PERTEMUAN I

MEMELIHARA & MERAWAT HIKMAT

LATAR BELAKANG
• Belajar Berhikmat dari Tokoh Kitab Suci - Salomo
• Kejayaan Salomo :
Raja Israel yang hebat & berprestasi
Terkenal – hikmat kebijaksanaannya
Tidak suka perang,diplomasi–menikahi puteri kerajaan
• Kejatuhan Salomo :
Salomo manusia biasa - rapuh dan bisa jatuh.
Salomo menduakan Allah - pengaruh isteri-isterinya
Lalai dan tidak melakukan perintah Allah
Hikmat seakan luntur & tidak dapat menolongnya.

LATAR BELAKANG
• Dengan hikmat, seseorang bisa merasa dirinya
menjadi hebat
• Namun, ketika hikmatnya tidak dirawat, tidak
dijaga dan tidak dikembangkan, ia tetap bisa
gagal, salah langkah bahkan jatuh
• permenungan - kisah Raja Salomo
• Mengapa Raja yg sangat berhikmat bisa jatuh?
• Pesan yang kita pelajari dari kisah Raja Salomo
• Relevansi

RAJA
SALOMO

 Anak Daud dari istrinya Batsyeba
 Tidak berada di urutan pertama takhta Daud
 Daud pernah bersumpah kepada Batsyeba –
Salomo akan menggantikannya.
 Dimasa tua Daud, Adonia, anaknya dari istri
Hagit, menyatakan dirinya sendiri sebagai
raja ( 1 Raj 1: 5 -10)
 Batsyeba mengingatkan sumpah Daud –
Salomo mendapatkan takhta kerajaan
 Salomo diurapi ketika Daud masih hidup.
Daud memberi wejangan kepada Salomo
untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan
 Salomo Raja Israel ke 3 –> 40 tahun
 Kisah pemerintahannya dibagi 2 babak:
* Masa kejayaan
* Benih-benih kehancuran

AKU akan
mengabulkan
Apapun
permintaanmu

HIKMAT ALLAH

menimbang segala
perkara & bersikap
adil bagi seluruh
umat Israel

Hikmat kebijaksanaannya tak
tertandingi manusia lain
Maka sesungguhnya Aku melakukan
sesuai dengan permintaanmu itu,
sesungguhnya
Aku
memberikan
kepadamu hati yang penuh hikmat &
pengertian, sehingga sebelum engkau
tidak ada seorang pun seperti engkau,
& sesudah engkau takkan bangkit
seorang pun seperti engkau.
( 1 Raj 3:12 )

KISAH KEHEBATAN RAJA SALOMO

KISAH KEJATUHAN RAJA SALOMO
 Istri Salomo 1,000 : 700 dari kaum bangsawan, 300 gundik.
Dia lupa Allah telah berfirman, “Janganlah kamu bergaul dengan mereka…
sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada
allah-allah mereka” ( 1 Raj 11:2 )

 Salomo mengikuti permintaan isteri-isterinya untuk membangun
bukit- bukit pengorbanan bagi dewa-dewi mereka.
 Salomo menduakan Allah – mencintai banyak perempuan asing
hingga menyembah berhala-berhala istrinya, mencari kekuasaan &
kekayaan. Menyimpang & tidak hidup sesuai ketetapan Allah.
 Salomo tidak menggunakan hikmatnya - penyembahan berhala.
 Allah kecewa – Kerajaan keturunan Salomo lemah dan terpecah :
Kerajaan Israel di Utara & Yehuda di Selatan.
Satu persatu kerajaan dihancurkan bangsa lain
587 SM - Kerajaan Selatan dibuang ke Babilonia

PERMENUNGAN
1) Titik Lemah Salomo :
.

• Pengaruh isteri-isterinya dari bangsa-bangsa asing
 tidak setia
Allah sudah meramalkan bahaya
dari pengaruh buruk bangsa- bangsa asing.
• Sangat berhikmat – kenapa lupa titah Tuhan?
Keputusannya menikahi putri- putri bangsa
lain – menjaga agar Israel tidak diserang.
• Kehendak sendiri atau kehendak Tuhan?
waspada terkadang hikmat digunakan
hanya untuk membenarkan diri sendiri.

PERMENUNGAN
2) Tidak Bertobat :

• Pengulangan frasa “seperti Daud, ayahnya” -> makna tertentu
• Salomo dibandingkan Daud ?
.
* Keduanya Raja yang hebat dalam sejarah Israel.
* Keduanya pernah berbuat jahat di mata Allah
Kenapa Daud lebih istimewa dimata Tuhan ?
DAUD :
Daud bertobat - menyadari dosanya
mohon Tuhan mengampuninya & menjadikan Tuhan
sebagai pusat hidupnya – tidak berdaya tanpa Tuhan
SALOMO :
Kitab Suci tidak memuat kisah pertobatan Salomo

PERMENUNGAN
3) Tidak Ada Yang mengingatkan :

• Yang menarik dari kisah pertobatan Daud :
Figur Nabi Natan ( 2 Sam 12 ).
Daud bertobat - diperingatkan oleh NABI NATAN
.
Ditegur akan dosanya
• Bagaimana dengan Salomo ?
• Puncak kejayaan : kekuatan ↔ kelemahan
• Tidak ada figur seperti Nabi Natan yg berani menegur
 Merasa hebat.
 Perlu rendah hati untuk ditolong.
* Salomo terus terperosok tanpa ada seorang-pun
yang mengulurkan tangan untuk menariknya
keluar dari lubang penyembahan berhala .

RELEVANSI
1. Mari kita mengolah titik-titik lemah yang kita miliki agar kita
mampu untuk tegas sejak awal dan tidak mengikuti “bujukrayu” dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan.
2. Bila kita jatuh, setelah menyadarinya, segeralah bertobat
3.

Perlu kehadiran orang lain yang mengingatkan kita bertobat.
Kita butuh orang lain - yang dapat membuka mata hati
Perlu rendah hati ditolong oleh orang lain.

Kita juga diundang untuk mau bermurah hati menjadi
figur Nabi Natan yang menggugah orang lain untuk mau bertobat

