Kerajaan Yang Terpecah

Dalam Pasal 7 kita berhenti mempelajari sejarah Israel untuk rnempertimbangkan karya-karya tulisan dalam zaman kerajaan, yaitu kitab-kitab pt isi dan
hikmat vang sangat indah. Sekarang, kita kembali kepada pemerintahan
raja
Salomo Jan mengikuti kejadian-kejadian
selama hari-hari terakhir pemerintahannya dan tahun-tahun
setelah itu.
Berbeda dengan suku-suku yang hidup dengan susah payah pad" masa
Hakim-hakim,
umat Allah dalam zaman kerajaan yang bersatu itu sangat
makmur Mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, selama masamasa ya" 18 penuh berkat dan kemakmuran itu mereka menjadi lalai. Pe nyembahan berhala meningkat, dan mereka melupakan prinsip keberhasilan yang
telah disampaikan Samuel kepada mereka, "Takutlah akan Tuhan dan s nialah
beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu" (I Samuel 12:24). Salon 0 berpaling kepada allah-allah palsu dan Tuhan menjatuhkan hukuman ke atasnya,
Tidak lama kemudian perasaan iri hati yang lama antar suku mulai timbul. Bayang-bayang perpecahan dan kehancuran mulai mengancam bagaikan
awan tor an yang gelap, yang menghalang-halangi
sinar kemuliaan pr estasiprestasi l-rael. Dan lebih buruk lagi, perpecahan itu mencemarkan nama' Iuhan
di antara bangsa-bangsa.
Namun demikian, Tuhan tidak meninggalkan urnatNya. Sementara saudara mempelajari masa sejarah ini, saudara akan nakin
mengenal pesan-pesan yang diberikan oleh-Nya melalui nabi-nabi-Nya. Sc udara
akan memperoleh
banyak pelajaran yang dapat saudara terapkan
ialam
kehidupan saudara sekarang ini.

ikhtisar pasal
Perpecah an Kerajaan yang Bersatu
Uraian Mengenai Kerajaan yang Terpecah
Sejarah }.,erajaan yang Terpecah
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tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan

pelajaran

• Menerangkan

mengapa

• Menguraikan
terpecah.

segi-segi pokok

ini, saudara

kerajaan

seharusnya

dapat:

itu terpecah.

kisah dan sejarah

mengenai

kerajaan

yang

• Meringkaskan beberapa aspek berita para nabi yang melayani selama tahuntahun kerajaan yang terpecah itu.

kegiatan belajar
1. Bacalah setiap bagian dalam Alkitab seperti yang diminta dalam pelajaran.
Dalam pelajaran ini terdapat banyak tugas pembacaan Alkitab. jadi mungkin
saudara memerlukan waktu lebih banyak untuk menyelesaikannya.
2. Belajarlah

pelajaran

ini dengan saksama.
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uraian pasal
PERPECAHAN

KERAJAAN

YANG BERSATU

Bacalan I Raja-raja !!:14; I Tawarikh !O:!!

Tujuar

J. Memilih pernyataan-pernyataan yang memberikan sebab dll, I akibat

perpecahan kerajaan itu.
Melalui Musa, Yosua, Samuel, Allah telah memperingatkan
umat-Nya
bahwa Jasa akan mendatangkan
kehancuran. Bukan kekuatan dari luar yang
mengalahkan mereka, melainkan kenyataan bahwa mereka sendiri yang meninggalk an Allah. Mereka tidak terhindar dari hukuman Allah atas dosa nereka.

Salomo Menyembah Berhala
DLa kali Allah memperingatkan
Salomo mengenai penyembahan
oerhala
asing. Namun demikian, kita membaca bahwa "ia tidak berpegang pada yang
diperini ahkan Tuhan" (I Raja-raja JJ: 10). Karenanya Tuhan mem be rit ahukan
padanya bahwa kerajaan itu akan diambil daripadanya, meskipun bukan dalam
masa hidupnya. Allah berfirman bahwa la hanya akan memberi satu si.ku saja
kepada anak Salomo karena "hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang
telah K ipilih " (I Raja-raja JI:13).

De sa Salomo dan umat itu karena meninggalkan
kepada

penyembahan

berhala

yang keji adalah

alasan

Allah dan ce rpaling
utama keraj lan itu

terpecai
1 Bacalah I Raja-raja II :27-39, dan jawablah pertanyaan berikut dalam buku
catatan saudara.
a Alas.m apakah yang diberikan nabi Ahia untuk perpecahan kerajaan itu?
b Bagaimana kerajaan itu akan terpecah?
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Sikap Rehabeam
Alasan kedua untuk perpecahan kerajaan itu adalah sikap Rehabeam, anak
Salomo, yang menjadi raja menggantikan Salomo. Rakyat menjadi resah di
bawah pajak dan tanggungan yang sangat berat dalam tahun-tahun
terakhir
pemerintahan Salomo. Mereka meminta kepada raja baru untuk meringankan
beban mereka. Rehabeam mengabaikan nasihat-nasihat
para tua-tua yang bijaksana dan berunding dengan teman-temannya yang masih muda. Setelah tiga
hari dia memberi jawabannya, .. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu,
tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu; ayahku telah menghajar kamu
dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi" (I Raja-raja 12: 14). Rakyat memberontak dan mendirikan kerajaan
utara di bawah Yerobeam, seorang bekas pejabat dalam pemerintahan Salomo.

Iri Hati Antar Suku
Alasan ketiga untuk perpecahan itu adalah rasa iri hati lama yang terdapat
antara suku Yehuda dengan suku Efrayim di sebelah utara. Saudara pasti masih
ingat bahwa Yosua adalah orang suku Efrayim. Sebaliknya, Saul dipilih dari
suku Benyamin dan Daud dari suku Yehuda. Persaingan yang sangat tajam
di antara Yehuda dan Efrayim terlihat dalam kisah Alkitab. Selama mereka
taat kepada Allah ada persatuan. Akan tetapi, apabila mereka tidak menaatiNya agaknya perpecahan tidak dapat dihindarkan lagi.
Ketika kerajaan itu pecah menjadi dua negara bagian yang saling ber saingan, seluruh struktur politik mereka runtuh. Bangsa Filistin, Siria, Amon,
dan Moab - bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Israel - memperoleh
kemerdekaannya
kembali. Keadaan ekonomi sangat kacau. Bangsa-bangsa ini
tidak membayar upeti lagi dan mustahillah bagi suku-suku yang terpecah itu
untuk menguasai jalan-jalan perdagangan yang utama. Secara harfiah sebuah
kerajaan besar telah runtuh dalam waktu singkat dan meninggalkan dua kerajaan kecil yang lemah dan kurang bermutu.

