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CERITA 43 

KEBUN ANGGUR NABOT 
KEJADIAN AKHIR : RAJA AHAB MENINGGAL 

1 RAJA-RAJA 21 – 22; 2  TAWARIKH 18 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Raja-raja 21 – 22; 2 Tawarikh 18 
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Raja-raja 21:2-3 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 21:27-29 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 10:17 (kelas Balita); Mazmur 10:17 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 10:43 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Keluaran 20:17 (kelas Balita); Keluaran 20:17 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 54:8a (kelas Balita); Mazmur 54:8 (kelas Kecil) 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Ahab meminta kebun anggur Nabot  2 - 

  Nabot menjawab dan menolak permintaan Ahab 3 + 

  Ahab kesal, berbaring, dan tidak mau makan 4 - 

 
 

Izebel bertanya kepada Ahab tentang alasan 
kekesalannya 

5 + 

 
 

Ahab menceritakan kepada Izebel  tentang penolakan 
Nabot 

6 - 

 
 

Izebel membujuk Ahab untuk bergembira.  
Izebel berjanji akan merebut kebun anggur Nabot.  

7 - 

 
 

Izebel menulis dan mengirim  surat kepada tua-tua  atas 
nama raja Ahab untuk rencana pembunuhan Nabot. 

8-
10 

- 

 
 

Tua-tua dan pemuka-pemuka melakukan perintah yang 
tertulis dalam surat Izebel. 

11 - 

 
 

Mereka mengumumkan supaya rakyat berpuasa. 
Nabot diperintahkan duduk di depan. 

12 - 

 
 

Dua orang dursila bersaksi dusta tentang Nabot.  
Nabot dilempari batu sampai mati. Berita ini disampaikan 
ke Izebel. 

13-
14 

- 

 
 

Izebel memberitahukan kematian Nabot kepda Ahab dan 
menyuruh Ahab mengambil kebun Nabot. 

15 - 

  Ahab mengambil kebun anggur Nabot. 16 - 

Firman Tuhan datang kepada Elia 
untuk menegur Ahab atas perbuatan 
jahat yang telah ia lakukan. 

17-19 
 

  

 
 

Elia menemui Ahab untuk menyampaikan hukuman 
Tuhan yang akan menimpa Ahab, Izebel, dan 
keluarganya. 

20-
26 

+ 

 
 

Ahab mengoyakkan pakaian, berpuasa, mengenakan kain 
kabung, berjalan dengan langkah lamban dan wajahnya 
murung. 

27 + 

Firman Tuhan datang kepada Elia 28-29    
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bahwa penghukuman Tuhan tidak 
pada zaman Ahab tetapi pada zaman 
anaknya. 

 
 

Raja Ahab dan raja Yosafat bersepakat memerangi 
Ramot – Gilead berdasarkan pertimbangan dari 400 
orang para nabi yang ada di kerajaannya. 

22 : 
1 – 
7  

- 

 
 

Tuhan mengingatkan raja Ahab melalui penglihatan nabi 
Mikha namun raja Ahab tidak mempercayai apa yang 
disampaikan oleh nabi Mikha. 

7-
25  

- 

 

 

Mikha ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Raja 
Ahab, raja Yosafat dan pasukannya pergi memerangi 
Ramot – Gilead. Dalam pertempuran, raja Ahab terkena 
panah dan meninggal 

25 
- 

40 
- 

 
 
 
 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I Ayat 1-16 Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot dan Nabot 
Di bunuh 

B 

II Ayat 17 – 29 Teguran Tuhan dan penyesalan Ahab C 

III 1 Raja-raja 22 : 25–40 Raja Ahab meninggal  
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Menginginkan Milik Orang Lain 
(Bnd. Bab I:2; bab III:6; Bab VII:5) 

 
Tuhan Menegur ketidaktaatan 

(Bnd. Bab I:2; bab III:6; Bab VII:5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak tahu akibat mengingini milik orang lain.  
2. Anak merasa senang atas apa yang dimiliki 

karena Tuhan mencukupkan setiap 
kebutuhannya. 

 Anak bersedia hidup taat kepada Tuhan melalui 
ketekunan mendengarkan nasehat  Firman Tuhan 
setiap hari. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

1. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan 
memberi kepada kita menurut kebutuhan 
kita masing-masing. Karena itu kita harus 
berterima kasih atas semua yang kita miliki, 
Tidak perlu kita menginginkan dan 
merampas milik orang lain lagi karena Tuhan 
tidak senang.  

