




Suami 
paduka kini 

telah lanjut 
usia.

Kami tidak
bisa menghangat-

ka
ya, meski banyak
selimut dipakaikan

kepadanya.

Lakukan 
semampu 
kalian.

Kami telah 
mengutus orang 

untuk mencari 
seorang perawan 

cantik untuk 
merawat

raja.

Namun, masalah 
mulai timbul ...

Abisag, gadis dari Sunem, diantar kepada raja 
untuk merawatnya. Bahkan, dia berbaring 

di sisi raja untuk menghangatka�ya.

Namun, sang raja tidak 
berhubungan intim denga�ya.

1 Raja-Raja 1:1-4

Kami akan 
lakukan yang 
terbaik untuk 

menenteramkan 
raja pada 
hari-hari 

terakhirnya.

1 Raja-Raja 1:1-4 1



Adonia, anak sulung 
Daud sesudah kematian 

Absalom, menyangka 
bahwa dialah pewaris 

takhta ayahnya.

Adonia 
memamerkan

 kekuas��ya 
untuk menunju�an 

niatnya.

Adonia adalah anak 
manja. Takhta keraj�n 

telah merasuki pikira�ya. 
Raja Daud tidak pernah 
mendisiplin anak muda ini 

dengan semestinya.

Namun, Adonia 
memiliki wibawa 
seperti ayahnya, 

raja Daud.

kudengar,
Panglima Yoab 

dan imam Abyatar 
mendukungnya.

Ya, betul. Kecuali
imam Zadok, Nabi 
Natan, dan para 
pahlawan Raja

Daud.

1 Raja-Raja 1:5-81 Raja-Raja 1:5-82



Ratu,
Nabi Natan

ingin bicara
dengan Yang

Mulia.

Aku akan 
menemuinya.

Adonia, putra
baginda dari Hagit,

menetapkan diri sebagai
raja tanpa diketahui

Raja Daud.

Hanya ada 
satu cara untuk 
menyelamatkan 

nyawamu dan
nyawa anakmu,

Salomo.

Adonia
telah mengurbankan
banyak domba dan

ternak. Panglima Yoab
ikut bergabung

denga�ya.

Putramu, 
Salomo, dan aku 

akan diperlakukan 
seperti penjahat

 jika dia mengambil
 alih takhta.

Ratu Batsyeba 
berkata benar. 

Apakah Tuanku Raja 
memutuskan sesuatu 
tanpa memberitahu 
hamba-hambamu?

1 Raja-Raja 1:9-27

Hamba sarankan 
agar Ratu menghadap 
Raja dan mengajukan 

pertany�n ini:

Setelah
itu, hamba akan

datang dan mendukung
pernyat�n paduka

Ratu.

Nabi Natan 
meminta izin 

bicara dengan 
paduka raja.

“Bukankah
tuanku telah ber-

janji bahwa Salomo
akan menjadi raja untuk 
men�antikan tuanku? 

Mengapa sekarang 
Adonia yang 

menjadi raja?”

1 Raja-Raja 1:9-27
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Demi TUHAN
yang hidup, yang

telah melepaskan aku
dari segala kesesakan,

anakmu, Salomo,
akan menjadi raja

sesudah aku.

Hidup tuanku 
Raja Daud 

sampai selama-
lamanya!

Pergilah bersama 
para abdi A�ah dan 

nai�an putraku, 
Salomo, ke atas 
bagal betinaku.

Pan�il 
Benaya, kepala 
pengawalku, 

dan imam Zadok 
kemari.

Pergilah 
bersamanya dan 
dia harus duduk 
di takhtaku untuk 

men�antikan 
aku.

Amin! 
Demikianlah 

firman A�ah.

Kiranya Tuhan 
membuat takhta 

Salomo lebih besar 
daripada takhta 

ayahnya.

1 raja-raja 1:28-37

Suruhlah
orang meniup
trompet dan

berseru,
“Hidup Raja
Salomo!”

1 raja-raja 1:28-374



Kiranya pemerintahan 
anak Daud dipenuhi oleh 

berkat dari Yang 
Mahatin	i!

Hidup Raja 
Salomo!

Kiranya 
pemerintaha�ya 

semashyur 
pemerintahan 

ayahnya!

Kini Salomo 
menun	angi 

bagal raja, dan 
gemuruh yang 
kalian dengar 
adalah suara 
sorak-sorai di 

kota.

Bumi bergetar karena 
suara peray�n itu.

Seorang 
kesatria sepertimu 

pasti membawa 
kabar baik.

Tidak 
sama sekali, 

Panglima Yoab. 
Raja Daud baru 

saja mengangkat 
putranya, Salomo, 

sebagai raja.

imam Zadok, 
Nabi Natan, Benaya, 
dan para pengawal 
keraj�n bersama 

denga�ya di tengah-
tengah orang 

banyak itu.

1 raja-raja 1:38-451 raja-raja 1:38-45 5



“Salomo kemudian menduduki takhta 
keraj�n dan seluruh pembesar keraj�n 

datang memberi selamat kepadanya.”

Kasihanilah 
aku. Aku 

berada di 
Bait Aah.

Jangan sampai 
kita terlihat di 
sini bersama 

Adonia!

Aku harus 
kabur ke Bait 

Aah dan 
memegang 

tanduk-tanduk 
mazbah untuk 

memohon 
ampun.

Ya! 
Kita akan 
dian�ap 

berkhianat. 
Lari!

Pangeran 
Adonia memohon 
belas kasihan.

Jika dia 
seorang kesatria, 

sehelai rambut 
di kepalanya pun 
tidak akan jatuh 

ke tanah.

1 raja-raja 1:46-53

Engkau 
boleh pulang 
ke rumahmu.

1 raja-raja 1:46-536



Sebentar lagi aku 
pergi menuju jalan 

yang ditempuh setiap 
manusia. Dengarkan 

kataku.

Tunju�an dirimu 
sebagai seorang 

pria, lakukan kewajiban-
kewajiban, perintah-

perintah, dan ketetapan-
ketetapan-Nya supaya 

kamu berhasil.

