




Setelah zaman salomo, keraj�n israel 
terbagi menjadi dua bagian ...

... Keraj�n israel di sebelah utara,
dan keraj�n Yehuda di selatan.

Dari kedua keraj�n ini, bangkitlah 
para raja dan dinasti mereka.

Beberapa raja terkenal oleh
karena kemenangan-kemenangan

mereka dalam peperangan.

Beberapa yang lain terkenal karena
upaya mereka untuk kembali kepada Tuhan

dan men�ti firman-Nya.

Akan tetapi, di Samaria, ibukota Keraj�n
israel, ada satu raja yang terkenal

karena alasan yang lain.
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Ketika Asa menjadi raja 
di Yehuda, berkuasalah di israel 

raja yang lebih buruk dari raja-raja 
sebelumnya. Raja itu bernama Ahab.

Dari semua raja israel, dialah 
yang paling membuat Tuhan murka.

Dia menambah kejahata�ya 
dengan menikahi izebel, 
putri Etb�l, raja Tirus.

Dan,
istriku akan
menyiapkan
 450 nabi

B�l.

serta 400 nabi
bagi dewinya, 

Asyera.

Dialah yang mendorong pemuj�n 
B�l di seluruh negeri israel.

Kita tidak hanya 
akan memiliki kuil 
B�l di Samaria, 
tetapi juga akan 
membangu�ya 
di seluruh kota 

di israel.

Baik, 
Paduka.

B�l adalah dewa tertin�i 
dalam agama orang Kan�n. 
ia adalah dewa angin, yang 
dipercaya menyediakan air 

bagi kesuburan tanah.1 Raja-raja 16:29-331 Raja-raja 16:29-332



Sementara Ahab memantapkan posisinya 
di Samaria, ada orang lain yang berusaha 

membangun kembali dan membentengi sebuah 
kota dengan melan	ar perintah Tuhan.

“Terkutuklah 
di hadapan TUHAN 

orang yang berusaha 
membangun kembali 

kota Yerikho!

Dengan nyawa
anak sulungnya, ia
meleta�an dasar

kota itu [1] …

… dan dengan 
nyawa anaknya 
yang bungsu 
ia memasang 
pintunya.” [2]

Dan, hal itu 
benar-benar 

terjadi.

[1] Diperkirakan, saat orang itu meletakkan 
dasar kota itu, putranya yang sulung (harapan 
keluarganya) mati oleh kuasa dan penghakiman 
Allah, dan seluruh anaknya mati berturut-turut.

[2] Ketika tiba saatnya pintu-pintu gerbang dipasang, anak 
bungsunya mati. Jadi, alih-alih membuat nama keluarganya 
dikenal, orang itu membuat seluruh keluarganya punah.

1 Raja-Raja 16:34; Yosua 6:261 Raja-Raja 16:34; Yosua 6:26

Pada 1451 sM, setelah 
Yosua menundu�an Yerikho 

sesuai perintah A�ah, dia 
mengucapkan perkat n ini …
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Namun, Tuhan membalas Raja Ahab 
karena menyembah B�l.

Pembalasan-Nya datang melalui 
seorang nabi bernama Elia.

Dengarlah 
firman TUHAN, 
Aah israel.

“Demi TUHAN,
Aah israel yang

hidup, pada tahun-tahun 
ini ta�an ada embun

atau hujan kecuali jika
mulutku mengata-

ka�ya.”

Pergilah
bersembunyi di 

tepi sungai Kerit,
di sebelah

timur Sungai
Yordan.

Lalu, Tuhan berfirman kepada Elia …

Kamu akan
minum dari anak 

sungainya dan Aku
telah memerintahkan

burung-burung 
gagak membawakan
makanan untukmu

di sana.

Burung-burung gagak
membawaka�ya roti dan

daging pada pagi dan petang 
hari. Dan, dia minum dari

anak sungai.

Jangan
dengarkan
orang gila

itu, ya 
Raja!

1 Raja-Raja 17:1-61 Raja-Raja 17:1-64



S�t anak sungai mengering 
karena hujan tidak lagi turun, 
Tuhan berfirman kepada Elia …

Pergilah 
ke Sarfat, Aku 

telah memerintahkan 
seorang janda di sana 

untuk menyediakan 
makanan bagimu.

