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CERITA 39 

KERAJAAN ISRAEL TERBAGI DUA 

1 RAJA-RAJA 12:1-24 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Raja-raja 12:1-24  
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Raja-raja 12:22-24 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 12:1-8 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 73:24 (kelas Balita); Mazmur 73:24 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 10:43 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Amsal 12:15b (kelas Balita); Amsal 12:15b (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : 2 Korintus 9:7c (kelas Balita); 2 Korintus 9:7 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Rehabeam pergi ke Sikhem untuk diangkat 
menjadi raja 

1 + 

  Yerobeam bin Nebat mendengar rencana 
pengangkatan Rehabeam, lalu ia pulang dari 
Mesir 

2 + 

  Orang Israel memanggil Yerobeam dan datang 
bersama kepada Rehabeam meminta 
keringanan  

3, 
4 

+ 

 
 

 Rehabeam menyuruh mereka kembali, dan 
datang kembali dalam dua hari berikutnya 

5 + 

  Rehabeam meminta nasihat dari tua-tuaan 
mereka meminta Rehabeam menyenangkan 
hati rakyat. 

6,7 + 

  Rehabeam mengabaikan nasihat tua-tua; ia 
meminta pertimbangan kepada orang-orang 
muda, mereka memberi nasihat agar Rehabeam 
semakin menindas rakyat 

8-
11 
 

- 

  Yerobeam datang kembali bersama rakyat 
sesuai perintah Rehabeam 

12 + 

  Rehabeam menjawab rakyat sesuai dengan 
nasihat orang-orang muda 

13, 
14 

- 

Tuhan membuat hati 
Rehabeam berubah, untuk 
menepati firmanNya yang 
telah disampaikan oleh Ahia 

15 Hati Rehabeam telah berubah sehingga ia tidak 
mendengarkan permintaan rakyat. 

15 

- 

  Sebagian besar rakyat meninggalkan 
Rehabeam, sehingga ia hanya memerintah 

16, 
17 

- 
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orang yang tinggal di kota-kota Yehuda 

  Rehabeam pergi bersama Adoram menemui 
rakyat, tetapi rakyat melempari mereka dengan 
batu sehingga Adoram mati dan Rehabeam 
hampir tidak dapat melarikan diri 

18, 
19 

- 

  Rakyat mengadakan perkumpulan raya dan 
mengangkat Yerobeam menjadi raja, sehingga 
hanya suku Yehuda yang mengikuti Rahabeam 

20 - 

  Rehabeam mengumpulkan 180.000 orang muda 
dari suku Yehuda dan Benyamin untuk 
memerangi kaum Israel demi mengembalikan 
kerajaan kepada Rehabeam. 

21 - 

Tuhan mengutus Semaya 
memberitahukan kepada 
Rehabeam, suku Yehuda dan 
Benyamin agar tidak 
memerangi saudara sendiri 

22-
24 

Semaya menyampaikan firman Tuhan kepada 
Rehabeam  serta kepada suku Yehuda dan 
Benyamin, dan mereka mengikuti perintah 
Tuhan. 

22-
24 

= 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1 Rehabeam diangkat menjadi raja  

II 2-15 Rehabeam menolak permintaan rakyat B 

III 16-24 Rakyat menolak Rehabeam dan mengangkat Yerobeam 
menjadi raja 

C 

 
 
 
 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Dengarlah nasihat 
(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VII:6) 

 
Menolak nasihat membawa akibat yang tidak baik.  

(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VII:6) 
   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengerti bahwa nasihat adalah salah 
satu cara Tuhan mengajar anak-anakNya 

2. Anak menerima dan menghargai nasihat 

 1. Anak mengerti bahwa menolak nasihat 
membawa akibat yang tidak baik 

2. Anak menerima dan menghargai nasihat 
   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Rehabeam menolak nasihat dari tua-tua 
padahal nasihat itu demi kebaikan Rehabeam. 
Dia justru mendengar nasihat yang keliru dari 
orang muda. Hal itulah yang membuatnya 
mengambil keputusan yang salah. Dengarlah 
nasihat, karena nasihat adalah salah satu cara 
Tuhan mengajar anak-anakNya. 

