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CERITA 46 

NAAMAN DAN GEHAZI 

2 RAJA-RAJA 5 : 1-27 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 2 Raja-raja 5:1-27 
Bacaan Alkitab di kelas : 2 Raja-raja 5:1-27 (Kelas Balita); 2 Raja-raja 5:1-27 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 3:9 (kelas Balita); Mazmur 3:9 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Mazmur 3:9 (kelas Balita); Mazmur 3:9 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 86:12a (kelas Balita); Mazmur 86:12 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Naaman, panglima tentara kerajaan Aram terkena sakit kusta 1 - 

 
 

Seorang tawanan dari Israel menjadi pelayan istri Naaman menyarankan 
Naaman pergi kepada Nabi di Samaria untuk disembuhkan 

2-3 + 

 
 

Raja Aram mendukung Naaman untuk berangkat dengan membawa surat 
dari raja dan sejumlah hadiah-hadiah 

4-5 + 

 

 

Naaman menyampaikan surat Raja Aram yang meminta Raja Israel 
menyembuhkan Naaman. Raja Israel marah dan berkata: “Allahkah aku ini 
yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim 
pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? 
Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara 
terhadap aku.” 

6-7 - 

  Nabi Elisa mengirim pesan pada Raja Israel agar Naaman datang padanya 8 + 

 
 

Naaman datang menemui Elisa, tetapi Elisa hanya mengirim pesan  agar 
mandi 7 kali dalam sungai Yordan 

9-10 + 

  Naaman gusar dan marah karena Elisa tidak menemuinya 11-12 - 

 
 

Pegawai-pegawainya menasehati. Turunlah Naaman ke sungai Yordan 
membenamkan diri 7 kali dan ia pun sembuh 

13-
14 

+ 

 
 

Naaman mengakui kuasa Allah dan meminta Elisa menerima hadiah 
darinya 

15 + 

  Elisa menolak pemberian Naaman 16 + 

  Naaman berjanji akan menyemabah Allah Israel dengan setia 17-18 + 

  Elisa memberkati dan melepas kepergiaan Naaman 19 + 

  Gehazi pembantu Elisa menginginkan hadiah dari Naaman 20 - 

  Gehazi berlari mengejar Naaman  21 - 

  Gehazi berbohong bahwa Elisa meminta hadiah 22 - 

  Naaman memberikan hadiah kepada Gehazi lalu menyembunyikannya di 
rumah 

22-23 - 

  Gehazi kembali kepada Elisa dan membohongi Elisa 24 - 

  Elisa mengetahui perbuatan Gehazi. Gehazi mendapat penyakit kusta 
demikian pula keturunannya. 

25-
27 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1 – 7 Naaman menginginkan kesembuhan C 

II 8 – 14 Tuhan menolong Naaman/ Naaman disembuhkan B 

III 15 – 27 Gehazi berbohong dan dihukum  
 
 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan Sang Penyembuh.  
(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VI:12) 

 
Tuhan yang Menyembuhkan.  
(Bnd. PGT Bab I:2; Bab VI:12) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Tuhanlah yang 
menyembuhkan Naaman.  

2. Anak bersedia diobati dengan cara yang  
mengandalkan penyembuhan dari Tuhan. 

 1.  Anak tahu bahwa Tuhan memakai Elisa, Air sungai 
Yordan, pembantu dan pegawai Naaman untuk 
menyembuhkan Naaman. 

2. Anak merasakan bahwa ia pun dapat dipakai oleh 
Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan Tuhan 
bagi orang lain. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Naaman sadar, Tuhan yang disembah Israel 
sungguh Tuhan yang maha kuasa. 
Tuhan yang dapat menggunakan berbagai 
cara untuk menyembuhkan. 
Untuk menyembuhkan Naaman, Tuhan 
menggunakan air di sungai Yordan. 
Tuhan memakai Elisa untuk berdoa demi 
kesembuhan Naaman.  
Tuhan dapat memakai segala sesuatu untuk 
mendatangkan kesembuhan kepada orang 
sakit.  

 Perempuan ini mengenal Elisa, seorang nabi Tuhan 
yang tinggal di Israel negerinya.  
Ia tahu Tuhan yang disembah Elisa dan orang Israel 
adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat 
melakukan perbuatan ajaib. 
Ia tahu Tuhan telah menunjuk Elisa untuk melakukan 
pekerjaan-Nya di dunia dan juga dipakai–Nya  Tuhan 
untuk menolong orang lain.  
Dan perempuan ini juga tahu bahwa Tuhan selalu 
mendengar doa dan permohonan Elisa. Perempuan 
ini pun menyarankan tuannya pergi ke Elisa yang 
dipakai oleh Tuhan untuk menolong Naaman sembuh 
dari penyakitnya.  

