwa kita tidak akan mengesampingkan.  Bahwa kebinasaan karena dosa akhirnya tidak akan mendekati 

kita.  Inilah jaminannya.  Inilah keyakinan yang kita miliki:  kita memiliki seorang Gembala, yang, melalui 

kematian dan kebangkitan-Nya, telah dimuliakan di sebelah kanan Bapa di tempat yang maha tinggi.  Dan 

ketika Dia dimuliakan, Dia sekarang hidup selama-lamanya untuk menjadi perantara bagi Saudara dan 

saya, sehingga Dia tidak akan pernah, tidak pernah kehilangan satu dombapun.  Dia hidup.  Dia hidup.  

Apakah Saudara percaya?  Apakah Saudara mempercayainya atau apakah Saudara percaya bahwa Bapa 

tidak mau menjawab doa Anak-Nya (Tuhan Yesus) supaya darah-Nya sendiri tertumpah bagi kita?  Ini 

adalah janji Injil yang baik yang kita terima.  Tidak ada yang akan menguasai kita lagi karena kekuasaan-

Nya yang tertinggi. 

 

Kita melihat berkali-kali, ya, dosa memporak-porandakan kita.  Dengan semua kekuatannya, dosa telah 

memporak-porandakan kita tetapi apa yang kita dengar dari kitab Mikha dan apa yang kita lihat ketika 
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kita membaca sisa dari Perjanjian Baru, dosa tidak hanya memporak-porandakan kita tetapi Gembala kita 

dengan semua kekuasaan-Nya telah mempersatukan kita. 

 

Dan sebagai penutup, biarkan saya menanyakan kepada Saudara tiga pertanyaan.  Nomor satu, jika 

demikian yang terjadi, jika demikian yang terjadi bahwa kita telah diporak-porandakan oleh dosa tetapi 

kita memiliki Seorang Gembala yang berkuasa yang mempersatukan.  Jika demikian yang terjadi, nomor 

satu, mengapa kita terus di dalam dosa bila dosa itu telah dihancurkan?  Dengan kata lain, kita mengerti 

mengapa dunia terus berada di dalam dosa.  Mereka tidak tahu yang lebih baik.  Tetapi oleh kasih karunia 

dan belas kasihan Allah, Dia telah membuka mata kita untuk melihat sifat dan kedalaman dosa kita bukan 

hanya di dalam cara dosa menghancurkan hidup kita, tetapi kita telah melihat kengerian akibat dosa itu 

melalui salib Tuhan Yesus.  Dan melihat hal ini, saya meminta Saudara untuk meletakkan persediaan 

kehidupan Saudara sekarang juga. 

 

Kemudian mengapa jika kita mengetahuinya yaitu kemana dosa membawa kita.  Jika apa yang Allah 

percaya tentang dosa, jika apa yang Allah pikirkan tentang dosa adalah salib Yesus Kristus, bagaimana 

kemudian kita terus berada dalam dosa?  Bagaimana Saudara dapat terus berada dalam dosa? 

Bagaimana saya terus berada dalam dosa?  Mengapa kita terus berada dalam dosa bila dosa itu sudah 

dihancurkan?  Nomor dua, mengapa kita terus berada dalam dosa?  Mengapa kita terus di dalam 

pembenaran diri sendiri bila darah Yesus sudah menebusnya.  Hal yang paling natural di dunia adalah 

mendengar pesan ini dan berkata, “Saudara tahu apa?  Saya tahu ada banyak hal yang buruk disana.  

Saya tahu mereka melakukan banyak hal yang buruk, tetapi saya tidak sungguh-sungguh dengan 

keburukan tersebut.  Saya tidak melakukan hal-hal yang kita lihat di Israel. 

 

Tetapi saya akan menunjukkan kepada Saudara dari evaluasi Saudara sendiri dari Titus pasal 3, “Karena 

dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan 

keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci.”  Tidak heran Luther 

mengatakan, “Biarkan dosa-dosamu menguning.  Rasakan beratnya dosa.  Rasakan kedalaman dosamu.” 

Dan saya pikir jika kita melakukan demikian, jika kita menghabiskan waktu memikirkan dosa-dosa kita, 

saya tahu realitanya, sebagai anak Allah hal itu akan membawa kita sungguh-sungguh melihat kedalaman 

dosa kita tetapi juga akan membawa kita melihat kemuliaan Juruselamat kita. 
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Dan karena melihat kemuliaan Juruselamat kita, saya tidak berpendapat bahwa kita akan berani berkata 

bahwa segala sesuatu yang baik di dalam hidup saya bagaimanapun diakibatkan dari cara apa saja yang 

bagi saya semuanya diakibatkan oleh Allah.  Hal ini akan membawa kepada bukan pembenaran diri 

sendiri tetapi membawa kepada puji-pujian yang terus-menerus dan meluap-luap kepada Yesus yang 

telah mati bagi dosa-dosa kita. 

Nomor tiga, ketika kita dekat, mengapa kita terus takut?  Mengapa kita terus di dalam ketakutan bila 

Gembala kita melindungi kita?  Dan kita mempunyai gambaran seorang Gembala, yang digambar 

terutama dari buku anak-anak, di atas lereng bukit yang hijau dan segar dengan memakai jubah putih 

melambai.  Saya ingin menghapuskan kesan seorang Gembala dari pikiran Saudara pagi ini.  Saudara ingat 

Daud adalah seorang gembala dan dia bertarung dengan siapa?  Dia bertarung dengan singa dan dia 

bertarung dengan beruang dengan menggunakan tongkat dan gada.  Yesus ketika berbicara dalam 

Yohanes pasal 10 tentang sifat seorang Gembala, kehidupan dan pelayanan seorang gembala, Dia 

berkata, “Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.”  Dan jika ini masalahnya 

bahwa menggembalakan adalah bisnis yang berdarah dan merupakan sebuah pertarungan, mengapa 

kemudian kita berani mengenal ketidakcukupan kita sendiri, mengetahui bahwa kita tidak mempunyai 

kuasa atas dosa yang terpisah dari Kristus,  mengapa kita berani bertarung melawan dosa terpisah dari 

Dia? 

 

Dan ketika kita bangun setiap pagi dan kita tahu bahwa kita akan diperhadapkan dengan pencobaan ini.  

Kita akan diperhadapkan dengan pencobaan ini, dan kemudian kita akan diperhadapkan dengan ratusan 

hal-hal lain yang tidak kita tahu pada saat itu.  Mengapa kita berani memulai hari kita tanpa permohonan 

kepada Gembala Agung untuk perlindungan-Nya, kemenangan-Nya, kuasa-Nya atas dosa.  Kita 

mempunyai seorang Gembala yang baik yang memberikan nyawa-Nya bagi domba-dombaNya.  Dengan 

kasih karunia Allah, maukah Saudara minggu ini maju, maukah Saudara dengan kasih karunia-Nya, 

Saudara melekat kepada-Nya.  Maukah Saudara mengungkapkan ketergantungan Saudara sepenuhnya 

Kepada Gembala itu. 