Kamu tahu kejahatan yang dilakukan Yoab 
kepadaku dan kepada dua panglima israel.

Perlakukan dia sesuai hikmatmu, tapi
jangan biarkan orang tua itu 

beristirahat dengan damai!

Sebaliknya,
tunju�anlah kemurahan

kepada anak-anak Barzilai.
Dia telah menolongku ketika

aku melarikan diri dari
kakakmu, Absalom.

ingatlah Simei. 
Dia mengutukiku, 
tetapi kubiarkan 

dia pergi.

Namun, hukum 
orang tua 

itu sampai ke 
alam kubur.

Daud berkuasa atas israel selama 40 tahun, 
7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Yerusalem.

Paduka Raja 
adalah orang 
yang berkenan 
di hati A ah.

Kita dapat
memercayai keputusan

Raja Daud yang menunjuk
Salomo sebagai pen�antinya.

1 raja-raja 2:1-111 raja-raja 2:1-11 7



Apakah kau 
datang dengan 

damai?

Ya. Tapi, ada 
yang harus 

kusampaikan.

Engkau tahu bahwa 
keraj�n ini adalah 
mili�u, tapi kead�n 

berubah dan A�ah telah 
menyerahkan keraj�n 

ini kepada adi�u.

ibu, kemari dan duduklah 
di takhta ini. Aku telah 

menaruh takhta ini 
di sini untuk ibu. ibu ingin 

minta sesuatu 
kepadamu ... Tolong, 

jangan tolak 
permint�n ini.

Saudaramu Adonia ... 
meminta Abisag untuk 

menjadi istrinya.

ibu tahu, 
aku tidak akan 
menolaknya.

Aku hanya punya 
satu permint�n 

... Janganlah 
menola�u.

Berikanlah Abisag, 
gadis yang melayani 
ayahku pada hari-hari 

terakhirnya untuk 
menjadi istriku.

Aku 
akan bicara 

pada Salomo 
dan menun�u 
keputusa ya.

Dia mungkin 
sekaligus meminta 
juga keraj�n ini 
karena dia adalah 

kaka�u!

Demi Tuhan yang telah 
menempatkanku di atas 
takhta ini ... Adonia akan 
membayar permint� ya 

yang kurang ajar itu!

1 raja-raja 2:13-25

�RG�!

1 raja-raja 2:13-258



imam Abyatar! Meskipun kau telah bersekutu
dengan saudaraku, kau tidak akan mati
karena dulu kau yang mengusung Tabut
A�ah dan mendampingi ayahku dalam 

kesusaha�ya.

Raja 
memerintahkanmu 

untuk keluar!

Tidak! 
Lebih baik 
aku mati 
di sini!

Jika 
kamu sampai 
menyeberangi 
lembah Kidron. 

Kamu akan 
mati!

B--baik, 
tuanku ...

Kamu telah mengutuki 
ayahku, tapi aku akan 
membiarkanmu hidup 
selama kamu tin�al 

di Yerusalem.

Kembalilah 
ke ladangmu 

di Anatot.

Abisai,
Bawa Yoab 

kemari!

Lakukan 
seperti yang 
dimintanya. Bunuh dia! 

Singkirkan darah 
orang tidak bersalah 
yang telah ditumpahkan 
orang itu dariku dan 

keluarga ayahku!

Sekarang, 
bawa Simei ke 
hadapanku!

Tiga tahun kemudian ... Kami mendapat 
laporan bahwa Simei, 
kerabat Saul, telah 
pergi ke Gat untuk 
mencari budaknya 

yang hilang.

Sesuai firman 
A�ah, keturunan 

Saul akan berakhir 
sementara takhta 
Daud akan tetap 

selamanya!

Bunuh dia!

1 raja-raja 2:26-461 raja-raja 2:26-46 9



Kemudian, Salomo 
menikahi putri Firaun 
dan membawanya ke 

kota keraj�n.

Di Gibeon, tidak jauh dari Yerusalem, 
ada sebuah bukit yang penting. Di sanalah 

letak tabernakel dan mazbah tembaga.

Di Gibeon, Salomo mempersembahkan 
seribu kurban bakaran kepada A�ah.

[1] Mungkin Firaun yang dimaksud 
adalah Siamun. Dia adalah penguasa 
dinasti Mesir ke-21. Ini berarti 
Salomo memiliki status politik 
yang tinggi pada zaman itu.

Dan, di sanalah A�ah 
bercakap-cakap dengan 

Salomo dalam mimpi. Mintalah 
segala sesuatu 

yang kamu inginkan 
kepada-Ku.

Ya Tuhan, 
Engkau telah 

mengangkatku untuk 
men�antikan ayahku 
meskipun aku masih 

sangat muda.

Berikan hamba-Mu 
ini hikmat untuk memimpin 

umat-Mu dengan baik 
dan dapat membedakan 

antara yang baik 
dan jahat.

A�ah senang 
dengan permint�n 

Salomo.

[2] Waktu itu, Salomo 
baru berusia 21 tahun.

1 raja-raja 3:1-101 raja-raja 3:1-1010



Karena kamu 
meminta hikmat 
untuk memimpin 

umat-Ku, bukan umur 
panjang, kekayaan, 

atau kekalahan 
musuh-musuhmu, Aku 

akan mengabulkan 
permintaanmu.

Aku juga akan memberikan 
hal-hal yang tidak kamu minta. 
Kekayaan dan kemuliaan! Tidak 
akan ada lagi di seluruh dunia 
sekaya dan semasyhur dirimu.

Aku akan memberimu 
hikmat serta pengertian, 

melebihi orang-orang 
yang hidup sebelum 

atau sesudahmu.

Aku akan 
memberimu umur 

panjang jika kamu 
mengikuti-Ku dan menaati 

segala perintah-Ku 
seperti yang dilakukan 

ayahmu Daud.

Setelah Salomo bangun, 
dia menyadari mimpinya 
itu berasal dari A
ah.

Dia lalu kembali ke Yerusalem dan 
mempersembahkan kurban kepada Tuhan.

Kemudian, dia mengundang para 
pegawainya ke perjamuan besar.