2 Bacalah I Raja-raja 12. Ketika Rehabeam mengumpulkan
bala tentara untuk menyerang suku-suku yang berada di bawah Yerobeam, Allah mengatakan
kepadanya untuk
a) memerangi suku-suku yang memberontak
agar memelihara persatuan.
b) menunggu sampai menerima perintah-perintah
lebih lanjut dari nabi.
c) menyuruh orang banyak itu pulang karena perpecahan itu adalah kehendakNya.
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3 Ba, alah setiap pernyataan di sebelah kiri mengenai perpecahan kerajaan itu.
Kemudian putuskan apakah pernyataan itu memberi sebab (I) atau akibat (2)
perpe- ahan itu dan tuliskan nomor yang tepat di depannya.
a Rehabeam
menuruti
masih muda,

nasihat

teman-temannya

1) Sebab
2) t\.k ibat

b Bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan
membayar upeti.
e Mereka tidak lagi menguasai
d Baik rakyat maupun
terhadap
Tuhan .

yang

Israel tidak lagi

jalan perdagangan.

raja berpaling

dari penyembahan

.... e Sebuah kerajaan baru didirikan di bawah
-alah seorang bekas pejabat Salomo.

Yerobeam,

URAI -\N MENGENAI KERAJAAN YANG TERPECAH
Tujuan 2. Mengenali fakta-fakta mengenai ciri-ciri dan hubungan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan.

Nama \Iereka
Sampai saat ini nama "Israel" dipergunakan untuk menunjuk kep
Yakub uau semua keturunannya (Kejadian 32:22-32; 49:2; Yosua 1:2)
demik i.m, setelah kerajaan itu pecah, Alkitab memakai kata "Israel'
rnenun, lik kerajaan utara yang terdiri dari sepuluh suku dan pengua
tarnany ,I adalah
Yerobeam.
Kadang-kadang
kerajaan
utara itu
"Efray.rn ", yaitu nama suku yang paling berpengaruh.

Ida diri
~amun
untuk
sa perIisebut

Pai ia pihak lain, kerajaan selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan suku
Benyan .n disebut "Yehuda".
Sangat penting untuk mengingat fakta-fr kta ini
apabila membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama.
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Perbedaan Mereka
Kerajaan utara (Israel) mempunyai banyak kelebihan dari kerajaan selatan (Yehuda). Ia memiliki
sepuluh
suku yang kuat-kuat,
sedangkan kerajaan
selatan cuma
mempunyai dua suku saja. (Akan
tetapi, kadang-kadang
Yehuda dan
Benyamin
dianggap
sebagai satu
suku saja.) Seperti yang saudara
lihat dalam peta mengenai kedua
kerajaan ini, wilayah kerajaan utara
jauh lebih besar. Ia juga memiliki
daerah pertanian yang paling baik,
yaitu lembah Yordan yang subur.
Penduduknya juga lebih banyak dari
penduduk kerajaan selatan, yaitu tiga
banding satu. Selain itu, pusat-pusat
kemiliteran yang dibangun Salomo
dan Daud terdapat di utara. Demikian juga sekolah nabi-nabi di Betel,
Gilgal, dan Rama. Alasan keberadaannya ialah bahwa Allah sendiri
yang memperkenankan
kerajaan itu
terbagi demikian sebagai hukuman
karena dosa-dosa umat itu.

Akan tetapi, kerajaan selatan, meskipun lebih kecil wilayahnya dan berpenduduk sedikit, mempunyai Yerusalem, pusat politik dan agama bangsa itu.
Karena takut terhadap pengaruh Yerusalem itulah, maka Yerobeam, yaitu raja pertama di kerajaan utara, melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan
bencana. Tindakannya itu langsung mendatangkan murka Allah dan hukuman
atas dirinya.

4 Bacalah I Raja-raja 12:25-31. Apa yang dilakukan Yerobeam untuk mencegah
rakyatnya pergi beribadah di Yerusalem?
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Se' dah tindakan Yerobeam ini, para imam, orang-orang Lewi dan banyak
orang LHn dari setiap suku yang sangat setia kepada Tuhan rneninggalk c ri kerajaan ut.ir a dan menggabungkan diri dengan Yehuda. Yehuda sangat dik uatkan
oleh rn- reka. Ini berarti bahwa dari tiap-tiap suku ada orang-orangnya
dalam
batas ....dayah Yehuda (II Tawarikh 11:13-17),
Ke ajaan selatan memiliki suatu keuntungan yang lebih besar lagi, KeraIn hanya
ada satu keluarga raja, semuanya keturunan Daud Allah
memeg.ing janji-Nya kepada Daud, hamba-Nya!
Sebaliknya, kerajaan utara
mempu iyai sembilan dinasti atau keluarga raja yang terpisah dengan sembilan
belas rd la yang jahat. Dinasti-dinasti itu saling berganti karena pembu lU} 1,
pertumpahan darah, dan revolusi. Mungkin karena alasan inilah mak 1 :rajaan selaian dapat bertahan 130 tahun lebih lama dari kerajaan utara. Berikut
ini ada <ebuah tabel yang meringkaskan perbedaan antara kedua kera. ( an ini,
dan sel- lah diagram yang menunjukkan
lamanya tiap kerajaan itu.

jaan

Israel
Utara sepuluh suku
lbu k< tanya Sikhem, kemudian
mar !l
Penye nbahan berhala di Dah
Beh'l

Yehuda

Sa-

Selatan, dua suku
lbu kotanya Yerusalem

dan

Ibadah di bait suci di Yerusak
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Semb -an dinasti yang berbeda-beda
Semua rajanya buruk
Sernbi an belas raja
Lamar ya kira-kira 240 tahun

Satu keluarga yang berkuasa
Raja-raja yang baik dan buruk
Sembilan belas raja. seorang I atu
Lamanya 395 tahun

