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CERITA 47 

ELISA DAN ORANG-ORANG ARAM 

2RAJA-RAJA 6:8-7:20 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 2 Raja-raja 6:8 – 7:20 
Bacaan Alkitab di kelas : 2 Raja-raja 7:6-7 (Kelas Balita); 2 Raja-raja 6:15-18 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 3:3 (kelas Balita); Mazmur 3:3 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Ibrani 13:6 (kelas Balita); Ibrani 13:6 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 86:12a (kelas Balita); Mazmur 86:12 (kelas Kecil) 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Nabi Elisa memberitahukan kepada orang Israel  siasat 
perang untuk mengalahkan orang Aram. 

6:8-
10 

+ 

TUHAN menerima doa Elisa 
dengan membuka mata bujang, 
membutakan dan membuka mata 
dari suruhan  raja Aram 

6:1
7-
20 

Raja Aram marah dan menyuruh menangkap nabi Elisa.  
Nabi Elisa berdoa kepada TUHAN, dan suruhan raja Aram 
menjadi buta. 
Nabi Elisa berdoa bagi mereka dan mereka melihat kembali 

6:11-
23 

+ 
 

  Kota Samaria dikepung & terjadi kelaparan.  
Raja kebingungan karena rakyat sudah lapar lalu dia ingin 
membunuh Elisa. Dia marah kepada TUHAN. 

6:24   
-33 

 
 
- 

  Elisa menyampaikan firman Tuhan tetapi perwira raja tidak 
percaya. Ada 4 orang kusta masuk kedalam kemah raja Aram, 
mereka mendapati kemah sudah sunyi. 

7:1-5  
+ 

TUHAN membuat tentara Aram 
lari ketakutan. 

7:6
-7 

   
 

  Orang kusta mengambil barang- barang orang Aram & 
menyampaikan berita bahwa kemah orang Aram sudah 
kosong. Raja menyuruh orang pergi melihat. 

7:8-
15 

 
 

+ 

TUHAN menyediakan makanan 
untuk orang Israel 

7:1
6-
17 

Orang Aram meninggalkan kemah, rakyat masuk kedalam 
kemah mengambil makanan menginjak-injak perwira yang 
tidak percaya kepada firman TUHAN 

7:16-
17 

 
+ 

Firman TUHAN itu benar  
makanan untuk orang Israel 
tersedia, perwira yang tidak 
percaya Friman Tuhan  itu mati 
terinjak-injak 

7:1
8-
20 

   

 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 2 Raja-Raja 6:1-33 Tuhan menolong Nabi Elisa dari ancaman. C 

II 2 Raja-Raja 7:1-15 Tuhan sendiri yang bertindak untuk menolong umatNya B 

III 2 Raja-Raja 6:16-20 Firman Allah itu benar dan pasti terjadi  
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POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan sendiri yang bertindak atas umat-Nya.  
(2 Raja-raja 7:6-7) 

(Bnd. PGT Bab I:4; Bab VI:12) 
 

Tuhan melindungi  umat-Nya.   
(2 Raja-raja 6:17-18)  

(Bnd. PGT Bab I:4; Bab VI:12) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Tuhan tidak 
membiarkan umat-Nya mengalami kelaparan. 

2. Anak mengandalkan Tuhan. 

 1. Anak mengetahui bahwa Tuhan menolong 
nabi Elisa dari ancaman. 

2. Anak merasakan aman dan nyaman 
terlindungi oleh Tuhan 

   
PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Orang Israel  tidak dibiarkan Tuhan mati kelaparan.  
Tuhan membuat peristiwa yang sangat  
menakjubkan untuk mengusir orang Aram yang 
sementara mengepung orang Israel.  
Tuhan telah membuat peristiwa yang sangat  
menakjubkan. 
Ia telah mengusir orang Aram yang sementara 
mengepung Kota Samaria.  
Tuhan sendiri yang berperang melawan mereka.  
Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi 
tentara yang bersorak sorai, yang datang dengan 
bunyi sepatu yang banyak, bunyi kereta, dan bunyi 
kuda yang meringkik. Tentara Aram menjadi lari 
ketakutan mendengar suara itu.  
Mereka meninggalkan tenda mereka dan semua 
makanan yang cukup banyak bagi orang Israel 
yang sedang kelaparan saat itu.  
Tuhan telah berbuat untuk umat-Nya sendiri.  
Tuhan sendiri yang bertindak untuk menolong 
umat-Nya. 

