




Sesudah kematian Salomo, anaknya, 
Rehabeam, pergi ke kota Sikhem 
untuk dinobatkan menjadi raja.

Rehabeam bertanya kepada para tua-tua
yang dulu menjadi penasihat ayahnya ...

Namun dia mengabaikan nasihat itu dan 
berunding dengan orang-orang muda 

yang tumbuh besar bersamanya ...

Para tua-tua pun 
mengirim utusan kepada 

Yerobeam supaya dia 
kembali dari Mesir.

Ayahmu 
adalah tuan 
yang kejam.

Kami tidak
ingin engkau 

memerintah atas kami 
kecuali engkau berjanji 

memperlakukan kami 
lebih baik dari

ayahmu.

Beri
aku waktu 3 hari

untuk memikirka�ya.
Setelah itu, kembalilah

untuk mendengar
jawabanku.

Masing-masing
dari kalian adalah

penasihat ayahku. Beri
tahu aku! Apa nasihatmu

tentang permint�n
umat ini?

Jika
engkau memberi 
jawaban yang 

menyenangkan dan 
setuju untuk berbaik 

hati dan melayani 
mereka dengan baik, 
engkau akan menjadi 

raja mereka 
selamanya.

Para penasihat 
ayahku berkata 

begini …

Kami sudah
menun u kesempatan 

untuk memberimu nasihat
baru, bukan seperti nasihat

orang-orang tua ini dan
cara-cara lama 

mereka.

inilah 
nasihat kami 
kepadamu …
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Beri tahu 
mereka: “Kalau 

menurutmu 
ayahku kejam 
kepadamu, aku 

akan lebih 
kejam!”

“Ayahku
menghajarmu dengan 
cambuk, tapi aku akan 
menghajarmu dengan 

kalajengking!”

Aku suka 
itu! Mereka 
harus takut 

kepadaku.

Tiga hari 
kemudian …

Katakan, apa
yang Tuanku Raja

putuskan?

Tuanmu Raja 
berkata …

Ayahku
menghajarmu dengan
cambuk, tapi aku akan
menghajarmu dengan

kalajengking!*

Benar, ayahku 
memang kejam, 
tapi aku akan 
lebih kejam!

Masa bodoh
dengan DauD 
dan seluruh

keluarganya!

Kami akan 
pulang!

Bahkan, S�t raja mengirim Adoram, kepala 
rodinya, bangsa itu justru merajamnya.

Rehabeam sendiri nyaris tidak
dapat melarikan diri dengan

keretanya ke kota Yerusalem.

Jadi, seperti yang telah dinubuatkan nabi Ahia, 
Rehabeam hanya memerintah atas kaum Yehuda 
sementara Yerobeam memerintah atas israel.

1 Raja-Raja 12:8-181 Raja-Raja 12:8-18

* Kata ini bisa saja merupakan kiasan, 
tetapi secara harfiah merujuk kepada 
cambuk dengan ujung berduri.

Namun, reaksi rakyat
tidak seperti dug�n

Rehabeam ...

biarlah 
Rehabeam 

menjadi raja 
atas kaumnya 

sendiri!
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Kumpulkan semua 
orang Yehuda yang 
mampu berperang! 
Semuanya 180 ribu 

orang!

Aku akan memberi
para pemberontak ini 
pelajaran berharga 

yang tidak akan pernah 
mereka lupakan!

mengapa
engkau meng-
hentikanku?!

Nabi Semaya, 
abdi A�ah! 

Aku mau 
memberi balasan

yang setimpal bagi
musuh-musuh 

Tuanku!

Kau tidak
boleh melakukan itu!
Yehuda dan Benyamin
tidak boleh saling

memerangi saudaranya
sendiri!

TUHAN
berfirman agar 

mereka pulang. Semua 
yang telah terjadi 

sesuai dengan 
rencana-Nya.

Namun ...

Sementara itu, Yerobeam membuat
patung anak sapi emas di sebelah utara
dan selatan keraj�n israel sehin�a

umat dapat beribadah tanpa perlu
menyeberang ke Yerusalem.
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Aku harus
berhati-hati. Jika

tidak, bangsa ini akan 
menginginkan keturunan 

Daud sebagai raja 
mereka.