Kerajaan runtuh pada tahun 722 SM
Dibaw ~tertawan oleh Salmaneser ke
Asv ir

Kerajaan runtuh pada tahun 58" SM
Dibawa tertawan ke Babel olel Nebukadnezar

KERAJAAN YANG TERPECAH
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722 SM
ke Asyur

Kerajaan bersatu

Daud - Salomo
Yehuda

587 SM
ke Babel

5 Menurut diagram dan tabel di atas, kerajaan utara
a) diperintah oleh Daud.
b) mempunyai dua pusat keagamaan.
c) lamanya lebih singkat daripada kerajaan selatan.
Hubungan Mereka

Saudara mengetahui apa akibatnya perang saudara dalam suatu bangsa.
Keluarga-keluarga akan pecah belah. Perang itu akan menghancurkan perdagangan, lalu lintas dan kehidupan sosial. Israel adalah satu keluarga, satu
bahasa, dan satu bangsa. Sekarang, seperti yang dinubuatkan nabi Ahia, mereka
laksana sehelai kain yang terkoyak menjadi dua belas bagian; sekarang sepuluh
bagian bersatu melawan yang dua. Hubungan antara kedua kerajaan itu melalui
empat periode yang jelas ciri-cirinya:
l. Saling bermusuhan. Selama masa ini raja-raja Yehuda terus berusaha
memperoleh kekuasaan atas kesepuluh suku di kerajaan utara. Selama kirakira enam puluh tahun mereka berperang terus-menerus.

2. Pertalian yang erat me/awan musuh bersama. Siria atau Aram mengancam kedua kerajaan itu. Raja Abab dari Israel berusaha untuk membentuk suatu
perserikatan dengan Yosafat, raja Yehuda, dengan jalan perkawinan antara
keluarga raja-raja itu. Tujuannya ialah untuk bersatu melawan kuasa Siria yang
makin meningkat.
3. Periode saling bermusuhan kembali. Ketika Yehu naik takhta di kerajaan utara dia menumpas seluruh keluarga Ahab. Peristiwa ini menghancurkan
perserikatan yang telah dibuat raja Ahab dengan kerajaan selatan. Luka ini
tidak pernah terobati. Kerajaan utara makin jauh terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Berulang-ulang mereka diberi peringatan oleh nabi-nabi, tetapi
akhirnya kerajaan utara dibawa tertawan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 SM.
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4. A erajaan selatan sendirian. Asyur , Mesir, dan akhirnya orang kasdim
datang I endak menaklukkan Yehuda. Pertarungan itu berlangsung teru i kirakira uni .ik 130 tahun sampai pada tahun 586 SM Yehuda ditaklukkan dan
dibawa ertawan oleh orang Babel di bawah pimpinan Nebukadneza:

6 Coco, kan setiap fakta di sebelah kiri dengan kerajaan di sebelah kana 1 yang
digam ba -kannya.
a t\ lemiliki tanah pertanian
b t\ Iemiliki daerah

yang terbaik.

I) U1 ara
2) Se .atan

yang lebih kecil.

c J ,I tuh ke dalam tangan bangsa Asyur pada tah un 722 SM.
d

n iperintah

oleh Yehu.

e J .uuh dalam tangan
f

Bertanggung

g Berusaha
l'i ael.
h Mempunyai

jawab atas pembunuhan

untuk

menguasai

sembilan

Hanya mempunyai
.... j

Babel dalam tahun 587 SM.

Y -rusalern adalah

KERAJAAN

kesepuluh

Ahab.
suku

dinasti raja.

satu dinasti yang memerintah

.

ibu kotanya .

.... k Membentuk suatu perserikatan
dt ngan keluarga Yosafat.

SEJARAH

kembali

keluarga

dengan jalan perkawinan

YANG TERPECAH

Catatan ''Iejarah

Bacalah ..Raja-raja 15-16,20-23; I Tawarikh 13:17; 28-29; II Tawarikh 13-20.
Tujuan

J Mengenali pernyataan-pernyataan yang menguraikan isi kitab- ~itab

Samuel, Raja-raja, dan Tawarikh.
Sejar ah kerajaan yang bersatu dan terpecah tercatat dalam kitab- kitab
Samuel, Raja-raja, dan Tawarikh. Bersama-sama kitab-kitab ini mener ipati
seperlima (20%) bagian Perjanjian Lama. Penting sekali untuk meng Ingat
bahwa se iarah ini dituliskan dari sudut pandangan Allah.

KERAJAAN YANG TERPECAH

181

Misalnya, perhatikan salah seorang raja di kerajaan utara yang bernama
Omri. Keluarganya memerintah selama 44 tahun, dinasti kedua yang memerintah paling lama di Israel. Kita mengetahui dari catatan sejarah yang bukan
alkitabiah bahwa Omri mendirikan keluarga raja yang paling berkuasa di kerajaan utara. Dia memindahkan ibu kotanya ke Samaria yang dijadikannya sebuah
kota besar. Ia memperoleh kembali wilayah yang telah direbut oleh Moab.
Sebenarnya, bangsa Asyur, yang kemudian hari menaklukkan kerajaan utara,
menyebutnya negeri Omri. Namun demikian, Alkitab memberikan kejadiankejadian selama pemerintahan Omri dalam dua ayat saja - dalam I Raja-raja
l6:23,24! Sangat penting untuk mengingat sudut pandangan ini sementara
mempelajari catatan-catatan sejarah ini.
7 Bacalah I Samue116:7 dan I Raja-raja 16:21-28. Menurut pendapat saudara,
mengapa hanya sedikit saja dituliskan mengenai prestasi-prestasi Omri?