1 raja-raja 3:11-151 raja-raja 3:11-15 11



Hikmat Salomo diuji lewat 
perselisihan antara dua pelacur.

Tuanku! 
Perempuan ini 

tin�al serumah 
dengan hamba dan 
dia melahirkan 3 

hari sesudah 
hamba.

Pada malam hari, dia 
menindih bayinya hin�a 

mati ... Lalu, dia mengambil 
bayiku ketika aku tidur 
dan menukar dengan 

mayat bayinya.
Bohong!

Anak yang 
mati itu adalah 

anaknya!

Jadi ... mari kita 
luruskan faktanya. 

Kalian berdua sama-sama 
mengakui bayi yang hidup 
ini adalah anaknya, dan 
mengatakan bahwa bayi 

yang mati bukan 
anaknya.

Aku tahu 
solusinya. 
Bawakan 

aku sebilah 
pedang!

Bukan! Sebab 
ketika pagi, aku 

melihat bahwa itu 
bukan bayiku!

1 raja-raja 3:16-24

Anakmu 
mati malam 

itu! Terimalah 
kenyat��ya!

1 raja-raja 3:16-2412



Belah anak ini 
jadi dua bagian! 

Dan berikan 
kepada mereka 
masing-masing!

Jangan tuan! 
Berikan anak itu 
kepadanya, tapi 
jangan bunuh 

dia!

Anak itu 
tidak akan 

menjadi mili�u 
atau milikmu. 

Belahlah anak
itu jadi dua 

bagian!
Cukup! Berikan 
bayi ini kepada 

perempuan yang 
ingin dia hidup 
karena dialah 

ibunya.

Hei, kamu 
sudah dengar? Raja

 Salomo menyelesaikan 
perselisihan dengan 

perintah untuk membelah 
seorang bayi.

Tapi, 
perintahnya 

itu demi untuk 
menyingkapkan 

kebenaran.

Siapa yang pernah 
mendengar hal semacam 
ini? Sun�uh, Tuhan telah 
mengaruniakan hikmat 

kepada raja kita 
yang baru!

1 raja-raja 3:25-28

Kabar mengenai hikmat Salomo 
pun menyebar ke seluruh negeri.

1 raja-raja 3:25-28 13



Selama pemerintahan Salomo, kedua 
belas suku israel hidup dalam damai.

Salomo pun mengangkat panglima perang, 
imam-imam, juru tulis keraj�n, pengurus 
istana, kepala daerah, juga kepala buruh.

Salomo juga mengangkat dua belas kepala 
daerah yang setiap bulan menyediakan kebutuhan 

keluarga keraj�n secara bergiliran.

Selama Salomo men�ti Tuhan, seluruh israel 
bersatu serta mengalami masa k�masan 

dalam kedamaian dan kemakmuran.

1 Raja-Raja 4:1-211 Raja-Raja 4:1-2114



Selama pemerintahan Salomo, kedua 
belas suku israel hidup dalam damai.

Salomo pun mengangkat panglima perang, 
imam-imam, juru tulis keraj�n, pengurus 
istana, kepala daerah, juga kepala buruh.

Salomo juga mengangkat dua belas kepala 
daerah yang setiap bulan menyediakan kebutuhan 

keluarga keraj�n secara bergiliran.

Selama Salomo men�ti Tuhan, seluruh israel 
bersatu serta mengalami masa k�masan 

dalam kedamaian dan kemakmuran.

1 Raja-Raja 4:1-211 Raja-Raja 4:1-21
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Keluarga keraj�n dan para pejabat 
keraj�n mengonsumsi 30 ekor ternak, 
100 ekor domba, dan berbagai hewan 

liar seperti kijang dan ayam hutan.

istal keraj�n dapat memuat 12.000 
ekor kuda dan 4.000 kereta perang.

1 Raja-Raja 4:22-28

Setiap hari, para pejabat keraj�n 
menyediakan 185 gantang gandum 

dan 375 gantang makanan.

1 Raja-Raja 4:22-2816



A�ah memberi Salomo hikmat luar 
biasa serta pengertian dan akal yang 

luas. Tidak terduga pengertia�ya.

Bahkan, hikmat Salomo jauh melampaui 
hikmat orang-orang bijak di Timur, 

termasuk yang berada di Mesir.

Salomo adalah ahli alam hebat 
yang dapat menjelaskan banyak 
hal tentang hewan dan tanaman.

Banyak raja dari berbagai 
negeri mengutus duta mereka 
untuk meminta saran Salomo.

1 Raja-Raja 4:29-311 Raja-Raja 4:29-31 17



Takut akan TUHAN adalah permuln 

pengetahuan. tetapi, orang-orang bodoh 

menghina hikmat dan didikan.

amsal

Amsal-amsal ini dirancang sebagai
pembanding setara dari gambaran 

sehari-hari dengan kebenaran
dan realitas yang lebih luhur.

Raja Salomo juga menulis 
30.000 amsal dan 1.005 lagu.

Amsal berarti 
“perumpamn”.

Kitab Amsal mengajarkan 
bobot hikmat di atas 

kebodohan.

Salomo menulis amsal untuk
menyampaikan kebenaran bagi

setiap generasi.

Amsal-amsal ini sederhana, 
asas moral yang mengajarkan 

asas realitas tentang kehidupan.

amsal

1 Raja-Raja 4:32-341 Raja-Raja 4:32-3418



Raja Salomo menulis Amsal 
pasal 1-22:16 dan mengumpulkan 

amsal-amsal yang dikenal sebagai 
“Perkat�n-Perkat�n Orang Bijak” 

pada pasal-pasal selanjutnya. Mungkin 
dialah Lemuel dalam pasal 31.

Amsal bukan hukum pahala kaku, tetapi menyam-
paikan prinsip-prinsip umum yaitu, orang-orang 
benar berumur panjang, makmur, dan menikmati 
kebaikan dari Tuhan. Sebaliknya, orang-orang 

bodoh pada akhirnya menerima aib dan maut.

Legenda Yahudi dan beberapa 
rujukan mengaitkan Raja Lemuel dalam 

Amsal 31 sebagai Raja Salomo.