Jika mereka
pergi ke Bait Suci

di Yerusalem, mereka
mungkin akan berpihak 
kepada Raja Rehabeam
dan lebih menginginkan

dia sebagai raja
mereka.

Terlalu sulit
untuk pergi beribadah

di Yerusalem. Mulai 
sekarang, inilah ilah-

ilahmu. Merekalah yang
telah menyelamatkan 
kamu dari perbudakan

di Mesir!

Raja
memberikan 

peray�n syukur 
serta imam untuk 

kita sendiri.

Dia membuat
kesalahan! A�ah

memberi kita peraturan
tentang waktu-waktu 
peray�n dan hanya 

keturunan Harun yang 
boleh menjadi imam 

menurut hukum
A�ah!

Sebentar 
lagi, siapa 
pun dapat 
menjadi 

imam.

Dosa Yerobeam dan penolaka�ya untuk 
beribadah seperti yang A�ah perintahkan 

membawa kejatuhan dan kehancura�ya.

1 Raja-Raja 12:26-33; 13:341 Raja-Raja 12:26-33; 13:344



Wahai mazbah!
TUHAN berfirman bahwa
seorang anak bernama
Yosia akan lahir dalam

keluarga Daud. 
Di atasmu, dia

akan mengurbankan
para imam dari kuil di

bukit-bukit pengurbanan
yang datang kemari

untuk membakar 
dupa.

Tulang-tulang 
manusia akan 

dibakar di 
atasmu!

inilah buktinya, 
Mazbah ini akan 

terbelah dan abu
yang di atasnya
akan tertumpah

ke tanah.

Tangkap
lelaki tua bodoh
yang bernubuat
melawan raja ini!

Oh, tidak!
Mintalah kepada 

TUHAN A�ahmu untuk
memulihkan tanganku

kembali!

1 Raja-Raja 13:1-61 Raja-Raja 13:1-6

Suatu hari,  atas perintah TUHAN, 
datanglah seorang abdi a�ah dari 

Yehuda ke Betel pada s�t Yerobeam 
membakar dupa di mazbah.

Namun tiba-tiba ...
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Aku akan mem-
berimu hadiah
karena kamu

menyembuhkan
tanganku!

Bahkan
demi setengah

dari keraj
nmu
pun, aku tidak

bersedia!

Aku
diperintahkan

dengan keras 
untuk tidak makan 
atau minum di sini, 

dan segera kembali
ke Yehuda lewat

jalan lain.

Ayah! Engkau pasti tidak
percaya apa yang kami lihat di

Betel!! Seorang nabi menjatuhkan
kutukan A�ah di mazbah Raja

Yerobeam. Lalu, dia menyembuhkan
tangan raja yang dibuat

kaku oleh A�ah.

Di mana dia? 
Aku harus 
menemuinya.

Apakah 
engkau nabi 
dari Yehuda 

itu? Ya, 
benar.

Datanglah ke 
rumahku untuk 

makan.

A�ah
tidak ingin aku 

makan atau minum apa 
pun di sini ataupun 

kembali lewat jalan 
yang sudah
kulewati.

Aku
juga seorang 

nabi, dan seorang 
malaikat memberiku 

pesan dari TUHAN 
untuk membawamu 
ke rumahku dan 

memberimu makanan 
dan minuman.

Dengan tidak t�t terhadap 
perintah A�ah yang sudah jelas, 
abdi A�ah itu pergi bersamanya.

1 Raja-Raja 13:6-191 Raja-Raja 13:6-19

Datanglah ke
istanaku untuk
beristirahat
dan makan.
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TUHAN berfirman, 
karena kamu tidak 

t�t terhadap 
perintah-Nya yang 
sudah jelas dan 

makan serta minum 
di tempat ini, kamu 
tidak akan dikubur-
kan di kubur nenek 

moyangmu.

Cepat 
kemari! Nabi 

itu sudah 
tewas!

Astaga, 
saudaraku.

S�t aku mati,
kuburkan aku di kuburan 
yang sama dengan nabi ini.
Leta�an tulang-tulangku

di samping Tulang-
tulangnya.

Sebab, TUHAN
telah memerintahkan
dia untuk berseru
menentang mazbah

di Betel ... 

... dan kutukaya
terhadap kuil-

kuil di kota-kota
Samaria pasti
akan digenapi.