Kitab-kitab ini berbeda satu dengan yang lain dalam hal tekanan yang
ditempatkan pada berbagai aspek sejarah yang diuraikannya. Marilah kita
mempertimbangkan hal-hal apa yang ditekankan setiap kitab ini.
1. Kitab I dan II Samuel menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip yang
dikehendaki Allah sebagai dasar kerajaan itu. Kerajaan tersebut harus dibangun
atas landasan nilai-nilai rohaniah yang diajarkan oleh Samuel dan harus diperintah oleh raja-raja yang mengikuti jejak kepemimpinan Daud yang patuh kepada
Allah.
2. Kitab I dan II Raja-raja menguraikan bagaimana sebetulnya perkembangan kerajaan itu. Kita melihat bahwa nubuat yang diucapkan nabi Natan
terhadap Daud digenapi (II samuel 7: 12-16). Nubuat ini mengatakan bahwa
Daud selalu akan mempunyai keturunan. Kitab I dan II Raja-raja menceritakan
sejarah kerajaan utara dan kerajaan selatan. Banyak perhatian diberikan kepada
para nabi, seperti Elia dan Elisa.
3. Kitab I dan II Tawarikh menitikberatkan bait suci: upacara-upacara
ibadanya dan tokoh-tokoh pejabatnya. Dengan keimaman dan bait suci sebagai
tema pokoknya, kitab-kitab ini mengisahkan kembali sejarah kerajaan yang
bersatu di bawah pmerintahan Saul, Daud, dan Salomo. Kemudian kitab-kitab
ini lebih banyak mencatat sejarah Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Kerajaan
utara, Israel, hanya disebutkan apabila kejadian-kejadiannya ada kaitannya
dengan kerajaan selatan.
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Berikut ini ada dua gambar. Yang pertama menunjukkan
diliput kitab-kitab ini. Yang kedua menunjukkan perbedaan
Raja-I rja dan Tawarikh.

kurun wa ktu yang
tema dalam kitab

KITAB SAMUEL, RAJA-RAJA DAN TAWARIKH
I dan II
Samuel

I dan II Raja-raja

------=>~ <E<:::-----------------.-

--~

I dan II Tawarikh

-E------------------------Kerajaan Utara

Kerajaan yang
bersatu

Kerajaan Selatan

~------------_.-

Raja-raja
Sejarah Israel maupun Yehuda
Mem -cankan pelayanan nabi-nabi
Men~, rraikan tentang kerajaan dan
raJ!1raja
Berak 'ur dengan peristiwa pembuangan rrnat itu

._~

Tawarikh
Terutama sejarah Yehuda
Menekankan pelayanan imam- imam
Menguraikan tentang bait sut I dan
imam-imam
Berakhir dengan peristiwa kEtIr balinya umat itu dari pembuan gan

Ling I, aril ah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR.
Kital Raja-raja dan Tawarikh keduanya menuliskan sejarah Yehu ~a
Kital Tawarikh terutama mengisahkan kehidupan para nabi.
Raja raja menekankan sejarah kerajaan utara dan imam-imam.
Kital -kitab Tawarikh meliput kurun waktu yang sama seperti kita »kitab
Samuel dan Raja-raja bersama-sama.
e Tawarikh berakhir ketika umat itu ditawan.
f Nubuat tentang kerajaan Daud terdapat dalam II Samuel.
g Baik kitab Samuel maupun Raja-raja mengisahkan pemerintahan
:;aul.

8
a
b
c
d
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Para Raja

Bacalah II Raja-raja 20-24; II Tawarikh 29-35
Tujuan

4. Dengan mempergunakan sebuah tabel keterangan, tuliskan fakta-

fakta mengenai raja-raja Israel dan Yehuda.
Sedikit banyak sifat Israel dan Yehuda dapat terlihat dalam sifat rajarajanya, karena peran raja penting sekali dalam nasib rohaniah bangsa itu.
Sebagaimana rajanya, demikian juga rakyatnya itu akhirnya. Hal ini berlaku
dalam hal ihwal raja yang baik maupun dalam hal ihwal raja yang jahat.
Setelah Salomo,
tentang kemunduran
dirikan penyembahan
merusak bangsa itu
raja 16:7; 22:52; II

kisah raja-raja itu memberi gambaran yang menyedihkan
dan kemurtadan. Di kerajaan utara, Yerobeam telah menlembu jantan emas. Sebagai raja pertama, teladannya
dan akhirnya membawa kepada kehancurannya
(I RajaRaja-raja 10:31).

Di kerajaan selatan, Rehabeam memperbolehkan
rakyatnya mendirikan
tempat-tempat untuk menyembah allah-allah palsu. Mereka meniru kebiasaankebiasaan jahat dari bangsa-bangsa yang harus mereka halaukan dari Palestina
menurut perintah Tuhan (I Raja-raja
14:22-24). Akan tetapi, meskipun
kebanyakan raja-raja itu jahat, masih ada beberapa yang baik juga. Pemerintahan Hizkia di Yehuda, misalnya, merupakan waktu indah penuh iman dan
kemuliaan (I Raja-raja 18:1 - 20:1).
Di bagian akhir buku ini saudara akan menemukan tabel yang diberi judul
"Para Raja dan Nabi Kerajaan yang Terpecah."
Tabel ini memberikan
keterangan berikut tentang setiap raja Israel dan Yehuda:
1. Tahun ketika raja itu naik takhta, namanya, serta penunjuk ayat-ayat
Alkitab di mana terdapat informasi tentang pemerintahannya.
Di kerajaan utara, nama raja-raja yang memulai suatu dinasti baru dituliskan
dengan huruf besar, seperti ini: YEROBEAM. Beberapa raja mempunyai
nama yang sama. Ini disebabkan karena keluarga raja kedua kerajaan
itu kawin-mengawini
dan mempergunakan
nama yang sama.
2. Bagaimana raja itu memperoleh takhtanya (dengan jalan warisan, pembunuhan, atau cara lain) dan kira-kira berapa lama ia memerintah.
Kadang-kadang,
dua orang raja memerintah pada waktu yang sama,
sehingga jumlah tahunnya tidak selalu tepat.

KEMAH,

184

Uraian singkat

BAIT SUCI, DAN ISTANA

mengenal

sifat rohaniahnya.

" Nama nabi-nabi yang aktif
rnenulisk an kitab dalam
YESA YA. Mereka disebut
seperti Arnos , melayani di

selama pemerintahannya.
Nabi I abi yang
Perjanjian
Lama dituliskan
seperti
ini:
"nabi-nabi penulis". Beberapa or Ing nabi,
kedua kereajaan itu.

