
 

 

 

Pelajaran bulan Mei 2017, Minggu Pertama 

 

Tema: WASPADAI KEJATUHAN 

 

 

Segera sesudah Salomo naik takhta menggantikan Daud, Tuhan muncul dalam mimpinya, 

mengatakan agar Salomo minta apa saja kepada Tuhan. Mengaku diri masih muda dan belum 

berpengalaman, Salomo tidak minta kekayaan atau kemashyuran, umur panjang, atau kejayaan 

atas musuh-musuhnya, melainkan ia meminta hikmat agar bisa memerintah umatnya dengan 

keadilan (1 Raja-raja 3:9). Akibatnya, Salomo mengatur negaranya dengan jenius. Dia membagi 

negara menjadi dua belas wilayah yang dipimpin dua belas pejabat raja (4:7). Dia membangun 

tentara handal (10:26) dan membentuk armada kapal dagang Israel, yang mengadakan pelayaran 

yang berani (9:26-28). 

Setelah membangun istana dan gedung pemerintahan lainnya, Salomo melanjutkan 

pembangunan rumah bagi Tuhan yang dulu hendak dibangun Daud (1 Raja-raja 5-7). Salomo juga 

mendukung kesenian dan menggubah ribuan lagu dan amsal (4:32). Hikmat, keagungan, dan 

keadilannya mashyur sampai ke bangsa-bangsa lain (3:28, 4:29-31, 4:34, 5:7, 10:6-9, 10:23-25). 

Di bawah pemerintahannya, rakyat menikmati perdamaian dan kemakmuran. Tidak heran Yesus 

menyebut tentang “Salomo dalam segala kemegahannya” (Matius 6:29). Israel telah mencapai titik 

puncak kehebatannya. 

Namun sangat ironis, semua kehebatan ini kemudian diakhiri dengan kejatuhan yang dalam 

kepada dosa penyembahan berhala yang serius. Bukan hanya Salomo. Kita juga mungkin pernah 

mendengar banyak orang hebat lainnya yang mengalami kejatuhan yang dalam, termasuk para 

hamba Tuhan yang sangat dihormati. Mari mewaspadai kejatuhan dalam dosa, melalui pelajaran 

Blessing hari ini. 

 

Pemahaman Alkitab: 1 Raja-raja 10:14 sampai 11:13 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 
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5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 

Sumber: John Stott. Sepanjang Tahun Menelusuri Alkitab. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010. (Dengan 

perubahan seperlunya) 

 