2. Tuhan menghukum orang yang 
menginginkan dan mengambil milik orang 
lain 

3. Kita senang dengan kepunyaan kita sendiri, 
dan juga kita harus senang melihat orang lain 
menggunakan segala yang mereka punya. 

 Tuhan tahu bahwa raja Ahab telah merampas 
kebun anggur Nabot atas rencana jahat istrinya.  
Tuhan menegur Ahab dan keluarganya melalui 
nabi Elia.  
Tuhan tidak membenarkan perbuatan jahat 
mereka yang telah membunuh Nabot, pada hal 
Nabot tidak bersalah. 
Tuhan menginginkan agar Ahab menyesal dan 
tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. 
Karena itu  Tuhan menyampaikan penghukuman 
kepada Ahab melalui nabi Elia bahwa  Ahab juga 
akan menderita seperti Nabot.  
Mendengar itu Ahab sangat takut,  Ahab sangat 
menyesal telah merampas kebun milik orang lain, 
Ahab berpuasa, ia memakai kain kabung sebagai 
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tanda bahwa ia  
Mengakui perbuatannya itu salah, ia mau 
bertobat dan berniat tidak mengulanginya lagi.  
Tuhan mengetahui penyesalan itu  Tuhan 
memaafkannya, Tuhan ingin agar kita menyesal 
dan tidak mengulangi kesalahan yang telah  
lakukan.  
Tuhan menginginkan agar kita hidup taat kepada 
Tuhan dengan bersedia mendengar nasehat 
orang tua setiap saat. 

 
 
 
 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 3 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

  B  
 

 
 

 

  
 

                C  

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

Ay. 1- 4 Ay. 5-16 Ay. 17-29  Ay. 1-4 Ay. 5-16 22 : 1 – 40   

1½  mnt  ½  mnt 1 mnt  1 ½ mnt 2 ½ mnt 1 mnt 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Raja Ahab sedang berada di istananya, ia dikelilingi oleh harta benda yang begitu 
banyak bahkan melimpah. 
Tanah miliknya  untuk digarap jadi kebun anggur dan kebun sayuran juga banyak.  
Nabot juga memiliki sebidang tanah yang digarap menjadi kebun anggur berdekatan 
dengan kebun anggur Ahab.  
Kebun anggur Nabot adalah kebun anggur milik  kakeknya, yang diberikan kepada 
ayahnya dan sekarang diberikan lagi kepadanya untuk dijaga. Dan suatu waktu Nabot 
harus memberikannya kepada anaknya. 

Gambar 2 Ahab melihat ke arah kebun anggur Nabot tersebut. Ia menyukai kebun Nahot. 
Meskipun kebun anggurnya lebih banyak dan sangat  banyak dari Nabot tetapi ia 
masuh menginginkan kebun itu. 
Ahab sangat lupa bahwa : 
Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. 
Tuhan memberi kepada kita menurut kebutuhan kita masing-masing. 
Karena itu kita harus berterima kasih atas semua yang kita miliki,  
Tidak perlu kita menginginkan milik orang lain lagi.  
Kita senang dengan kepunyaan kita sendiri, dan juga kita harus senang melihat orang 
lain menggunakan segala yang mereka punya. 

Gambar 3 Ahab pun memintanya kepada Nabot. 
Nabot tidak mau memberikan kebunnya kepad Ahab. 
Ahab kecewa dan marah.  
Izebel istri Ahab tahu hal itu. 
Ia pun bersama dengan pemuka-pemuka dan tua-tua yang tinggal sekota dengan 
Nabot berencana membunuh Nabot supaya Ahab dapat memiliki kebun itu. 
Mereka pun memfitnah Nabot. Nabot yang tidak bersalah  akhirnya dihukum mati 
Ahab pun mengambil kebun anggur milik Nabot.  
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1 Raja-raja 22 : 1 – 40  
Raja Ahab dan Raja Yosafat bersepakat memerangi Ramot – Gilead berdasarkan 
pertimbangan dari 400 orang para nabi yang ada di kerajaannya. 
Tuhan mengingatkan Raja Ahab melalui penglihatan nabi Mikha namun Raja Ahab 
tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi Mikha. 