 Karena menolak nasihat sehingga mengambil 
keputusan yang salah, Rehabeam pun ditolak 
rakyat. Mereka mengangkat Yerobeam menjadi 
raja. Menolak nasihat telah membuat Rehabeam 
menuai hal yang tidak baik. Tuhan mau setiap 
anaknya mendengar nasihat sesuai Firman Tuhan. 
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

 B 
 

 

 
 

 

   
 

 

       C  

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay. 1 Ay. 2-15 Ay. 16-24  Ay. 1 Ay. 2-15 Ay. 16-24 

½  menit 2 ½ menit 1 menit  ½ menit 1 ½ menit 3 menit 

 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Rehabeam diangkat menjadi raja. Dia bangga dan sangat senang (dalam gambar 
terlihat seorang yang memakai mahkota dan duduk di atas kursi yang sangat tinggi) 

Gambar 2 Yerobeam dan orang banyak datang meminta keringanan kepada Rehabeam. 
Sebelum mengambil keputusan, Rehabeam meminta nasihat dari tua-tua dan 
mereka memberi nasihat, tetapi justru menolak nasihat mereka dan mendengarkan 
nasihat orang muda (dalam gambar terlihat seorang yang berjalan di depan orang 
banyak dan menghadap raja) 

Gambar 3 Yerobeam dan orang banyak datang kembali menghadap Rehabeam dan 
Rehabeam menolak permintaan mereka. Hal itu menimbulkan sakit hati rakyat. 
Seandainya Rehabeam menerima nasihat tua-tua, ia tidak akan salah langkah. 
Penerapan B ditenun di sini. 

Gambar 4 Sebagian besar rakyat meninggalkan Rehabeam, sehingga ia hanya memerintah 
orang yang diam di kota-kota Yehuda. Rehabeam berusaha menemui rakyat tetapi 
rakyat justru melempari dia dengan batu sehingga ia hampir tewas (dalam gambar 
terlihat seorang yang tergeletak dan seorang yang melarikan diri karena dilempari 
batu oleh orang banyak) 

Gambar 5 Rakyat mengangkat Yerobeam menjadi raja atas Israel. Rehabeam mau memerangi 
orang Israel, tetapi Tuhan menegurnya melalui Semaya. Rehabeam mengikuti 
perintah Tuhan sehingga tidak memerangi orang Israel, tetapi hal itu tidak 
mengubah keadaan. Dia hanya menjadi raja atas Yehuda dan Benyamin. Karena 
menolak nasihat, dia menuai yang tidak baik (dalam gambar terlihat seorang 
memakai mahkota dan berdiri di depan orang yang sangat banyak jumlahnya). 
Penerapan C ditenun di sini. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.215 : Dengar, Hai Kawanku 
 

 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA DAN KECIL 

Amsal 12:15 

Siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. 
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AKTIVITAS 

1) Siapkan bak pasir. Pada bagian depan letakkan sebuah mainan anak-anak (seperti orang-
orangan) dan pada bak pasir di depannya ditusukkan beberapa biji korek api dengan bagian 
yang hitam (belerang) berada di atas sehingga menyerupai orang. 

2) Pada bagian tengah sampai ke belakang tusukkan biji korek apa yang jumlahnya jauh lebih 
banyak. 

3) Sampaikan kepada anak bahwa seperti inilah pengangkatan Rehabeam dan Yerobeam 
menjadi Raja. 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan 
dengan setia. 

2. GSM sebaiknya membaca juga 2 Tawarikh 10:1-11:4. 
3. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan 

hidup guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda 
sebagai guru. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda 
dapatkan): 
- Ketika saya dipercaya untuk menjadi pemimpin,  apakah saya menerimanya dengan rendah 

hati? 
- Dalam memimpin, apakah saya peka terhadap kebutuhan orang yang saya pimpin? 
- Ketika saya dinasihati, apakah saya bersedia menerima dan menghargainya? 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah cerita dengan mengajukan pertanyaan, misalnya “Siapa yang pernah diangkat 
menjadi ketua kelas?”. Bagaimana perasaanmu ketika diangkat menjadi ketua kelas?  

2. Untuk Kelas Balita, imajinasikan proses pengangkatan Rehabeam menjadi raja. 
Imajinasikan pula permintaan rakyat kepada Rehabeam dan cara Rehabeam 
menanggapinya. Penerapan B ditenun di sini. 

3. Untuk Kelas Kecil, imajinasikan penolakan Rehabeam terhadap permintaan rakyat. 
Imajinasikan pula penolakan rakyat terhadap Rehabeam, sehingga mereka mengangkat 
Yerobeam menjadi raja. Tenun penerapan C di sini! 

4. Akhiri cerita dengan kesimpulan: Tuhan berkenan menghadirkan sesama untuk mengajar 
kita melalui nasihat yang mereka berikan, karena Tuhan mau kita tetap mengikuti 
kehendakNya, sehingga kita tidak salah langkah. 