Maukah kamu 
memberikan sedikit 

air dalam kendi supaya 
aku dapat minum, serta 

sepotong roti?

Demi A�ah 
yang hidup, aku hanya 

memiliki segen�am tepung 
dalam tempayan dan sedikit 

minyak di dalam
buli-buli.

Janda itu melakukan yang dikatakan Elia 
dan  tersedialah makanan setiap hari 

bagi Elia dan keluarga janda itu.

Sesuai Firman Tuhan.

Sebab, beginilah 
firman TUHAN, A�ah israel: 

Tepung dalam tempayan itu 
tidak akan habis dan minyak 

dalam buli-buli itu juga 
tidak akan berkurang 

sampai TUHAN menurunkan 
hujan ke negeri ini.

1 Raja-Raja 17:7-161 Raja-Raja 17:7-16

Jangan
takut. Pulang dan

perbuatlah seperti
yang kamu katakan

itu …

Aku sedang
mengumpulkan beberapa

ranting kayu untuk dibawa
pulang lalu membuat makanan
bagi diriku dan putraku, dan
setelah memaka�ya, kami

akan mati.

… tapi buatlah
dahulu sepotong

roti bundar kecil dan
bawalah kepadaku, kemudian

buatlah lagi untukmu
dan anakmu.

5



Beberapa waktu kemudian, anak janda itu jatuh sakit.

Apa urusanmu
denganku, hai abdi

A�ah?! Apa engkau datang
untuk mengingatkanku akan

dosaku dan membunuh 
ana	u?

Berikan anakmu 
kepadaku.

Sakitnya semakin parah 
sampai akhirnya anak itu 

berhenti bernapas.

Ya TUHAN, A�ahku, akankah 
Engkau menimpakan mala-
petaka kepada janda yang

telah menerimaku untuk
menumpang ini dengan
membiarkan anaknya

mati?

Lihat,
anakmu
hidup!

Sekarang aku
tahu bahwa engkau
adalah abdi A�ah
dan firman TUHAN
yang ka�capkan 

adalah benar!

1 Raja-Raja 17:17-241 Raja-Raja 17:17-24

Ya
TUHAN, A�ahku!

kiranya nyawa anak
ini kembali ke dalam

dirinya!

Dan, A�ah 
mendengar
doa Elia.
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Aku
harus bicara
denganmu!

Untuk
sementara, kita

tin�alkan dahulu 
masalah ini. Aku perlu

bicara dengan 
sang ratu.

Engkau sudah 
berjanji bahwa aku 
dapat memuja dewa-
dewaku seperti yang 
kulakukan di Tirus 

dan Sidon.

Ada apa 
istriku?

Bukankah aku sudah
menyiapkan makanan,

tempat tin�al, dan upah
untuk beberapa ratus

nabi B�l-mu?

Ya, tetapi
aku ingin lebih
banyak lagi!

Di kebanyakan
kota tempat nabi-nabiku

mendirikan kuil B�l, masih
ada banyak orang yang

beribadah kepada
Yahweh!

Bunuh
mereka!

Lalu, apa
yang ingin kau

lakukan?

Rakyatku 
sendiri?

Tidak,
hanya nabi-nabi
dan para imam

yang menyesatkan
mereka untuk
menyembah

Yahweh.

Mereka
dalam kuasamu …

lakukan sesuai
kehendakmu.

Mendekatlah 
kepadaku.

Nah,
sekarang kau

bertindak masuk
akal …dan mem-
buatku merasa

lebih baik.

1 Raja-Raja 18: 1—131 Raja-Raja 18: 1—13 7



Pesuruh
raja! Celakalah

kita!!

Wahai 
nabi Tuhan, 

jangan takut 
terhadapku.

Kalian akan
aman di sini, dan
kalian memiliki
makanan serta

air.

Aku
memerlukan

rahmat dari-Nya 
untuk menghindar

dari murka pe-
rempuan itu.

Obaja!

Ya, Tuanku
Raja.

Ya.
Katakan kepada
tuanmu bahwa
Elia berada

di sini.