Dalam Amsal, kita akan mempelajari 
karakter dan sifat-sifat A�ah.

Amsal menyajikan kita 
tatanan karakter dan tabiat, 

supaya tetap benar dalam 
berhubungan dengan A�ah, 

sesama, dan diri sendiri.

Salomo menulis Amsal sebelum 
hatinya berpaling dari satu-
satunya A�ah yang sejati.

1 raja-raja 11:1-11; amsal1 raja-raja 11:1-11; amsal 19



Beberapa ucapan-ucapan amsal yaitu:

Bagaimana seseorang menjadi bijaksana? Langkah 
pertamanya adalah percaya dan hormat kepada A�ah!

Hanya orang bodoh yang tidak mau dididik. 
Dengarkan ayah dan ibumu. Yang kamu pelajari 

dari mereka akan memberimu kehormatan.

Jangan dengarkan berandalan atau 
orang-orang berdosa yang membujukmu 

untuk mencelakai orang lain!

Michael!
ayo kita

nongkrong  
bersama!

Kita akan cari
uang dengan

gampang!

Mereka meleta�an 
perangkap bagi 

diri sendiri. Mereka 
akan mati secara 

mengenaskan.

Namun, semua yang 
mendengarkan aku 
akan hidup dalam 
damai dan aman 

tanpa rasa takut.

Orang dungu akan binasa 
karena menolak belajar 
hikmat, dan orang bodoh 
karena peras�n aman 

mereka yang keliru.

amsal 1:10-33amsal 1:10-3320



Setiap orang muda yang mendengarkanku dan 
men�ti perintahku akan diberi hikmat dan akal budi.

Jika kamu mencari pengetahuan seperti mencari 
harta tersembunyi, hikmat dan pengetahuan 

akan A�ah akan diberikan kepadamu.

Sebab dari Tuhanlah 
hikmat! Setiap sabda-Nya 

adalah harta pengetahuan 
dan pengertian.

Dialah perisai 
orang saleh, 

melindungi dan 
menjaga setiap 
jalan mereka.

Dia mengisi 
hidupmu dengan 

sukacita.

Hikmat akan 
menjagamu dari 

asusila.

Mereka yang menin�alkan pasanga�ya dan melenceng dari
 hukum-hukum A�ah, mengikuti jalan yang menuju maut.

ikutilah jejak orang-orang saleh, dan tetap di 
jalan yang benar. Sebab, hanya orang-orang saleh 
yang menikmati hidup secara penuh. Orang-orang 
jahat akan kehilangan hal-hal baik yang mereka 

miliki, bahkan mereka sendiri akan binasa.

amsal 2amsal 2 21



Pelajari semut, hai para pemalas. Pelajari 
cara hidupnya dan jadi bijak! Mereka bekerja 
keras di setiap musim, mengumpulkan makanan 

untuk musim dingin. Tapi kamu ... yang kamu 
lakukan hanya tidur! Kapan kamu akan bangun?

Dengarkan ayah dan ibumu. Nasihat 
mereka akan menjauhkanmu dari asusila 

dan istri tidak setia dari pria lain.

Kamu harus 
pulang jam 
11.00 nanti.

Baik, 
Yah.

Ada tujuh hal yang dibenci oleh Tuhan ... 
kesombongan, kebohongan, pembunuhan, 

rencana jahat, hasrat berdosa, saksi dusta, 
dan menabur cek-cok antar saudara.

Hei, tenang ... 
Mereka tidak 

akan tahu kalau 
ini hilang.

amsal 6

Ana�u, jika kamu menan�ung utang sesamamu dan 
menjamin utangnya, kamu punya masalah besar. Cepat! 
Sebisa mungkin, segeralah keluar dari hutang-piutang.

Tapi, pria yang berzina sun�uh bodoh ...Dia 
menghancurkan jiwanya sendiri. Luka dan aib 
yang tidak terhapuskan adalah bagia�ya.

amsal 622



Anak yang berhikmat 
membuat ayahnya 

bersukacita.
Tapi, anak yang 

pembangkang adalah 
keduk�n bagi ibunya.

Kenangan terhadap orang 
benar adalah berkat, tapi nama 

orang fasik akan membusuk.

Dia adalah pelatih 
terbaik, orang yang 

jujur dan adil.

Dia adalah 
teladan yang 
hebat bagi 

ana
u.

Takut akan TUHAN 
memperpanjang umur ...

... tetapi tahun-tahun orang 
fasik akan dipende�an. Sayang 

sekali dia 
mati muda.

Seumur 
hidupnya dia 

merokok dan 
mabuk-mabukan. 

Kamu mau 
berharap apa?

Pengharapan orang benar 
membawa sukacita ...

Selamat! 
Anak kembar 
yang sehat!

amsal 10

... tetapi harapan orang 
fasik akan lenyap.

amsal 10 23



Tuhan membenci kecurangan, 
tapi menyukai kejujuran.

Wanita cantik yang tidak bijaksana dan 
tidak sopan seperti cincin emas yang 
indah, tapi di moncong s�kor babi.

Setiap orang menghormati niat baik, tapi 
orang dengan niat fasik tidak disukai.

ini sebabnya aku 
suka bekerja dengan 
Erik ... Dia tidak hanya 

mengurus manajemen ... 
tetapi juga memikirkan

 setiap orang.

Y�y! Kita 
berhasil! Kita bertiga 

diterima!

Siapa bergaul dengan 
orang bijak menjadi bijak ...

... tetapi siapa berteman dengan 
orang bebal menjadi bebal juga.

Orang yang mendapat istri menemukan sesuatu 
yang baik, dan beroleh perkenanan TUHAN.

amsal 11-18

Jawaban yang lembut meredakan 
kemurk n, tetapi perkat n yang 

menyakitkan mendatangkan kemarahan.

amsal 11-1824



Gadis itu menyebarkan 
kebohongan tentang 
dirimu! Tidak satu pun 
perkat
	ya benar!

Orang yang 
mengenalku 

lebih tahu diriku. 
Mereka akan 

memilih dengan 
hati nurani.

Orang kaya berkuasa atas 
orang miskin, dan orang 

yang berutang adalah 
budak bagi penagih utang.