, ck arang lihatlah tabel itu dan carilah nama BAESA dalam dal ia: keraI tara. Tabel itu memberi
keterangan berikut: a) Baesa naik takhta dalam
tahur 909, b) ia memulai suatu dinasti baru, c) keterangan mengenal -emenntahan Iya terdapat dalam I Raja-raja 15:32 - 16:7, d) ia memperoleh
takhta
kerajaannya
dengan jalan pembunuhan, e) ia memerintah selama 24 tahun, f) ia
seor a g raja yang jahat, dan g) Yehu bernubuat selama pemerintahanrya.
(Ingatla: bahwa tahun-tahun
sebelum Kristus dihitung mundur, atau menjadi
maki' kecil, sampai waktu Kristus yang diberi tahun O. Tahun-tahu 1 -ebelum
Krivn , biasanya diberi tanda "SM" yang berarti "Sebelum Masehi .. Semua
tahun dalam tabel ini adalah SM.)

jaan

9 Dal un buku

catatan saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut
denga mempergunakan
keterangan yang diberikan dalam tabel itu.
a Sia, a nama putra raja Yosafat (ia menikah dengan putri raja Ah ah dari
Israel. yang bernama Atalia)?
b Sial akah nama raja Yehuda yang berikut, yaitu anak Yoram dan Atalia,
put Ahab?
c Sial a yang menggantikan
raja Ahab di kerajaan utara?
d YeT,-bearn II termasuk dalam dinasti mana?
e Siar a yang naik takhta di Yehuda pada tahun 750?
f Raj ,,-raja mana dari kerajaan selatan yang dianggap amat baik? D bagian
mal ,I di Alkitab dapat kita baca mengenai mereka?
g Nal mana yang aktif baik pada masa kejatuhan Samaria maupun p ernerintah.. 1 Hizkia dari Yehuda? Apakah ada kitab dalam Alkitab yang IT emakai
nan, mya?
h Ber, pa raja dari kerajaan utara yang memperoleh kekuasaannya deng ln Jalan
pem -umuhan?
Ber, ,)a lama raja Amazia dari Yehuda memerintah?
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Saudara mungkin ingin mempelajari kehidupan setiap raja ini dengan lebih
terperinci. Jika demikian, pakailah tabel itu dalam penyelidikan saudara.
Cara hidup yang jahat dari raja-raja dan bangsa itu akhirnya membawa
kehancuran kepada kedua kerajaan itu. Kerajaan utara jatuh pada tahun 722
SM dan kerajaan selatan pada tahun 586 SM. Delapan ratus tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan
hal ini melalui Musa. Penawanan dan kehancuran merupakan hukuman bagi pemberontakan
dan penyembahan berhala.
10 Bacalah Ulangan 28:33, 36. Dalam buku catatan saudara, tuliskan apa yang
akan terjadi menurut firman Allah jika umat-Nya tidak menaati Dia.
Para Nabi

Berita Mereka; Bacalah I Raja-raja 17:19; II Raja-raja 1-8, 19-20.
Tujuan

5. Membedakan

antara berita nabi yang menubuatkan kejadiankejadian masa mendatang dan berita nabi yang memberi prinsipprinsip tentang yang benar dan yang salah. yang dapat diterapkan
dalam kehidupan sekarang ini.

Selama tahun-tahun suram kerajaan utara dan selatan Tuhan mengangkat
banyak nabi untuk memberi peringatan kepada umat-Nya. Dari semua nabi
itu, ada dua belas orang yang mempunyai kitab dengan namanya dalam Perjanjian Lama. Sebagai nabi, berita mereka tidak melulu mengenai kejadiankejadian masa mendatang, tetapi juga mengenai kehendak Allah untuk masa
kini. Sering kali mereka memiliki pengetahuan yang dalam tentang kejadiankejadian yang sedang berlangsung dalam bangsa mereka. Dalam II Raja-raja
17: 13 kita membaca bahwa Tuhan mengutus nabi-nabi-Nya untuk "memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda ... 'Berbaliklah kamu
daripada jalan-jalanmu
yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan
ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan
kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan
perantaraan hamba-hamba-Ku,
para nabi.' " Tanpa gentar nabi-nabi itu berbicara kepada raja-raja dan rakyat tentang dosa-dosa mereka dan hukuman
yang mendatang.
Nabi itu seorang yang secara khusus dipilih. Ia tidak mewarisi kedudukannya, seperti raja atau imam. Pilihan Tuhan atas dirinya tidak dipengaruhi oleh
keluarga, suku, atau pendidikannya.
Seorang nabi mempunyai dua tanggung
jawab utama. Ia dipanggil untuk 1) menerima sesuatu dari Allah dan untuk
2) bertindak atau berbicara atas nama Allah. Dengan demikian berita nabi
datangnya dari Allah, bukan dari pikirannya sendiri. Hanya nabi-nabi palsu
yang mengumumkan apa yang mereka pikirkan. Sebagai urutan Allah yang berbicara atas nama-Nya, maka nabi tidak takut untuk menyampaikan pesan Allah
kepada umat itu.
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11 Linatlah kembali tabel kerajaan yang terpecah di bagian belakang buku
ini. Dalam buku catatan saudara, tuliskan nama setiap nabi selama r iasa itu
yang mempunyai kitab dengan namanya di dalam Alkitab.
Berita nabi diterima dan disampaikan dengan ilham Tuhan.
kemampuan mental, kepribadian, dan cara bicara nabi itu sendiri
Ia adaiah alat dalam tangan Tuhan, bukan sebuah mesin saja.
perbedaan yang sangat penting, karena hasil-hasil pengilhaman
sekali 'idak sama dengan akibat pengaruh roh-roh setan yang
menguasai orang.