Gambar 4 Tuhan tahu bahwa raja Ahab telah merampas kebun anggur Nabot atas rencana jahat 
istrinya.  
Tuhan menegur Ahab dan keluarganya melalui nabi Elia.  
Tuhan tidak membenarkan perbuatan jahat mereka yang telah membunuh Nabot, 
pada hal Nabot tidak bersalah. 
Tuhan menginginkan agar Ahab menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan 
jahatnya. 
Karena itu  Tuhan menyampaikan penghukuman kepada Ahab melalui nabi Elia 
bahwa  Ahab juga akan menderita seperti Nabot. 
Raja ahab menyesal atas perbuatan jahatnya. Ia merobek pakaiannya dan 
menggunakan kain karung sebagai tanda penyesalannya serta berpuasa. Tuhan 
melihat penyesalan Ahab dan memberikan pengampunan kepadanya. 
1 Raja-raja 22 : 1 – 40  
Mikha ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Raja Ahab, Raja Yosafat dan 
pasukannya pergi memerangi Ramot – Gilead. Dalam pertempuran, raja Ahab terkena 
panah dan Meninggal. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.262  : Pabila Kita Sukacita 
Kidung Ceria (KC) No.264  : Tuhan, Betapa Banyaknya 
Kidung Ceria (KC) No.274  : Janganlah Kuatir Akan Hidupmu 
Kidung Ceria (KC) No.277  : Lawanlah Godaan 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT Hafalan UNTUK KELAS BALITA  AYAT Hafalan UNTUK KELAS KECIL 

Keluaran 20:17  Amsal 21:10 (BIS) 

Jangan mengingini apapun yang dipunyai 
sesamamu 

 Orang jahat selalu ingin melakukan kejahatan; 
terhadap siapa pun ia tidak punya belas kasihan 

 
 

AKTIVITAS 

Terima KASIH TUHAN UNTUK MILIKKU 

- Minta setiap anak menyentuh salah satu barang yang hampir mereka semua gunakan/pakai, misalnya : 
Alkitab, baju, sepatu, dll. 

- Minta mereka membandingkannya dengan punya temannya. Tanyakan kepada mereka apakah punya 
mereka lebih bagus dari temannya atau tidak. 

- Ingatkan bahwa : “Tuhan menginginkan kita bersyukur untuk barang sudah kita punya sendiri.” 
- Minta mereka mengatakan kepada temannya: “Alkitab/baju/sepatu milik kamu bagus (atau lebih 

bagus), dan milik saya juga bagus.  Terima Kasih Tuhan” 
 
 



 

 Sekolah Minggu CeriA 2 – Kelas Balita dan Kelas Kecil 199                       Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK 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. 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.  

3. Apa berkat Tuhan bagiku dalam cerita ini? 
a) Apakah saya sungguh bersyukur dan menikmati setiap berkat Tuhan yang saya miliki? 
b) Apakah saya tidak iri melihat kepunyaan orang lain? 
c) Mampukah saya sungguh-sungguh menghargai milik kepunyaan orang lain 
d) Mampu saya mendengar nasehat ketika saya pun ditegur karena jatuh ke dalam dosa 
e) Apa yang harus saya lakukan apabila saya telah berbuat dosa? Apakah menyesal dan bertobat? 

Ataukah tetap berkanjang di dalam dosa? 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

KELAS BALITA  KELAS KECIL 

Pesan puncak yang akan disampaikan yaitu  
merasa senang atas apa yang kita miliki atau 
bersyukur atas segala kepunyaan kita, sehingga 
kita tidak perlu menginginkan kepunyaan orang 
lain, apalagi mengambilnya secara paksa, pesan 
ini ada pada adegan 1 (ayat 2-4). 

 Pesan puncak atau penerapan untuk Kelas Kecil ada 
pada adegan ke 3 yaitu teguran Tuhan kepada Ahab, 
sehingga Ahab menyesal/bertobat, lalu Tuhan 
mengampuni Ahab. 

1. Awali cerita dengan menunjuk barang-
barang yang digunakan anak-anak datang ke 
sekolah minggu, misalnya: baju yang 
digunakan, sendal/sepatu, Alkitab, jepitan 
rambut, topi, dan lain-lain. Yakinkan anak 
bahwa itu adalah kepunyaanmu yang sangat 
baik. Temannya juga mempunyai hal lain 
yang juga baik. Motivasi anak untuk bangga 
dengan apa yang dia gunakan saat itu.  
Perlihatkan juga barang yang Anda (pelayan) 
gunakan saat itu, dan tunjukkan di raut 
wajah Anda bahwa Anda sangat senang 
menggunakan milik Anda sendiri.  