 

 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 6 MENIT) 

                 B 
 

 
 
 
 

                     C   

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

2Raj 14-16 Am 1-9; Hos 1-14 2 Raj 17:1-41  2Raj 14-16 Am 1-9; Hos 1-14 2 Raj 17:1-41 

1 menit 2 menit 1 menit  1 menit 3 menit 2 menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Ada seorang Panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Ia orang terhormat, 
tetapi sayangnya ia menderita kusta. Pada zaman itu, penyakit ini tidak bisa 
disembuhkan dan sering dianggap sebagai hukuman untuk orang berdosa. 
Beruntung di rumahnya ada seorang pembantu perempuan. Ia  masih sangat muda. Ia 
adalah orang Israel yang ditawan orang Aram dan dipekerjakan oleh Naaman di 
rumahnya. Perempuan ini mengenal Elisa, seorang nabi Tuhan yang tinggal di Israel. Ia 
tahu Tuhan yang disembah Elisa dan orang Israel adalah Tuhan yang maha kuasa, yang 
dapat melakukan perbuatan ajaib. 
Ia tahu Tuhan telah menunjuk Elisa untuk melakukan pekerjaan-Nya di dunia dan juga 
dipakai–Nya  Tuhan untuk menolong orang lain.  
Dan perempuan ini juga tahu bahwa Tuhan selalu mendengar doa dan permohonan Elisa.  
Perempuan ini pun menyarankan tuannya pergi ke Elisa untuk disembuhkan oleh Tuhan. 
Naaman menuruti saran itu. 

Gambar 2 Ternyata setiba di sana, Elisa tidak keluar tenda dan hanya menyuruh pembantunya 
untuk menyampaikan pesannya. Naaman marah, tersinggung sekali. Lebih-lebih ia 
disuruh mandi tujuh kali di sungai Yordan yang kotor, padahal ada sungai-sungai lain 
yang lebih bersih. 

Walau kesal, ia akhirnya menurut juga. Naaman membasuh badannya tujuh kali di 
sungai Yordan dan akhirnya dia sembuh. 
Naaman sadar, Tuhan yang disembah Israel sungguh Tuhan yang maha kuasa. 
Tuhan yang dapat menggunakan berbagai cara untuk menyembuhkan.  
Untuk menyembuhkn Naaman Tuhan menggunakan air dan sungai Yordan. 
Tuhan menggunakan Elisa untuk memohonkan kesembuhan bagi Naaman. 

Gambar 3 Naaman sangat berterima kasih dan ingin memberi banyak hadiah pada Elisa tetapi 
ditolak. Elisa memang membantu tetapi bukan untuk mencari uang atau harta. Ia 
adalah hamba Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan menolong sesama. 
Ia tahu yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan.   
Pujian dan persembahan hanyalah diberikan kepada Tuhan. 
Sebagai tanda terimakasihnya, akhirnya Naaman memberikan hadiah yang lebih indah 
dari harta yaitu Naaman memutuskan untuk tidak lagi menyembah dewanya dan 
hanya menyembah Tuhan, Allah Israel saja. 

Gehazi, seorang pembantu Elisa melihat Elisa menolak uang pemberian Naaman.  Ia 
rakus harta, ia pun mengejar Naaman berbohong kepadanya bahwa Elisa berubah 
pikiran, Elisa meminta kembali hadiah uang yang ditolaknya. 
Naaman memberikan hadiah itu kepada Gehazi. 
Tetapi Elisa mengetahui itu. Elisa menegur Gehazi dan ia pun dihukum karena telah 
berbohong. Hukumannya adalah penyakit kulit Naaman pindah ke kulit Gehzi.   
Gehazi akhirnya mederita sakit  Kusta. 

 
 
 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.307 : Tolong Kawan-Kawan Saya 
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AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Mazmur 3:9  Mazmur 3:9 

Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu 
atas umat-Mu! 

 Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas 
umat-Mu! 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITAS 

Permainan : “AKU ALAT TUHAN UNTUK MENYEMBUHKAN.” 
1. Guru mempersiapkan “alat” atau gambar yang bisa dipakai Tuhan untuk saluran 

kesembuhan misalnya : Obat, air minum, stateskop, dokter, perawat, rumah sakit, mama 
dan papa, teman-teman, daun (obat), makanan, pendeta, dll. Masukkan dalam “Kotak 
Ajaib” 

2. Guru mengawali permainan dengan menjelaskan secara sederhana bahwa Tuhanlah 
membuat kita dapat sembuh dari sakit. Tuhan bisa memakai orang untuk ikut membantu-
Nya. Tuhan juga menyediakan banyak bahan  di dunia ini untuk menyembuhkan manusia. 
Tuhan juga membuat manusia pintar membuat alat untuk menyembuhkan sakit.  