1 Raja-Raja 13:20-321 Raja-Raja 13:20-32 7



Bahkan setelah semua peristiwa ini, Raja Yerobeam tidak mengubah 
tingkah lakunya yang jahat. Lalu, anak lelakinya jatuh sakit.

Anak kita
sakit parah. Kita
harus berbuat

sesuatu.

Pergilah dengan 
menyamar kepada Ahia, 
nabi di Silo. Dialah yang 
dulu memberitahukan 

bahwa aku akan
menjadi raja.

Bawalah sepuluh 
potong roti, kue kismis,
dan sebuli madu, lalu
tanyakan kepadanya
apakah anak ini akan 

sembuh.

sekarang Nabi Ahia
jauh lebih tua dan tidak

dapat melihat lagi.

Tapi, TUHAN memberi
tahu dia bahwa sang ratu,

dengan berpura-pura menjadi
orang lain, akan datang untuk
menanyakan kondisi anaknya. 
Lalu, TUHAN memberi tahu Ahia
apa yang harus dia katakan.

Masuklah,
istri Yerobeam! 
Mengapa kamu 
berpura-pura 
menjadi orang 

lain? Ada
kabar buruk 

untukmu.

Sampaikan pesan dari TUHAN
Aah israel ini kepada suamimu:
“Aku telah mengangkatmu dari 

derajatmu sebagai orang 
biasa dan menjadikanmu 

raja israel.”

1 Raja-Raja 13:34-14:71 Raja-Raja 13:34-14:78



“Aku mengoya�an keraj�n 
dari keluarga Daud dan 

memberika
ya kepadamu, 
tapi kamu tidak men�ti 

perintah-Ku seperti 
hamba-Ku Daud.”

“Kamu sudah melakukan lebih banyak 
kejahatan dibandingkan semua raja 
terdahulu. Kamu membuat ilah-ilah 
lain dan membuat-Ku murka dengan 

anak sapi emasmu.”

“Karena kamu
menolak mengakui-Ku,

Aku akan menimpakan bencana
atas keluargamu dan mem-

binasakan seluruh keturunanmu,
baik anak yang sakit ini

maupun yang masih 
hidup.”

“Aku akan 
menyapu 

keluargamu 
seperti menyapu 
kotoran sampai 

habis.”

“Aku
bersumpah bahwa 

keluargamu yang mati 
di kota akan dimakan 
anjing, dan mereka 
yang mati di padang 

akan dimakan
burung!”

“Pulanglah, dan 
s�t kamu masuk 
ke kota, anak itu 

akan mati dan 
seluruh israel 
akan meratap.”

“Namun, hanya
dia an�ota

keluargamu yang
akan beristirahat
dengan tenang ...”

“... Sebab,
hanya anak ini

yang didapati baik
di hadapan TUHAN
A�ah israel dari
seluruh keluarga

Yerobeam.”

“TUHAN akan meng-
angkat raja atas
israel yang akan

melenyapkan 
Yerobeam.”

“TUHAN akan
memukul israel

seperti buluh yang
bergoyang-goyang

di dalam aliran
air.”

“israel akan
dicabut dari akarnya
dan disera�an ke 
seberang Sungai 

Efrat!”

“Sebab,
mereka telah 
membuat TUHAN
murka dengan

menyembah 
ilah-ilah
palsu.”

“Dia akan
membuang israel
karena Yerobeam

sudah berdosa dan 
membuat seluruh
israel berdosa

bersamanya.”

1 Raja-Raja 14:8-161 Raja-Raja 14:8-16 9



Anak itu mati, dan 
begitu juga Yerobeam.

Riwayat para raja mencatat peperangan dan 
pemerintaha�ya, tapi dia memimpin israel ke dalam 

dosa besar melalui penyembahan berhala.

Sementara itu, di Yehuda, raja 
mereka, Rehabeam, juga memimpin 

rakyatnya ke dalam kejahatan.

Seperti bangsa yang sebelumnya mendiami tanah ini, 
bangsa israel mengikat diri dalam perbuatan maksiat 

dan terdapat para lelaki pelacur kuil di negeri itu.

Lihat, Raja Sisak 
dari Mesir mendekat 

beserta seluruh 
tentaranya!