Jangan membalas kejahatan dengan 
kejahatan. Biarkan Tuhan mengatasinya.

Beri makan musuhmu 
ketika dia lapar ...

... dan ketika haus, 
beri dia air.

Orang benar peduli 
terhadap orang miskin, 

tetapi orang fasik tidak.

Orang yang menambah hartanya dengan 
bunga tin�i hanya berjerih payah bagi orang 

yang murah hati kepada orang miskin.

amsal 20-29

Bir membuat bertengkar 
dan an�ur membuatmu 
dihina. Kamu bodoh jika 

disesatkan hal ini. An�ur 
hanya akan men�igitmu 

seperti ular berbisa.

amsal 20-29
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Jika kamu dapat menemukan 
istri yang cakap, dia lebih 

berharga daripada permata!

Suaminya dapat memercayainya. Dia 
tidak akan menjadi penghalang tetapi 

mendukungnya seumur hidup.

Dia bersemangat, 
pekerja keras, dan 

mengelola uang 
dengan bijaksana.

 Dia juga bekerja 
sampai jauh malam.

Dia peduli dengan orang miskin dan 
murah hati menolong yang membutuhkan.

K�lokan itu menipu dan 
kecantikan itu sementara, 
tetapi wanita yang takut 
dan menghormati A�ah 

akan dipuji-puji.

amsal 31

Ketika berbicara, keluarlah hikmatnya, 
dan mengandung pengajaran.

amsal 3126



Dari 1.005 lagu yang ditulis oleh Salomo, 
ada satu lagu yang berdiri sendiri.

Kidung Agung

Kitab Suci mencatatnya sebagai lagu 
terbaik Salomo ... yaitu Kidung Agung.

Yang jelas, lagu ini adalah gambaran 
pernikahan romantis yang suci dan indah. 

Penuh dengan romansa dan semarak.

Lagu itu bercerita tentang cinta kasih antara 
Salomo dengan seorang gadis dari Sulam.

Belum jelas apakah gadis itu memang 
berasal dari wilayah Sulam, tempat kebun 
an�ur Salomo. Ataukah gadis itu Abisag, 

gadis Sunem yang merawat ayahnya.

Bagian pertama lagu ini men�ambarkan 
masa pacaran dan kerinduan untuk bersatu.

Lalu, masa kerinduan 
untuk menikah.

Kemudian, rencana pernikahan, 
dengan perselisihan, dan 

kemudian berdamai dengan cinta 
yang semakin bertumbuh.

Kidung AgungKidung Agung

Kidung Agung
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Kulitku 
terbakar 

matahari karena 
aku bekerja di 
kebun an�ur.

Kekasihku 
seperti 

karangan bunga 
di taman En-Gedi. 
Betapa cantiknya 
dirimu, kekasihku, 
sun�uh cantik! 

Matamu selembut 
merpati.

Jangan
 memandangku 

rendah, hai 
gadis-gadis 
dari kota. 

Aku 
adalah bunga 
mawar Saron, 
bunga bakung 

di lembah-
lembah.

Bagaikan bunga 
bakung di antara 

semak-semak berduri, 
seperti itulah 

kekasihku di antara 
para gadis.

Kidung Agung 1-2Kidung Agung 1-228



Siapa itu, yang muncul 
dari padang belantara 

bagaikan kepulan awan di 
tanah yang wangi dengan 

mur dan kemenyan, 
dan dengan segala 

serbuk harum?

Lihat, itu 
kereta kuda 

Salomo! Yang 
mengelilinginya 

adalah 60 orang 
terkuat dari 
pasuka�ya.

Keluarlah, 
putri-putri Sion, 
dan pandanglah 

Raja Salomo, dengan 
mahkota yang dikenakan 

oleh ibunya pada hari 
pernikaha�ya, ini 
hari gembiranya!

Kidung Agung 3Kidung Agung 3 29



Betapa 
cantiknya 

dirimu, 
kekasihku! 
Cantiknya 
dirimu!

Dinda, pengantinku, 
seperti taman rahasia, 

mata air yang tidak 
bisa disentuh, air 
mancur mili�u.

Mari ke 
kebunmu 

dan nikmati 
buah-buah 
terbaiknya.

KiDUNG AGUNG 4

Kau telah 
mencuri hatiku, 

pengantinku. Aku 
terkesima dengan 

lirikan matamu.

KiDUNG AGUNG 430



Aku 
membuka pintu, 

tetapi kekasihku 
telah pergi. 

Detak jantungku 
berhenti!

Aku 
meman	ilnya, 
tetapi tidak 

ada balasan.

Hai, yang tercantik di antara 
wanita, ke mana kekasihmu 

pergi? Kami akan bantu 
mencarinya.

Dia telah turun ke 
kebu�ya, ke petak-

petak rempah-rempah, 
menjelajah kebu�ya 
dan mengumpulkan 

bunga-bunga 
bakung.

Seperti Bukit Karmel 
memahkotai bukit-bukit, 

rambutmu adalah 
mahkotamu. Raja 
tertawan oleh 
rambut ikalmu.

Aku milikmu, 
meteraikan aku 

di hatimu ... Sebab, 
cinta itu kuat 
seperti maut.

Air yang banyak tak dapat memadamkan api cinta, 
dan sungai-sungai tidak dapat menghanyutka
ya.

kidung agung 5-8kidung agung 5-8 31



Raja Hiram dari Tirus mengirim utusan kepada 
Salomo karena mereka telah berteman sejak lama.

Sampaikam 
pesan ini untuk 
Hiram, rajamu.

Ayahku tidak 
dapat membangun 
rumah bagi Tuhan, 
A�ahnya, karena 

banyak peperangan 
yang dia hadapi.

Tapi, A�ah 
berjanji padanya 
bahwa anaknya 

akan membangun 
bait itu. Karena itu, 

perintahkanlah 
untuk menebang 

pohon-pohon aras 
di Libanon dan 
membawanya 

kemari.

Orang-orangku 
akan bekerja bersama 
orang-orangmu karena 
tidak ada seorang pun 

yang lebih ahli menebang 
pohon daripada orang-

orang Sidon.