3. Siapa dan apa sajakah yang Tuhan pakai dan siapkan? 
4. Minta seorang anak maju kedepan mengambil  satu alat Tuhan (gambar) dari kotak Ajaib 

dan sebutkan namanya.  
5. Tanyakan kepada semua anak, apa yang dapat dilakukan oleh alat ini. Pertanyaan dapat 

dikembangkan. Akhiri dengan meminta anak-anak bersama-sama mengucapkan Terima 
kasih Tuhan untuk alat-Mu ini. 

6. Ulangi permainan dengan anak yang berbeda setiap mengambil alat Tuhan. 
 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

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

2. Cerita yang menarik dan mengesankan bagi murid Sekolah Minggu adalah cerita yang  
dihayati oleh pencerita. Cerita ini terlebih dahulu harus menjadi berkat bagi saudara sebagai 
guru. Renungkan hal-hal dibawah ini:  
a. Kapan terakhir saya menolong orang sakit? 
b. Bagaimana perasaan saya ketika saya sakit? Sikap seperti apa yang saya inginkan dari orang 

lain ketika saya sakit? Apakah saya sudah melakukan sikap yang saya harapkan itu pada 
orang sakit yang saya temui? 

c. Apakah saya sudah ikhlas dalam menolong orang lain, terutama mereka yang 
membutuhkan?  

d. Dapatkah saya teguh pada  prinsip ketika menghadapi godaan uang dan harta benda? 
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PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Sebelum bercerita, bicarakan tentang beberapa penyakit kulit.  Biarkan anak-anak 
menyampaikan pendapatnya. Perlihatkan beberapa gambar penyakit kulit, bisa dengan 
gambar manual berwarna atau LCD (bagi jemaat yang punya fasilitas). 

2. Mulai cerita dengan penghayatan penuh pada tokoh Naaman. Misalnya : Perlihatkan dan 
imajinasikan Naaman menggaruk badan, kepala, tangan yang gatal dan perih. Gambarkan 
juga suasana hatinya dengan raut wajah jengkel, gusar, sedih dan putus asa, dapat 
diteruskan dengan kata, “Kenapa saya harus menderita sakit ini? Orang-orang takut berada 
didekatku. Aku bau, kulitku kotor penuh luka garuk dan bernanah. Apa saya bisa sembuh? 
(contoh). 

3. Usahkan pencerita menggunakan warna suara yang berbeda untuk setiap peran dalam 
cerita, dan usahakan konsisten pada warna suara untuk setiap peran. Latihan sebelumnya 
sangat diperlukan. Gambarkan dengan jelas dan tegas perbedaan karakter tokoh dalam 
cerita dengan suara dan mimik muka. Karakter gadis kecil dari Israel disampaikan dengan 
dialog suara yang tinggi dan bening dengan muka polos. Sedangkan dialog Naaman 
dibawakan dengan suara berat dan serak dengan muka gusar atau mengkerut atau sedih. 
Dialog Elisa disampaikan denga suara berwibawa yang tenang dan lambat dengan raut 
wajah sukacita. Karakter Gehazi digambarkan dengan raut wajah gelisah (tidak tenang), 
sinar mata tajam liar bergerak kesana kemari dan seterusnya sesuai dengan imajinasi 
pembawa cerita. 

4. Gunakan bahasa yang dapat dimengerti anak-anak sesuai keadaan jemaat masing-masing. 
Jika anak-anak setempat belum semuanya mengerti bahasa Indonesia guanakan bahasa 
daerah.  

5. Puncak cerita untuk kelas balita pada adegan II, ketika Tuhan memakai Elisa untuk 
menyembuhkan Naaman. Imajinasikan secara tepat reaksi Naaman pada perintah Elisa. 
Ekspresikan pujian Naaman kepada Tuhan yang telah membuatnya sembuh. Maksimalkan 
waktu dengan memasukkan penerapan tertenun pada bagian ini. Puncak Cerita untuk kelas 
kecil ada di Adegan I, di saat Naaman ditolong oleh seorang anak perempuan dengan 
informasi tentang keberadaan Nabi di Samaria. Perlihatkan bahwa anak ini perempuan ini 
adalah anak orang Israel yang mengenal siapa Tuhan itu dan Nabi Elisa sebagai nabi Tuhan. 
Sampaikan pesan utama cerita secara tertenun tanpa keluar dari cerita. 

6. Pencerita harus peka dengan istilah penyakit kusta. Jangan sampai ada anak-anak atau 
anggota jemaat yang merasa tidak enak atau tersinggung.  

7. Hindari mengidolakan Nabi Elisa dan anak perempuan Yahudi itu. Ingat bahwa penerapan 
kita berpusat pada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan, kita dan yang lainnya hanyalah alat, 
saluran berkat-Nya untuk orang lain. 

8. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab kepada anak-anak bahwa cerita Tuhan 
menyembuhkan Naaman adalah benar terjadi dan ada ditulis dalam Alkitab.  