Akan tetapi,
tidak hilang,
Inilah suatu
Tuhs n sama
benar-benar

St, mber berita nabi itu penting, demikian pula berita itu sendiri. ~;eorang
ahli Alkitab yang ternama pernah mengatakan bahwa berita nabi itu men punyai
tiga ba gian:
I. Suatu berita bagi zaman atau generasi mereka sendiri yang lc ngsung
tatang dari Allah.
2. ",uatu berita mengenai kejadian-kejadian masa mendatang, sepe 'I i yang
'lerikut ini: a) kegagalan umat pilihan Allah dan hukuman Tuh an atas
nereka dan bangsa-bangsa
di sekelilingnya;
b) kedatangan
vlesias,
-enolakan-Nya dan kemuliaan-Nya yang akhir; dan c) pendiria ri keraaan Mesias di bumi ini.
3, 'vuatu berita yang hidup bagi kita sekarang ini berisi prinsip-pri n up ten"ang yang benar dan yang salah.
Be ita yang disampaikan
nabi kepada generasinya sendiri seri rg kali
merupakan perpaduan antara nubuat tentang kejadian masa mendatang dan
prinsip prinsip tentang yang benar dan yang salah. Kita dapat belajar ianyak
dari ber ta-berita ini, baik mengenai Mesias dan kerajaan-Nya maupun rnrngenai
prinsip- prinsip tentang yang benar dan yang salah yang dapat kita te 'apkan
dalam ~ehidupan kita sekarang ini. Dalam Kitab Habakuk 1:6, misaln: 'a, ada
nubuat I entang suatu kejadian masa depan, sedangkan 2:4 dan 2:18 memberikan
prinsip-nrinsip tentang yang baik dan yang salah. Marilah kita melur ngkan
waktu sejenak untuk menemukan, membaca, dan memikirkan arti av u-ayat
Kitab S uci ini.
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12 Bacalah ayat-ayat berikut dari kitab Mikha (sebelah kiri). Tuliskan I di
depan ayat yang memberi nubuat tertentu tentang masa depan dan 2 di depan
tiap ayat yang memberi prinsip-prinsip tentang yang benar dan yang salah, yang
dapat kita ikuti sekarang ini.
a Mikha

1:6-7

b Mikha 2:1-3
cMikha

1) Kejadian masa mendatang
2) Prinsip-prinsip
tentang yang benar
yang salah

dan

3:8-11

d Mikha 5: 1
eMikha

6:6-8

Pelayanan Mereka
Tujuan

6. Mencocokkan ayat-ayat yang menunjukkan tema kitab-kitab nubuat

dengan kitabnya.
Bagi Kerajaan

Utara

Nabi-nabi yang menulis kepada kerajaan utara selarna masa sebelum
penawanan oleh Asyur pada tahun 722 SM adalah Yunus, Amas, dan Mikha.
Lagi pula, kerajaan utara dilayani oleh Elia, Elisa, Ahia, Yehu, Mikha bin Yimla
dan Oded. Tiap-tiap nabi mempunyai pelayanan khusus yang diberikan oleh
Tuhan kepadanya.
Misalnya, Elia dan Elisa mengadakan
banyak mujizat
(lihatlah I Raja-raja 17 dan II Raja-raja 4). Yunus dikirim ke suatu kota asing,
yaitu Niniwe, untuk memperingatkan
penduduk di sana akan hukuman yang
mendatang. Bacalah Yunus 1-4 sebelum meneruskan. Berilah tanda pada titiktitik ini apabila saudara sudah selesai membacanya:
.....
13 Bacalah setiap ayat Kitab Suci yang diberikan di bawah ini. Kemudian
tuliskan tiap ayat itu dalam buku catatan saudara dan di sampingnya tuliskan
nama nabi yang disebutnya
dengan uraian singkat tentang apa yang
dilakukannya.
d II Raja-raja 5:9-16
a I Raja-raja 14:1-7
b I Raja-raja 16:1-7
e II Tawarikh 28:9-11
c I Raja-raja 18:20-39
Berikut ini adalah ringkasan mengenai berita-berita yang Tuhan berikan
kepada kerajaan utara melalui nabi-nabi penulis itu. Setiap berita Itu akan
merupakan bahan penelitian yang sangat baik untuk diselidiki saudara sendiri.
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ir osea: Kasih Hosea bagi isterinya yang berdosa dan berzi la serta
pemul hannya akan isterinya itu menggambarkan
kasih Allah yang penuh
penga.npunan terhadap Israel yang berdosa. Pasal 1-3 menceritakan pen galarnan
pri bae Hosea yang serupa dengan tindakan-tindakan
Allah terhadap Israel yang
berbu.u zina secara rohani. Pasal 4-14 aalah berita yang sama yang d berikan
denga lebih terperinci lagi. Bacalah Hosea 1-14 sebelum melanjutkan Berilah
tanda lada titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya:
.....
A 1fOS: Amos berkhotbah
bahwa suatu bangsa bertanggung jav ab atas
dosa-c isa yang dilakukannya
sebagai bangsa. Bangsa-bangsa
kafir yang di
sekitar umat Allah akan dihukum karena dosa yang mereka lakukan sebagai
bangsa Akan tetapi, Israel menerima hukuman yang lebih berat lag karena
dosa-d isanya sebab mereka memiliki terang yang lebih besar. Bacalah Amas
1-9 set r--lum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik setelah saudar I selesai
membacanya:
oo

...

M kha: Mikha berkhotbah baik kepada kerajaan utara maupun kepada
kerajaan selatan mengenai hukuman yang mendatang dan pemulilu n serta
berkat ji masa depan. Pasal 1-3 menunjukkan
gambaran yang suram, pasal
4-5 memberi gambaran yang cerah dan pasal6 memberi hukuman lagi, Kemudian dd ril 7:7 selanjutnya ia menyampaikan gambaran yang mulia tentai tg masa
depan i-rael. Bacalah Mikha 1-7sebelum melanjutkan. Berilah tanda pa Ia titiktitik se elah saudara selesai membacanya:
.....

14 Ba alah ayat-ayat tentang setiap nabi yang diberikan di bawah ini di sebelah
kanan, Kemudian cocokkan setiap nabi dengan kalimat yang menceritakan
berita 'J [au aktivitasnya di sebelah kiri.
.... a ',1enobatkan
, ehuda

Yoas

menjadi

Raja l ) Yoyada, II Raja-raja 1:,~·21
2) Hulda, II Raja-raja 22 12-20
3) Semaya, II Tawarikh 12' 5-8
.... b ',lemberitahukan
bahwa Yehuda
,I kan
diserang oleh raja Sisak dari
"·lesir
.... c ~lendorong Yoas dan umat itu untuk
r .engikat perjanjian dengan Allah
.... d Member irahukan
kepada
Yosia
t ahwa
ia tidak
akan
melihat
t, ukurnan Allah atas Yerusalem
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Selatan

Nabi-nabi yang menulis kepada kerajaan selatan selama masa itu adalah
Obaja, Yoel, Yesaya, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya dan Yeremia. Lagi
pula, Semaya, Ido, Azaria, Hanani, Eliezer, Yoyada dan Hulda menyampaikan
berita Allah kepada orang banyak. Berikut ini adalah ringkasan mengenai berita
nabi-nabi penulis itu.