Terpujilah 
Tuhan! Dia telah 
mengaruniakan 
Daud seorang 

anak yang 
bijaksana.

Beritahu dia 
kita akan penuhi 
permint��ya.

2 Tawarikh 2:1-12; 1 Raja-Raja 5:1-72 Tawarikh 2:1-12; 1 Raja-Raja 5:1-732



Kami akan 
mengirim kayu-
kayu aras ini 

dari Libanon dan 
mengapungka�ya 

dengan rakit 
lewat laut.

Dan, karena kami 
tidak punya banyak 

tanah pertanian, kami 
memilih makanan 

sebagai imbalan bagi 
kayu-kayu kami.

Lalu, Salomo mengerahkan 30.000 buruh, 
masing-masing 10.000 orang per bulan 

untuk mengerjakan kayu-kayu itu.

Selain itu, ada 70.000 pembawa batu dan 80.000 ahli 
potong batu yang menghasilkan bongkahan-bongkahan 

batu yang berkualitas untuk membangun Bait A�ah itu.

2 Tawarikh 2:1-4; 1 Raja-raja 5:8-182 Tawarikh 2:1-4; 1 Raja-raja 5:8-18 33



Salomo membangun Bait 
A�ah di Gunung Moria, tempat 
A�ah menampa�an diri-Nya 

kepada Daud, ayahnya.

Di depan Bait A�ah, Salomo 
membangun dua pilar yang besar.

Pilar pertama dinamai Boas[1] 
dan yang kedua dinamai Yakhin.[2]

[1] Boas artinya “Kekuatan ada pada-Nya”.

[2] Yakhin artinya “Dia menetapkan”.

Kemudian, A�ah mengirim 
pesan untuk Salomo ...

Jika kamu menaati
 ketetapan-ketetapan-Ku, 

dan peraturan-peraturan-Ku, 
Aku akan menepati apa yang 

Aku janjikan kepada 
Daud, ayahmu.

2 tawarikh 3; 1 raja-raja 6:1-13

Aku akan tinggal
 di antara orang 
Israel, dan tidak 

akan meninggalkan 
mereka.

Dia hanya memakai batu-batu yang dirapikan di tambang 
batu ... sehin�a tidak ada suara palu dan pahat yang 

terdengar dari tempat pembangunan Bait A�ah.

2 tawarikh 3; 1 raja-raja 6:1-1334



Raja Tirus juga menjemput Hiram, seorang 
tukang tembaga yang sangat terampil.

Hiram membuat sebuah bejana pembasuhan 
besar yang disebut “Laut”. Bejana itu dileta�an 

pun�ung dua belas patung sapi.

Selain itu, dia juga membuat 
mazbah emas dan meja emas 
untuk menaruh roti sajian.

Bahkan, engsel 
pintu-pintu di Bait 

A�ah juga terbuat 
dari emas murni.

2 tawarikh 3-4; 1 raja-raja 7:13-51

Kaki dian, bejana-bejana, 
pemadam pelita, bejana 

pemercikan, mangkuk, dan 
pedupn juga terbuat 

dari emas murni.

[1] “Laut” ini memiliki diameter 4,5 meter 
dan dapat memuat 66.000 liter air.

2 tawarikh 3-4; 1 raja-raja 7:13-51 35



Setelah tujuh tahun, Bait A�ah 
yang megah itu selesai dikerjakan.

Kemudian, Salomo bersama para pembesarnya, para 
imam, penyanyi, peniup nafiri, prajurit, dan seluruh 

orang israel mengiringi Tabut Perjanjian s�t 
tabut itu dibawa masuk ke dalam ruang mahakudus.

1 raja-raja 6:38, 8:1-9; 2 tawarikh 5:1-131 raja-raja 6:38, 8:1-9; 2 tawarikh 5:1-1336



Setelah tujuh tahun, Bait A�ah 
yang megah itu selesai dikerjakan.

Kemudian, Salomo bersama para pembesarnya, para 
imam, penyanyi, peniup nafiri, prajurit, dan seluruh 

orang israel mengiringi Tabut Perjanjian s�t 
tabut itu dibawa masuk ke dalam ruang mahakudus.

1 raja-raja 6:38, 8:1-9; 2 tawarikh 5:1-131 raja-raja 6:38, 8:1-9; 2 tawarikh 5:1-13
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Lihat! Para imam telah 
menin�alkan ruang 

mahakudus dan tidak tahan 
melayani karena ruangan 

itu dipenuhi awan!

itulah kemuli	n 
A�ah! Dia berkenan 
atas umat-Nya dan 
kediaman yang kita 
bangun bagi-Nya!

Apakah Engkau 
akan bersemayam 

di sini? Bahkan langit 
pun ta�an dapat 
menampung-Mu.

Jika terjadi 
kelaparan di 

negeri ini, lalu 
doa dipanjatkan 

ke Bait ini, 
Engkau akan 

mendengarnya 
di surga.

Jika umat-Mu berdosa 
terhadap Engkau dan 

diserahkan kepada musuh, 
tetapi kemudian bertobat, 
kumohon dengarkanlah 

doa-doa mereka.

Biarlah mata-Mu 
terbuka terhadap 

tempat ini, dan 
permohonan 

umat-Mu!

Ya Tuhan, A�ah israel, 
tidak ada A�ah yang 

seperti Engkau di langit 
dan di bumi. Sebab, Engkau 

adalah penyayang dan 
murah hati, dan menepati 

perjanjian-Mu dengan 
umat-Mu.

2 Tawarikh 5:14; 1 Raja-Raja 8:10-662 Tawarikh 5:14; 1 Raja-Raja 8:10-6638



Tuhan menampa�an diri kepada 
Salomo untuk kedua kalinya. Aku telah 

mendengar doamu. 
Aku telah menguduskan 

Bait Suci itu, yang 
kaubangun untuk 

meletakkan nama-Ku 
di sana sampai 

selamanya.

Tapi, jika mereka 
berpaling dari-Ku dan 
menyembah ilah lain, 

Bait Suci ini akan 
menjadi reruntuhan.