Para nabi
itu benar! A�ah

akan menghukum kita 
karena mengabaikan 

hukum-Nya!

Raja Sisak dan
pasuka�ya menyerang

dan memasuki Yerusalem.

Ada satu hal 
dalam benaknya ...

1 Raja-Raja 14:17-251 Raja-Raja 14:17-2510



Ambil semua harta 
benda di Bait Suci, dari 
istana raja, dan semua 

perisai emas ini!

Mereka
akan menghiasi 

istanaku.

Biarkan
raja ini pergi. 

Kita akan kembali 
untuk mengangkut 
semua harta benda 

Yerusalem. ini akan
menjadi pelajaran 

berharga bagi raja
mereka!

Setelah Raja Sisak melucuti 
kekay�n mereka, Raja Rehabeam 
membuat perisai-perisai tembaga 

sebagai pen�anti yang emas.

Lalu, dia mati, dan
anaknya, Abiam,

naik takhta.

1 Raja-Raja 14:26-311 Raja-Raja 14:26-31 11



Abiam men�antikan ayahnya, Rehabeam, dan seperti 
ayahnya, hatinya tidak berbakti kepada TUHAN.

Para lelaki
pelacur kuil boleh 

tin�al di negeri dan 
tiang-tiang Asyera boleh 

ada di bukit-bukit 
pengurbanan. [1]

[1] Bukit-bukit pengurbanan adalah tempat ibadah 
agama pagan, yang mencakup pengurbanan binatang, 
pelacuran, pembakaran dupa, dan pengurbanan manusia.

Mereka memiliki imam-imam agung yang memimpin mereka untuk 
menyembah “ilah-ilah” B�l dan Asyera, serta dewa-dewa 

matahari, bulan, rasi bintang, dan penguasa seluruh langit. [2]

[2] Di bukit-bukit pengurbanan, diukirlah
tiang-tiang kesuburan yang menggambarkan
dewi kesuburan dan para dewa.

Sepanjang hidup Abiam, terjadi peperangan 
antara kaum Yehuda dan israel.

Namun, A�ah hanya mengizinka�ya 
bertakhta selama tiga tahun, lalu dia mati.

Tapi, A�ah memberinya 
seorang anak, yaitu Asa, 

yang memutuskan untuk tidak 
mengikuti perbuatan ayahnya.

1 Raja-Raja 15:1-81 Raja-Raja 15:1-812



Robohkan 
tiang-tiang ini 
dengan kapak! 

Mataku tidak akan 
lagi melihat tempat 

yang keji ini.

Singkirkan juga 
ilah-ilah yang

didirikan ayahku
dan kake�u di 

dekat Bait
Suci TUHAN!

Aku nenekmu! 
Kau tidak bisa 
mengusirku 
dari istana!

Nenek sudah
memilih untuk 

membuat tiang Asyera
yang menjiji�an, sama

seperti penduduk
asli negeri ini.

Apa Nenek ingin 
A�ah menyingkirkan 
kita sama seperti 
Dia menyingkirkan 

mereka?!

Penuhi
Bait Suci dengan 

semua persembahan 
kudus ini!

Kita akan 
menyembah 

TUHAN dengan 
benar.

Namun, musuhnya di israel, Raja 
Baesa, bersiap untuk berperang.

Tambahkan jumlah pasukan! 
A�ah tidak membiarkan Nadab, 
anak Yerobeam, tetap hidup. 

Baesa telah membunuhnya dan 
menduduki takhta

israel.

1 Raja-Raja 15:9-161 Raja-Raja 15:9-16 13



Setelah membunuh anak Yerobeam,
Baesa menenapi nubuat TUHAN yang

difirmankan-Nya lewat nabi Ahia.

Bunuh
sisa keluarga 

Yerobeam! Jangan 
biarkan satu pun 

selamat!

Baesa tidak hanya terbukti kejam, tapi dia 
juga melanjutkan dosa-dosa Yerobeam.

Karena itu, A�ah mengirimkan 
jawaban melalui Nabi Yehu.

“Aku
mengangkatmu dari 

debu untuk menjadikanmu 
raja atas umat-Ku, 
israel. Namun, kamu 

sudah mengikuti tingkah 
laku Yerobeam yang 

jahat.”