 Tuhan telah menolong orang Israel dari 
rencana pengepungan orang Aram. 
Ia memakai seorang nabi-Nya yaitu Elisa untuk 
menolong mereka. 
Tetapi perbuatan itu membuat nyawa Elisa 
berbahaya. Ia diancam akan dibunuh oleh raja 
Aram. Namun Tuhan tidak membiarkan  
nabinya itu  tertangkap.  
Tuhan menolong Elisa. Tuhan melindunginya. 
Ia tidak membiarkan Elisa tertangkap. Tuhan  
membutakan mata para tentara itu, sehingga 
tidak dapat melihat jalan. Elisa membawa 
mereka ke tengah-tengah kota Samaria. 
Elisa meminta kepada Tuhan supaya suruhan 
raja Aram kembali bisa melihat. 
Dalam lindungan Tuhan tidak ada ketakutan, 
semua aman. 

 
 

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 

6:1-33 7 :1-15 7:16-20  6:1-33 7 :1-15 7:16-20 

1 menit 2 menit 1 menit  2 ½ menit 1 1/2 menit 1  menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 (gambar seorang Raja dan seorang Nabi) 
Raja Aram setiap melakukan pengepungan terhadap orang Israel di satu tempat selalu 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

tidak berhasil. Selalu ada orang Israel di tempat itu dengan siap sedia. Raja Aram bingung 
dan heran siapa yang menjadi mata-mata bagi orang Israel. 
 Ternyata yang memberitahukan adalah nabi Elisa. Lalu raja Aram merencanakan 
menangkap nabi Elisa. 
Ia mengutus tentara untuk menangkap Elisa.  
Namun Tuhan menolong Elisa. Tuhan melindunginya. 
Ia tidak membiarkan Elisa tertangkap. Tuhan  membutakan mata para tentara itu, sehingga 
tidak dapat melihat jalan. Elisa membawa mereka ke tengah-tengah kota Samaria. 
Elisa meminta kepada Tuhan supaya suruhan raja Aram kembali bisa melihat. 
Lalu ia pun melepaskan mereka  dan kembali ke raja Aram. 
(Penerapan untuk anak kecil diceritakan secara tertenun di sini (Puncak cerita) 
Suatu hari Raja Aram dan pasukannya berhasil mengepung Kota Samaria. 
Orang Israel tidak bisa kemana-mana. Bahan makanan sangat mahal, dan sangat kurang. 
Maka terjadilah kelaparan. 
Raja Israel sangat kebingungan karena rakyat sudah sangat lapar. 
Raja Israel pun menyalahkan Nabi Elisa. Lalu dia ingin membunuh Elisa. Dia marah kepada 
TUHAN. 

Gambar 2 (gambar Nabi Elisa) 
Elisa menyampaikan Firman Tuhan kepada seorang perwira Israel bahwa besok tepung 
harganya akan murah.  
Akan ada makanan dan orang Israel akan bebas dari kelaparan. 
Tetapi perwira raja Israel itu tidak percaya kepada Firman Tuhan yang disampaikan oleh 
Elisa. 

Gambar 3 (gambar 4 orang kusta) 
Ada 4 orang kusta masuk kedalam kemah raja Aram. 
Mereka mendapati kemah sudah sunyi. 
Apa yang terjadi dengan tentara Aram? 

Gambar 4 (gambar tentara yang kocar-kacir) 
Tuhan telah membuat peristiwa yang sangat  menakjubkan. 
Ia telah untuk mengusir orang Aram yang sementara mengepung Kota Samaria.  
Tuhan sendiri yang berperang melawan mereka.  
Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi tentara yang bersorak sorai, yang datang 
dengan bunyi sepatu yang banyak, bunyi kereta, dan bunyi kuda yang meringkik. 
Tentara Aram menjadi lari ketakutan mendengar suara itu.  
Mereka meninggalkan tenda mereka dan semua makanan yang cukup banyak bagi orang 
Israel yang sedang kelaparan saat itu.  
 (Penerapan untuk anak batita diceritakan secara tertenun di sini (Puncak cerita) 

Gambar 5 (gambar orang kusta dan makanan yang banyak) 
Orang kusta kembali dan menyampaikan berita itu. 
Setelah diperiksa sampai ke sungai Yordan masih terlihat beberapa perkakas yang di 
tinggalkan oleh tentara Aram karena terburu-buru. 
Penduduk keluar mengambil makanan dari perkemahan orang Aram. 
Mereka berdesak-desakan sehingga perwira raja  Israel yang tidak percaya firman Tuhan 
yang disampaikan Elisa kepadanya terinjak-injak di pintu gerbang.  
Firman Tuhan  yang telah dikatakan oleh nabi Elisa sungguh benar terjadi. 