Apakah ini
benar-benar 
dirimu, Tuanku

Elia?

Apakah
tuanku ingin 
agar hamba

mati?

Raja
telah mengirim
banyak orang
untuk mencari

engkau.

Demi TUHAN 
semesta alam yang 
hidup, yang kulayani, 

hari ini juga aku akan 
memperlihatkan diri 

kepada Ahab!

Jika aku
pergi, Roh Tuhan 
akan membawa-
mu ke tempat

lai�ya.

1 Raja-Raja 18:1-151 Raja-Raja 18:1-15

Karena kekeringan 
ini, kita akan membagi 
dua kelompok untuk 
menjelajah negeri.

Kita harus
mencari rumput

untuk menjaga agar
kuda-kuda dan bagal-

bagal kita tetap
hidup.

Dan,
mungkin … kita

akan menemukan 
Elia, si jahanam
yang menyebab-

kan hal ini!

Oh, tidak!

istri
raja adalah

iblis! 
Kiranya

Tuhan memberkati 
perlindungan dan
pemelihar�n yang

kau berikan.

Lima puluh orang 
dari antara kamu 

akan disembunyikan 
di sini dan lima puluh 

orang lai�ya di 
gua yang lain.
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Apakah itu 
engkau, yang 
mencelakai 

israel?

Bukan aku
yang mencelakai

israel, tapi kamu dan
kaum keluargamulah
yang melakuka	ya!

Kamu telah 
mengabaikan 

hukum-hukum Tuhan 
dan mengikuti 

para B�l.

Sekarang,
pan�i�ah setiap

orang dari seluruh 
penjuru israel untuk 
menemuiku di Gunung

Karmel.

Bawalah 450
nabi-nabi B�l dan 400
nabi-nabi Asyera yang 

makan dari meja
izebel.

Sampai
berapa lama

kamu akan ter-
ombang-ambing
di antara dua

pilihan?

??!

Jika 
Tuhan adalah 
A�ah, ikutilah 

Dia ...

... tetapi jika 
B�l adalah 
A�ah, maka 

ikuti dia!

Raja
memerintahkan semua

nabi B�l serta semua nabi
Asyera untuk menemuinya

di Gunung Karmel.
Secepatnya!

1 Raja-Raja 18:16-211 Raja-Raja 18:16-21 9



Aku adalah
satu-satunya nabi

Tuhan yang tersisa,
tetapi B	l memiliki 

450 nabi.

Ambi�ah
dua ekor sapi 
jantan untuk

kami …

Biarlah nabi-nabi
B	l memilih s�kor

sapi bagi mereka, lalu
memotong-motong dan 
meleta�a�ya di atas

kayu bakar. Tapi, jangan
nyalakan apinya.

Aku akan
menyiapkan sapi jantan

lai�ya dan meleta�a�ya
di atas kayu bakar tanpa

menyalakan api di
atasnya.

Apa yang 
engkau katakan 

itu baik!

Pilihlah
sapi jantanmu

dan siapkanlah itu 
lebih dahulu, sebab

jumlahmu lebih
banyak.

Lalu,
pani�ah 

nama ilahmu, dan 
aku juga akan me-

manil nama 
Tuhanku.

ilah
yang menjawab

dengan api, Dialah
A�ah!

Pani�ah
nama ilahmu,

tetapi jangan 
nyalakan
apinya.

1 Raja-Raja 18:22-251 Raja-Raja 18:22-25

Dari pagi hin�a siang mereka berseru …

Dengarlah kami
dewa B�l! Tunjuk-
kanlah kekuatanmu
yang besar kepada

semua orang!

B�l,
jawablah

kami!

Berserulah lebih 
keras! Bukankah ia 

ilah? Mungkin, ia sedang 
merenung, atau sibuk, 

atau bepergian.

Mungkin ia
sedang tidur dan
harus dibangun-

kan.

Hamba-
hambamu ini 
berdarah
untukmu!

Lalu, mereka berseru lebih keras serta 
menyayat tubuh mereka sendiri dengan 
pedang dan tombak, seperti kebias�n 

mereka, sampai darah mereka bercucuran.

Dengarlah 
kami, ya B�l 
yang agung!

