Pinatutunayan ng mga Propeta
1 Hari 22:1-40
i Ahab, ang masamang hari ng Israel, ay nais na maibalik ang bayan ng Ramoth-gilead
mula sa Syria. Nguni’t kinakailangan niya ng tulong, kaya lumapit siya sa mabuting Haring
Jehoshapat ng Judah upang umanib sa kanya laban sa kanilang kaaway. At nagwika ang
Hari Jehoshapat na nais niyang magsama ang kanilang pwersa ni Ahab, subati’t kailangan muna
nila ang payo ng Dios.
Si Ahab ay nilaspastangan na ang Panginoon noon pa man, sa paraan ng pagsamba sa dios ng
mga pagano na si Baal, kaya nga, tinawag niya ang 400 upahang propeta upang lumapit sa
dalawang hari. Sa pambihirang tanawin, ang mga bulaang propeta ay nagwika ng “Sulong, at
labanan ninyo ang mga Syriano, at kayo’y
magtatagumpay!” Subali’t ang Haring Jehoshaphat ay
humiling na pakinggan ang tunay na propeta ng
Panginoon. At sinabi ni Ahab na iisa na lamang ang
natitirang propeta ni Jehovah at ’yon ay walang iba kundi
si Micheas, subali’t ang sabi niya, “Namumuhi ako sa
kanya, dahilan sa hindi siya nagbabadya ng magandang
ulat sa akin, kundi masama.” Talatang 8. Sa pamimilit ni
Jehoshapat, ay atubiling nagutos si Ahab na sunduin si
Micheas. Ang matapang na propeta ay dumating at
nagsabi ng hindi kanaisnais na pahayag. Sinabi niya kay
Ahab na siya ay mamamatay sa pakikidigma laban sa
Syria. Ngayon, si Ahab ay nahaharap sa matindi at
mabigat na pagpapasya. Maniniwala ba siya sa 400
propeta na nagsasabi ng magagandang bagay sa kanya, o
sa nagiisang propeta ng Panginoon? Ang matigas ang
loob na haring Ahab ay nagmungkahi kay Jehosapat na
baliwalain ang babala ni propeta Micaiah at samahan siya
sa labanan. Inakala niyang kaya niyang maisahan ang
Panginoon sa pagsusuot ng damit pandigma at iwasan ang unang hanay sa
digmaan. Subalit huli na nang matutuhan niya na hindi mo matatakasan ang
Salita ng Dios. Habang naglalaban, isang pana ang sumalimpad sa himpapawid at
tumama sa dugtungang bahagi ng kanyang damit pandigma, at siya’y duguang
namatay sa kanyang karwahe. Nagbabala si Jesus na magkakaroon ng mga bulaang
propeta sa huling mga araw (Mateo 24:11). Kaya nga dapat nating malaman ang
pagkakaiba ng totoo sa mga huwad. Ito ay maaring buhay o kamatayan.
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