Dengan buruh yang begitu banyak, Salomo 
membangun kota-kota perbekalan dan 

membangun kembali banyak kota.

Dia juga memiliki armada 
kapal yang dibangu�ya untuk 
membawa emas ke negerinya.

1 raja-raja 9

Jika kamu hidup setia seperti 
Daud, ayahmu, Aku akan 

menjadikan keturunanmu 
sebagai raja atas Israel 

selamanya.

1 raja-raja 9 39



Ratu Syeba menempuh jarak sekitar 1.931 
km ketika mendengar laporan tentang 

hikmat dan pencapaian Salomo.

Dia menguji Salomo dengan 
pertany�n-pertany�n sulit, tetapi 
Salomo dapat menjawab semuanya.

Rakyatmu bahagia, bahkan 
pelayan-pelayanmu bersukacita. 
Tapi, bagaimana tidak? Sebab, 
mereka dapat mendengarkan 

hikmatmu setiap hari.

Dan sebagai 
pemberianku dari 
tanah Arab … 120 
talenta [1] emas, 

rempah-rempah, dan 
batu-batu permata 

yang mahal. 

[1] Talenta adalah ukuran berat yang kira-kira sama 
dengan 34 kilogram. Jadi, Ratu Syeba mempersembah-
kan emas seberat 4 ton untuk Salomo.

1 Raja-Raja 10:1-10

Semua yang 
kudengar memang 

benar ... bahkan 
setengah darinya 
belum diceritakan 

padaku!

1 Raja-Raja 10:1-1040



Setiap tahun, Salomo menerima lebih dari 
3,5 miliar rupiah dalam bentuk emas dan 
juga upeti dari para raja dan gubernur.

Namun, dia juga semakin terjerat 
oleh berkat kekay�n yang besar ini.

Namun, Salomo melan�ar hal yang 
lebih serius terhadap petunjuk ilahi, 

yaitu memperistri banyak wanita asing.

Salomo melan�ar hukum yang diberikan oleh 
A�ah lewat Nabi Musa tentang pemimpin israel. 

Dia memperbanyak kuda bagi dirinya sendiri 
dan membangun istal yang besar.

Seperti yang telah A�ah perkirakan, mereka 
memalingkan hati Salomo jauh dari Tuhan.

Beberapa istri Salomo menyembah 
Asytoret, dewi kesuburan.

Beberapa yang lain menyembah Molokh yang 
ritualnya berkaitan dengan mempersembahkan 

anak-anak sebagai korban bakaran.

Kamos, dewa orang Moab, 
juga mengorbankan anak-anak 

sebagai persembahan.

1 Raja-Raja 10:14-11:8; Ulangan 17:16-171 Raja-Raja 10:14-11:8; Ulangan 17:16-17 41



Tuhan, yang telah menampa�an diri-Nya 
dua kali di hadapan Salomo, sangat 
murka terhadap perbuata�ya itu.

Tuhan berfirman, 
“Karena kamu tidak 

memelihara perjanjian 
dan ketetapan-Ku, Aku 
akan mengoya�an 

keraj�n ini darimu dan 
memberika�ya kepada 

orang lain!”

“Tapi, karena 
Daud ayahmu, 

itu tidak terjadi 
ketika kamu 

masih hidup. Aku 
akan merampas 
keraj�n ini dari 

anakmu!”

Tuhan bersabda, 
“Aku akan menjadikan 

anakmu raja atas 
satu suku saja, 

demi Daud dan demi 
Yerusalem.”

1 raja-raja 11:9-131 raja-raja 11:9-1342



Dan, A�ah benar 
men�enapi sabda-Nya.

Pertama, A�ah membangkitkan Hadad, 
orang Edom, untuk menentang Salomo.

Setelah itu, A�ah membangkitkan musuh dalam 
selimut ... Yerobeam, seorang bawahan Salomo 

yang diangkat untuk mengepalai seluruh buruhnya.

A�ah menyampaikan pesan 
dengan mengutus Ahia, nabi-Nya.

Aku paham 
engkau merupakan 

salah satu nabi 
A�ah, tapi mengapa 
engkau merobek 
jubah baruku?!

“Tapi, satu suku 
akan tetap ada 
padanya, karena 
hamba-Ku Daud 

dan karena 
Yerusalem.”

Ambil 10 potongan 
jubah ini sebab A�ah 

israel berfirman, 
“Aku akan mengoya�an 

keraj n ini dari 
tangan Salomo, dan 

menyerahkan 10 
suku kepadamu!”

1 raja-raja 11:14-36

Lalu, Rezon dari Aram 
memusuhi Salomo dan israel.

1 raja-raja 11:14-36 43



Tuhan berfirman, 
“Aku akan memberimu 
takhta israel dengan 

kekuas
n penuh.”

“Jika kamu 
mendengarkan 

perintah-Ku dan men
ti 
ketetapan-Ku seperti 
yang dilakukan Daud, 
Aku akan menyertaimu. 
Keturunanmu juga akan 
berkuasa atas israel 

untuk selamanya.”

Ketika kabar itu didengar oleh Salomo, dia menyuruh 
berusaha membunuh Yerobeam. Namun, dia kabur 
untuk berlindung pada Raja Sisak I dari Mesir.

Setelah memerintah atas israel selama 40 
tahun, Salomo berbaring bersama leluhurnya.

1 raja-raja 11:37-43

Rehabeam, anak 
laki-laki Salomo, 
men�antika�ya 

sebagai raja.

1 raja-raja 11:37-4344



Buku itu dimaksudkan 
untuk mengajar kita 
tentang bagaimana 

menjalani hidup 
bagi Tuhan.

Pengkhotbah

Kitab ini adalah 
otobiografi Salomo 

yang pahit, karena 
sebagian besar 

hidupnya menyia-nyiakan 
berkat A�ah demi 

kesenanga�ya sendiri 
daripada demi 

kemuli�n A�ah.

Salomo menulis perkat�n-perkat�n ini 
supaya generasi-generasi masa depan 
tidak melakukan kesalahan yang sama.