Yoel: Negeri itu terancam kehancuran karena kawanan belalang yang
merusak dan kekeringan yang lama. Meskipun tulah itu diangkat karena puasa
dan doa, namun nubuat Yoel memakainya
sebagai gambaran akan hari
penghukuman terakhir yang dahsyat bagi semua bangsa. Yang setia akan diberi
pahala sedangkan yang jahat akan dihukum. Bacalah Yoel J-3 sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya: .....
Yesaya: Yesaya adalah seorang bangsawan dan nabi pada zaman raja
Hizkia yang memberi peringatan, penghiburan, dan nasihat kepada penguasapenguasanya.
Dia bernubuat
tentang
penawanan
Yehuda,
tetapi juga
menubuatkan fajar suatu kerajaan baru. Ia bernubuat tentang penderitaan dan
kemuliaan Mesias yang akan datang itu. Bacalah Yesaya J, 6-7, 39-44, 52-66
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik apabila saudara telah selesai
membacanya:
...
oo

Mikha: Mikha bernubuat
beritanya

kepada
dalam bagian sebelumnya.

kedua kerajaan

itu. Pelajari

kembali

15 Bandingkanlah
Yesaya 43:5-7 dengan Mikha 4:6-7. Dalam kedua nubuat
ini Allah mengatakan bahwa Dia akan
a) mencerai-beraikan
Israel di antara bangsa-bangsa.
b) mengumpulkan
umat-Nya dari antara bangsa-bangsa.
c) menghakimi serta menghukum umat-Nya.

Nahum: Bangsa Asyur adalah pokok nubuat Nahum. Asyur telah menindas Yehuda
diumumkan,

selama seabad: kebinasaan
Niniwe, ibu kota Asyur, telah
diterangkan
dan diuraikan oleh Nahum. Bacalah Nahum 1-3
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara selesai
membacanya:
..
oo.

Zefanya: Zefanya menekankan
pemusnahan

"hari Tuhan". Pada hari itu akan terjadi
sisa-sisa umat yang menyembah Baal (Pasal 1), sedangkan memberi
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berkat kepada sisa umat yang menyembah

Tuhan. Bacalah Zefanya 1-1 sebelum
ini setelah saudara sele sai mem-

melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik
bacar-ya:

......

i'eremia: Banyak orang menyebutkan "nabi yang meratap".
I a berasal
dari k eluarga imam. Ketika masih kecil ia sudah terpanggil untuk menjadi
seoraig nabi. Karena kesetiaannya untuk memberitakan
firman Tuhan, ia
dihin.i , ditakuti, dibenci, dan dianiaya. Karena ia bernubuat tentang k~runtuhan
Yeru alem dan tujuh puluh tahun tawanan, ia disebut pengkhi mat dan
menderita
perlakuan yang kejam. Bacalah Yeremia 1-9, 18-19, .t6-39. 52
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik setelah saudara seh ~.lll membacar ya: .....

Patapan: Pengungkapan kesedihan Yeremia yang puitis mengenai keruntuhar dan penghancuran
Yerusalem dan bait suci serta penawanan
dan
kesengsaraan rakyat. Bacalah Ratapan 1-5 sebelum melanjutkan. Be ',lah tanda pa.ta titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya:
.....
Habakuk: Pesan Habakuk ialah bahwa pihak yang benar akan menang.
Yehuda sedang dihukum oleh orang Babel yang jahat, tetapi orang Babel akan
mendapat giliran dihukum. Bacalah Habakuk 1-3 sebelum melanjutkan Berilah
tanda pada titik-titik setelah saudara selesai membacaya: .....
( ibaja: Tanah Edorn harus dihakimi karena memperlakukan
umat Allah
dengan tidak adil. Israel akan diberkati. Bacalah Obaja 1 sebelum metcnjutkan.
Berilan tanda pada titik-titik setelah saudara selesai membacanya:
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setiap ayat di sebelah kita dengan nama kitab nabinya di sebelah

.... a Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah,
seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun
mereka berpaling kepada allah-allah lain.
.... b Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat
dan tidak terbilang banyaknya.
c Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan
diremukkan oleh karena kejahatan kita.
d Menjadi tembok
harus dihukum!
oo

..

terhadap

Yerusalem!

I)
2)
3)
4)

Yesaya
Yeremia
Hosea
Yoel

kita, dia

itulah kota yang

e Besar kekuasaannya,
dan damai sejahtera tidak akan
berkesudahan
di atas takhta
Daud dan di dalam
kerajaannya.

Pelajaran kita tentang kerajaan yang pecah telah menolong kita melihat
kemunduran umat Allah. Akhirnya, seperti peringatan yang telahdisampaikan
para nabi, mula-mula Israel dan kemudian Yehuda hancur dan dibawa tertawan.
Namun, melalui para nabi Allah menyatakan
suatu masa depan penuh
kemuliaan ketika Raja Damai akan memerinta (Yesaya 9:5-6) dan bangsa-bangsa
akan mencari Tuhan (Mikha 4:2).
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80al-80al untuk menguji diri
1 Pernyataan
mana yang paling baik menerangkan
mengapa ker ajaan itu
pecah?
a) Nabi Ahia bernubuat bahwa sepuluh suku akan diberikan kepada Y erobearn.
b) Rakyat telah dibebani pajak yang sangat berat oleh Salomo.
c) Sai omo berpaling dari Allah dan menyembah berhala.
2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Ke' ajaan utara mempunyai wilayah yang lebih besar daripada kerajaan
selatan.
b Ef aim adalah nama lain untuk kerajaan selatan.
c Keaiaan selatan mempunyai pusat ibadah di Dan dan Betel.
d Nama Israel dipergunakan
untuk kerajaan utara.
e Set dah perpecahannya,
kedua kerajaan itu tidak pernah mer gadakan
per verikatan.
3 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang dengan tepat menyemr urnakan
kalimat yang berikut ini. Kitab I dan II Raja-raja
a) menguraikan tentang pemerintahan
Salomo.
b) paling mengutamakan
para imam dan bait suci.
c) mengikuti kitab I dan II Tawarikh dalam susunan Alkitab.
d) menceritakan pelayanan Elia dan Elisa.
e) meliput kurun waktu yang tidak termasuk I dan II Tawarikh.
4 CO\ okkan setiap pernyataan di sebelah kiri dengan kerajaan di sebelah kanan
yang -ejarahnya diuraikan dengan tepat.
.... a Kerajaan ini mempunyai serentetan raja-raja yang baik dan
buruk. Runtuhnya pada tahun 586 SM dan rakyatnya
dibawa tertawan ke Babilon .
.... b Raja pertama kerajaan ini adalah Yerobeam, yang mendirikan berhala-berhala untuk disembah rakyatnya. Selama
pemerintahan raja Ahab nabi Elia melayani dalam kera.aan ini.
.. .. c Enam penguasa kerajaan ini naik takhta dengan jalan pemounuhan. Kerajaan ini diperintah oleh sembilan dinasti
vang berbeda dan dilayani oleh nabi Mikha.