2. Mulai bercerita tentang raja Ahab yang 
memiliki harta benda yang melimpah, namun 
masih tidak puas sehingga menginginkan 
kepunyaan Nabot (Jika ada gambar 
pendukung, dapat menggunakan gambar).  

3. Tekankan: pada penerapan tertenun bahwa 
Tuhan sangat mengasihi setiap orang, 
sehingga segala kebutuhan kita dicukupkan 
oleh Tuhan, apa yang kita miliki itu 
semuanya baik dan kita pantas senang 
menggunakannya, tidak perlu menginginkan 
milik orang lain dan mengambilnya dengan 
paksa. Kita harus senang juga melihat orang 
lain dengan segala yang mereka punya.  

4. Lanjutkan cerita dengan peristiwa selanjut-
nya (ingat bahwa yang mendengar cerita 

 1. Mulai bercerita dengan pendahuluan yang 
relevan dengan pesan puncak pada adegan ke-
3, mis: menanyakan kepada anak 
pengalamannya ditegur oleh orang tua atau 
guru di sekolah karena melakukan kesalahan, 
atau pendahuluan lain yang lebih relevan 
dengan dunia anak di jemaat masing-masing. 

2. Ceritakan secara sederhana dan singkat alur 
cerita pada adegan 1 dan adegan 2 

3. Ceritakan adegan ke 3 dengan imajinasi yang 
dalam, karena pada adegan inilah terdapat 
pesan puncak (penerapan) untuk anak kecil. 
Yakinkan anak bahwa Tuhan tidak senang 
dengan dosa, karena itu jika kita melakukan 
kesalahan, Tuhan ingin agar kita mengakui-nya 
dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. 
Bimbing anak untuk meyakini bahwa Tuhan itu 
sangat baik, sehingga mau mengampuni/ 
memaafkan kita jika dengan sungguh kita 
menyesal dan berusaha hidup lebih baik.  
ATAU dengan melakukan pendahuluan cerita 
yang memerankan Ahab yang menginginkan 
kebun anggur Nabot. 
Misalnya : (Suasana hening sejenak, guru 
seakan-akan memandangi sesuatu lalu berkata : 
hhhhmmmmm…..(sambil mengangguk-
angguk) « Sepertinya saya akan merasa senang 
jika kebun anggur itu menjadi milikku. 
Tapi…….kebun anggur itu milik Nabot, 
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KELAS BALITA  KELAS KECIL 

adalah anak balita dan anak kecil . Jadi 
sedapat mungkin pencerita menyampai-
kannya dengan sederhana dan singkat 
adegan ke - 2) 

5. Adegan ke 3 merupakan puncak cerita pada 
kelas anak kecil. Jadi untuk kelas anak Balita, 
ceritakan secara singkat tentang teguran 
Tuhan, penyesalah Ahab, dan pengampunan 
Tuhan kepada Ahab. Tetapi tetap tergambar 
dalam cerita pada adegan III bahwa Tuhan 
memberi jalan keluar atas masalah Ahab 
yakni dengan menasehati Ahab melalui nabi 
Elia, selanjutnya Ahab menyesal dan Tuhan 
memberi pengampunan.   

bagaimana ya ??!! 
Prolog :  Lalu Ahab memanggil Nabot dan 
berkata…………(Lanjutkan cerita seterusnya). 

4. Ingat bahwa pada adegan III ini terdapat solusi 
atau jalan keluar atas masalah yang terjadi 
dalam peristiwa kejahatan Nabot dan Izebel. 
Jalan keluar tersebut antara lain : Tuhan 
mengutus nabi Elia untuk menasehati raja Ahab, 
Ahab menyesal, dan Tuhan bersedia 
mengampuni.  

5. Jangan tergoda untuk menambahkan lebih 
lanjut tafsiran kita pada akhir cerita. Tugas kita 
hanyalah bercerita. Tutup cerita dengan 
memperlihatkan Alkitab bagi anak bahwa cerita 
tentang perintah Tuhan untuk sedih melihat 
Ahab mengingini dan merampas kebun Nabot 
benar terjadi dan ada tertulis dalam Alkitab. 
Untuk kelas Kelas Kecil, minta mereka 
membuka Alkitab  (minta guru pen-damping 
dan orang tua menolong mereka 
membukanya). Anak-anak yang sudah bisa 
membaca, berdiri dan membaca bersama-sama. 
Guru menyiapkan tulisan bahan Alkitab cerita 
ini, minta anak untuk memo-hon kepada orang 
tua kembali mencerita-kannya atau 
membacakannya). 

 