Dalam kitab ini, kata “sia-sia” digunakan 
sebanyak 38 kali sebagai ekspresi kegagala�ya 

karena ingin hidup makmur di luar A�ah.

Dengan banyak 
hikmat, ada banyak 

kesusahan, dan 
memperbanyak 

pengetahuan hanya 
memperbanyak 
kesengsar�n.

Menurutku, tidak 
ada yang berharga, 
semuanya sia-sia. Apa 

untungnya semua kerja 
keras manusia?

Segalanya 
membosan dan 

melelahkan. Tidak 
peduli berapa 

banyak yang kita 
lihat, kita tidak 

pernah puas.

Pengkhotbah 1:1-8

Pada akhir hidupnya, 
Salomo menulis 

satu kitab lain, yaitu 
“Pengkhotbah”

Pengkhotbah

Pengkhotbah 1:1-8 45



Lalu,
aku ber-

balik arah dan
mencoba jalan

kebodohan.

Aku mencoba 
untuk bersenang-

senang, tapi adalah 
konyol untuk tertawa 

sepanjang waktu.

Jadi, aku mulai 
menyelidiki banyak 

hal.

Aku mencoba untuk 
minum an�ur, sambil 

memegang teguh 
usahaku untuk 
mencari hikmat.

Aku mengumpulkan 
emas dan perak yang 
sangat banyak serta 

menampilkan musik hebat.

Aku membeli 
banyak budak 
dan ternak.

Lalu, aku coba 
mencari kepuasan 
dengan pekerj�n-

pekerj�n besar. Aku 
bangun rumah-rumah, 
kebun-kebun an�ur, 
kebun-kebun, taman-
taman, kebun buah-
buahan dan kolam-

kolam air.

Pengkhotbah 2:1-8

Dan lagi ... 
aku memiliki 
banyak selir.

Pengkhotbah 2:1-846



“Karena itu, aku lebih masyhur
dibandingkan semua raja di

Yerusalem sebelumnya.”

“Namun, ketika aku meneliti segala 
yang pernah kucoba, semuanya 
sia-sia, usaha mengejar angin, 
dan tidak ada yang berharga 

di mana-mana.”

“Apa pun yang kuinginkan, 
aku ambil. Aku tidak 

menahan diri dari segala 
kesenangan. Aku bahkan 

menemukan sukacita besar 
dalam kerja kerasku.”

“Aku melihat hikmat mengun�uli 
kebodohan, sama seperti terang 

mengun�uli kegelapan.”

“Tapi, aku sadar bahwa hikmat pun sia-sia. Sebab,
orang bijak dan orang bodoh sama-sama

akan mati dan segera dilupakan.”

“Jadi, aku memutuskan bahwa tidak ada yang 
lebih baik bagi manusia daripada menikmati 

makan, minum, dan pekerj��ya.”

Pengkhotbah 2:9-24Pengkhotbah 2:9-24 47



“Aku sadar bahwa 
dalam rencana 
A�ah, ada waktu

untuk segala
sesuatu.”

“Ada waktu 
untuk lahir, 

dan ada waktu 
untuk mati.”

“Ada waktu untuk
membongkar, dan 
ada waktu untuk

membangun.”

“Ada waktu untuk 
mencari, dan ada 

waktu untuk 
menyerahkan.”

“Ada waktu 
untuk mencintai, 
dan ada waktu 
untuk membenci.”

“Meskipun A�ah telah memberikan kekekalan di
hati manusia, mereka tidak dapat melihat seluruh

jangkauan pekerj�n A�ah dari awal sampai akhir.”

“Aku sadar bahwa A�ah 
akan menghakimi orang 
benar dan orang fasik.”

“Aku tahu apa pun yang A�ah 
perbuat merupakan akhir ... tidak 
ada yang bisa ditambahkan atau 

dikurangi. Tujuan-Nya supaya manusia 
takut akan A�ah yang mahakuasa.”

“Semuanya pergi ke satu tempat ... Semuanya berasal 
dari debu, dan semuanya kembali kepada debu.”

Pengkhotbah 3:1-18Pengkhotbah 3:1-1848



Orang muda yang 
miskin, tetapi berhikmat, 

lebih baik daripada 
raja tua yang bodoh, 
yang menolak semua 

nasihat.

Lalu, aku mengamati 
bahwa motif dasar untuk 
sukses adalah dorongan 
rasa iri dan cemburu! ini 

pun sia-sia dan usaha 
mengejar angin.

Perhatikan 
langkahmu ketika 

kamu pergi ke 
rumah A�ah.

Lebih baik 
mendengarkan 
daripada mem-
persembahkan 
kurban yang 

bodoh.

A�ah di surga, 
dan kamu di bumi. 

Karena itu ... jangan 
bertele-tele.

Ada kemalangan 
yang telah aku lihat 
di mana-mana. A�ah 

telah memberikan kepada 
beberapa orang kekay�n 

dan kehormatan besar 
sehin�a segalanya 

bisa mereka miliki, tetapi 
A�ah tidak memberikan 

kesehatan untuk 
menikmatinya, mati, 

dan orang lain 
menikmatinya!

“Orang yang cinta uang tidak akan 
pernah puas. Orang bodoh mengira 

bahwa kekay�n membawa kebahagi�n!”

Pengkhotbah 4-6Pengkhotbah 4-6 49



“Berilah dengan murah 
hati sebab sedekahmu akan 
kembali kepadamu. Bagikan 
sedekahmu kepada banyak 
orang, karena kamu tidak 
tahu jika suatu hari nanti 
kamu akan membutuhkan 
pertolongan mereka.”

“Jika seseorang hidup di masa tua, biarkan 
dia bersukacita di sepanjang sisa hidup. Namun, 
ingatkan dia bahwa hidup kekal jauh lebih lama. 

Segala sesuatu yang masih di sini adalah sia-sia.”

Sebab, A�ah akan 
menghakimi kita atas 

segala perbuatan kita, 
termasuk setiap hal yang 

tersembunyi, entah itu 
baik maupun jahat.
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ini kesimpulan 
akhirku: takutlah 

akan A�ah dan t�ti 
perintah-Nya karena 

itulah kewajiban 
setiap orang.
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