1) .Itara
2) Selatan
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5 Yang mana dari kalimat-kalimat berikut ini adalah keterangan yang paling
baik bagi kenyataan bahwa kerajaan utara dan selatan itu akhirnya digulingkan?
a) Para nabi mengumumkan bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman ke atas
orang-orang yang tidak menaati-nya.
b) Bangsa-bangsa di sekelilingnya menjadi makin kuat dan dapat menaklukkan Israel dan Yehuda.
c) Umat itu serta kebanyakan raja-rajanya tidak setia mengikuti Allah.
6 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR tentang nabinabi kerajaan yang pecah dan berita mereka.
I Karena berita utama para nabi itu mengenai masa depan Israel dan Yehuda,
maka berita itu tidak penting bagi kita sekarang ini.
b Dalam beberapa nubuat, kejadian-kejadian alamiah dipakai untuk
melukiskan apa yang akan terjadi di masa mendatang.
c Karena para nabi itu dipanggil oleh Allah untuk melayani umat-Nya, maka
tak seorang pun di antara mereka yang diberi berita untuk bangsa asing.
d Salah satu dari dua tanggung jawab utama seorang nabi ialah memilih orang
yang akan menjadi raja berikutnya.
e Sering kali berita nabi berisi prinsip-prinsip tentang yang benar dan yang
salah.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus suratmenyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan dengan pasal 9 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit
II. Kembalikanlah Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir
Catatan Siswa.
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jawaban-jawaban dalam ufalan pasal
9 •
b
c
d

Yoram.
Ahazia.
Ahazia (inilah coritoh tentang pemakaian nama yang sama).
Yehu.

e Yotam.

, Hizkia (II Raja-raja 18:1 - 20:21) dan Yosia (II Raja-raja 22:1 - 23:30
dan II Tawarikh 34:1 - 35:27).
I Mikha, ya.
h Enam.
I 29 tahun.
1 • Karena Salomo telah menolak Allah, menyembah allah-allah lain dan
tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan (atau jawaban yang serupa).
b Sepuluh suku akan diberikan kepada Yerobeam; satu suku akan tetap
tingal bersama anak Salomo (yehuda dan Benyamin dianggap saiu suku).
10 Ola mengatakan bahwa sebuah bangsa asing akan mengambil hasil panen
mereka serta menindas mereka. Mereka dengan rajanya akan dd awan ke
sebuah negara asing dan menyembah allah-allah palsu.
2 c) menyuruh orang banyak itu pulang karena perpecahan itu adalah
kehendak-Nya.
11 Zakharia, Yoel, Amos, Yesaya, Mikha, Yeremia, Zefanya, Nahum,
Habakuk, Obaja, Yunus, dan Hosea (dalam susunan apa saja).
3 •
b
e
d
e
12 •
b
c
d
e

I) Sebab.
2) Akibat.
2) Akibat.
1) Sebab.
2) Akibat.
I) Kejadian masa
2) Prinsip tentang
2) Prinsip tentang
1) Kejadian masa
2) Prinsip tentang

mendatang.
yang benar dan yang salah.
yang benar dan yang salah.
mendatang.
yang benar dan yang salah.

4 Ia mendirikan dua patung lembu jantan emas, satu di Dan dan sat IJ di Betel
untuk disembah rakyatnya (atau jawaban serupa).

KERAJAAN YANG TERPECAH
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13 a Ahia; ia menyampaikan berita kepada isteri Yerobeam bahwa putranya
akan mati. Tidak lama kemudian anak itu meninggal dunia.
b Yehu; ia menyampaikan berita hukuman kepada Baesa bahwa ia dan
keluarganya akan dibinasakan oleh karena dosanya.
c Elia; ia membangun sebuah mezbah bagi Tuhan dan berdoa agar Tuhan
mengirim api dari langit. Allah mengabulkan doanya.
d Elisa; ia menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan agar sembuh.
Naaman menurut perintahnya dan disembuhkan.
e Oded; ia menegur tentara kerajaan utara karena menawan orang-orang
dari Yerusalem dan Yehuda.
(Jawaban saudara haruslah serupa.)
5 b) mempunyai dua pusat keagamaan.

e) lamanya lebih singkat daripada kerajaan selatan.
14

a I) Yoyada, II Raja-raja 11:4-21.
b 3) Semaya, II Tawarikh 12:5-8.
c I) Yoyada, II Raja-raja 11:4-21.
d 2) Hulda, II Raja-raja 22: 12-20.

6

a 1) Utara.
b 2) Selatan.
c I) Utara.
d 1) Utara.

e 2) Selatan.
f 1) Utara.

I
h
i
j
k

2) Selatan.
1) Utara.
2) Selatan.
2) Selatan.
1) Utara.

15 b) mengumpulkan umat-Nya dari antara bangsa-bangsa.
7 Karena menurut sudut pandangan Allah kerohanian seseorang itu yang penting, bukan kemajuan atau prestasinya yang lahiriah (atau jawaban yang
serupa).
16 a 3) Hosea 3:1.

b 4) Yoel 1:6.
c 1) Yesaya 53:5.
8 a Benar.
b Salah.
eSaiah.
d Benar.

d 2) Yeremia 6:6.
e 1) Yesaya 9:6.

eSaiah.
f Benar.
I Salah.

Penghancuran dan
Pembangunan Kembali