“Kamu sudah 
membuat umat-Ku 
berdosa dan Aku 

murka!”

“Aku akan
membinasakanmu

beserta keluargamu,
seperti yang Aku 
lakukan kepada

keluarga
Yerobeam!”

“Kaum keluargamu 
yang mati di kota 

akan dimakan anjing, 
dan mereka yang mati 

di padang akan 
dimakan burung!”

1 Raja-Raja 15:25-16:41 Raja-Raja 15:25-16:414



Baesa, raja israel, telah 
memperkuat kota Rama 
dan tidak mengizinkan 
siapa pun melewatinya.

Kita hanya akan 
terus-menerus 

berperang dengan 
Raja Baesa.

Bawalah
seorang utusan 

kepada Benhadad yang 
berkuasa di Damsyik.

Tuanku, Raja Asa ingin 
membuat perjanjian 

dengan engkau seperti 
yang telah dilakukan 
ayahnya dan ayahmu.

Dia meminta supaya 
engkau memutuskan 
perjanjian dengan 
Baesa, raja israel, 
sehin�a dia akan 

mundur.

ini hadiah dari kami 
berupa uang perak dan 

emas sebagai ganti 
atas persekutuanmu. Tentaraku 

akan pulang 
dalam waktu 

semin�u.

Tentara Aram menimbulkan kekalahan 
besar di israel sehin�a Baesa berhenti 

membangun benteng-benteng untuk 
melawan Yehuda.

Lalu, Raja Asa menyuruh orang mengangkut batu dan 
kayu untuk membentengi kota-kotanya, Geba dan Mizpa.

1 Raja-Raja 15:16-221 Raja-Raja 15:16-22 15



Baesa, raja israel, 
mati dan diingat atas 
semua kejahatan yang 
telah dia lakukan di 

mata TUHAN.

Anaknya, Ela, naik 
takhta, tapi dibunuh 
dua tahun kemudian.

S�t mabuk di rumah kepala 
istananya, dia dibunuh oleh salah 

satu pegawainya, Zimri.

Asa memerintah di 
Yehuda selama 

empat puluh tahun.

Pada akhir hayatnya, 
dia menderita penyakit 

di kakinya.

Namun, s�t dia mati, dia 
diingat sebagai seseorang 
yang setia dengan segenap 
hati kepada TUHAN sepanjang 

hidupnya.

Segala perbuata�ya dan
kota-kota yang dia bangun

dicatat dalam riwayat 
raja-raja Yehuda.

1 Raja-Raja 15:23-24; 16:6-101 Raja-Raja 15:23-24; 16:6-1016



Zimri segera membunuh semua 
laki-laki dalam keluarga Baesa.

Seperti yang dinubuatkan Yehu, seluruh 
kaum keluarga Baesa dibinasakan.

Namun, pemerintaha�ya begitu 
singkat. Tentara dan banyak orang 

israel menyatakan Omri, panglima
mereka sebagai raja.

Hidup 
Raja 
Omri!!

Seluruh tentara israel maju 
menyerang Zimri, yang berada di 

istana raja di Tirza.

Tempatkan orang-orang 
terbaikmu di pintu gerbang!

Setelah tentara israel berhasil menerobos 
ke dalam kota, Zimri mundur ke benteng istana 

raja dan membakar istana bersama dirinya.

Dia mati karena dosa-dosa besar 
yang dia lakukan terhadap TUHAN.

1 Raja-Raja 16:11-201 Raja-Raja 16:11-20 17



Sebagian orang israel lai�ya mendukung seseorang 
bernama Tibni, tapi Omri dan para pengikutnya 
menghancurkan perlawanan ini. Tibni pun mati.

Sebagai pemimpin, Omri 
dikenal karena dua hal ...

Pertama, dia 
membeli sebuah 

gunung dan 
membangun kota 

Samaria.

Kedua, dia membuat 
A�ah israel murka.

Selama dua belas tahun, dia 
memerintah dan memimpin umat 
israel ke dalam penyembahan 

berhala yang menjiji�an.

Kemudian, dia menurunkan
anak laki-laki yang aibnya
akan terus diingat dalam 

sejarah israel … Ahab.

1 Raja-Raja 16:21-281 Raja-Raja 16:21-2818
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