 

 
 
 

 
 

LAGU PENDUKUNG  

Kidung Ceria (KC) No.37 : Allah Bapa Melindungi 
 
 



 Sekolah Minggu CeriA 2 – Kelas Balita dan Kelas Kecil 217                       Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Ibrani 13 : 16a  Ibrani 13 : 6 

Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan 
takut 

 
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap 

aku? 
 
 
 

 
 
 

AKTIVITAS                 

Untuk aktivitas perkenalkan TUHAN kepada anak sebagai berikut : 
Anak perlu diperkenalkan konsep bahwa sesuatu yang tak terlihat oleh mata (misalnya pondasi rumah, 
oksigen,  akar pohon) itu bukan berarti tidak ada.  Ajaklah anak-anak meniup api lilin. Jelaskan bahwa api 
lilin padam karena udara yang sudah kita tiupkan. Apakah anak-anak melihat udara? Tidak kan?  Nah, 
Udara itu ada walaupun tidak terlihat. Pondasi itu ada walaupun tidak terlihat. Akar tanaman itu ada 
walaupun tidak terlihat.  Demikian pula Tuhan itu ada bersama kita, Dia merencanakan hidup kita,  
walaupun kita tidak melihatnya. 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan Tabel Persiapan pada hal v. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 
2. Sebagai guru, renungkanlah hal-hal ini sebelum menyampaikan cerita: 

a. Adakah sesuatu yang anda gumuli bersama Tuhan belum terjawab? 
b. Apakah anda tetap berharap? 
c. Apakah saya yakin bahwa hidup saya ini Tuhan yang mengaturnya? 
d. Apakah anda bergantung padaNya ? 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Untuk anak Balita dan Anak Kecil walaupun pembacaannya cukup panjang, tidak mengharuskan anda bercerita 
panjang. Ini di maksudkan agar anda membaca tuntas cerita itu. Anda cukup menceritakan garis besar berupa 
penekanan seperti seluk beluk gambar. Setelah sampai pada adegan puncak cerita anda lebih berimajinasi lagi 
dengan memakai tubuh, mimik dan suara. 

2. Tips untuk Pendahuluan Cerita. Hindari pendahuluan dengan menanyakan, “Apakah anak-anak pernah 
mendengar nabi Elisa? Atau maukah kamu mendengar ceritaku?  
Mulailah dengan permulaan yang menakjubkan, misalnya : 
- Untuk Kelas Balita : Adegankan : bunyi ringkikan kuda “Hiii, hiii, hiii,” lanjutkan dengan bunyi sepatu tentara 

yang banyak, “Prok, prok, prok!” hiruk pikuk tentara yang banyak, “Ayo, serang mereka …!” Lalu ikuti 
dengan suara pihak lain yang ketakutan, ”Oh, bunyi apa itu? Banyak tentara Israel datang, kita diserang. Ayo 
lari, lari, tentara Israel telah mengepung kita. Tinggalkan semuanya, tidak ada waktu lagi membawa barang-
barang kita. Ayo kita pergi, lari, jangan sampai kita tertangkap!” teriak tentara Aram. Sedang apa yah 
mereka? Coba dengarkan ceritanya. 

- Untuk Kelas Kecil : Mintalah anak-anak menutup matanya, dan tanyakan apakah mereka melihat sesuatu? 
(gelap, tidak ada yang bisa dilihat.) Ada beberapa tentara sedang yang mencari seseorang untuk ditangkap. 
Tetapi tiba-tiba mereka semua tidak bisa melihat, mereka semua menjadi buta.  Kenapa bisa ya? Lanjutkan 
dengan adegan I.  

3. Hati-hati saat menyampaikan mujizat Tuhan, jangan sampai anak- anak memahami bahwa Tuhan itu adalah 
tukang sulap. 

4. Perhatikanlah puncak cerita setiap kelas. Perlihatkanlah pesan itu secara tertenun dengan menggunakan 
imajinasi dan ekspresi yang maksimal pada adegan puncak.  

5. Hindari pesan moralisme dengan menonjolkan perbuatan Elisa. Tetapi tekankan bahwa segala yang dilakukan 
oleh Elisa adalah tanda ketaatannya kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi pusat dalam cerita ini dimana 
Tuhan melindungi hamba-Nya dan menolong umat pilihan-Nya. 

6. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab kepada anak-anak bahwa cerita Tuhan menolong Elisa dan orang 
Israel dari raja Aram benar terjadi dan ada ditulis dalam Alkitab.  