1 Raja-Raja 18:26-291 Raja-Raja 18:26-2910



Dari pagi hin�a siang mereka berseru …

Dengarlah kami
dewa B�l! Tunjuk-
kanlah kekuatanmu
yang besar kepada

semua orang!

B�l,
jawablah

kami!

Berserulah lebih 
keras! Bukankah ia 

ilah? Mungkin, ia sedang 
merenung, atau sibuk, 

atau bepergian.

Mungkin ia
sedang tidur dan
harus dibangun-

kan.

Hamba-
hambamu ini 
berdarah
untukmu!

Lalu, mereka berseru lebih keras serta 
menyayat tubuh mereka sendiri dengan 
pedang dan tombak, seperti kebias�n 

mereka, sampai darah mereka bercucuran.

Dengarlah 
kami, ya B�l 
yang agung!

1 Raja-Raja 18:26-291 Raja-Raja 18:26-29 11



???

Kemarilah.

Pertama,
kita harus mem-
perbaiki mazbah

Tuhan.

Sebab,
Dia berfirman,
“Namamu akan

menjadi
israel.”

Orang
tua yang
bodoh.

Kita belum 
melihat hujan 
turun selama 

tiga tahun.

isilah empat
tempayan besar dengan

air dan tuangkan ke atas
kurban persembahan dan

pada kayu bakar!

ini
tidak masuk

akal …

1 Raja-Raja 18:30-341 Raja-Raja 18:30-34

Lakukan
lagi.

Lakukan lagi 
untuk ketiga 

kalinya.

?!

Dia hanya
mengulur-ulur

waktu.

Tidak, dia 
seorang abdi A�ah 
yang Mahatin�i dan 
melakukan ini atas 

perintah-Nya.

1 Raja-Raja 18:34—351 Raja-Raja 18:34—3512



Lakukan
lagi.

Lakukan lagi 
untuk ketiga 

kalinya.

?!

Dia hanya
mengulur-ulur

waktu.

Tidak, dia 
seorang abdi A�ah 
yang Mahatin�i dan 
melakukan ini atas 

perintah-Nya.

1 Raja-Raja 18:34—351 Raja-Raja 18:34—35 13



Tuhan,
A�ah Abraham, ishak,

dan israel, biarlah diketahui
pada hari ini bahwa Engkaulah
A�ah israel dan bahwa aku ini
hamba-Mu, dan bahwa hamba
melakukan semua ini atas

perintah-Mu.

Jawablah hamba, 
Tuhan … Jawablah sehin�a 
orang-orang ini mengetahui 
bahwa Engkau, Tuhan, adalah 

A�ah, dan Engkau akan
membuat hati mereka

bertobat.

Tuhan
adalah A�ah! 
Tuhan adalah

A�ah!!

1 Raja-Raja 8:36-391 Raja-Raja 8:36-39
14



Tuhan,
A�ah Abraham, ishak,

dan israel, biarlah diketahui
pada hari ini bahwa Engkaulah
A�ah israel dan bahwa aku ini
hamba-Mu, dan bahwa hamba
melakukan semua ini atas

perintah-Mu.

Jawablah hamba, 
Tuhan … Jawablah sehin�a 
orang-orang ini mengetahui 
bahwa Engkau, Tuhan, adalah 

A�ah, dan Engkau akan
membuat hati mereka

bertobat.

Tuhan
adalah A�ah! 
Tuhan adalah

A�ah!!

1 Raja-Raja 8:36-391 Raja-Raja 8:36-39
15



Tangkap
nabi-nabi B�l itu!
Jangan biarkan 

seorang pun
lolos!

Bawa
mereka semua

ke Lembah
Kison!

Dan, engkau,
Raja Ahab, makan

dan minumlah untuk
merayakan, karena
kekeringan telah

berakhir.
Akan tetapi,

cepatlah, sebab bunyi
hujan deras sudah

terdengar.

Lalu, Elia naik ke atas puncak 
Gunung Karmel untuk bertemu Tuhan.

Di sana dia berdoa.

Pergilah 
dan lihatlah ke 

arah lautan.

Kembalilah.

Tidak ada
apa-apa di 

sana.

Tidak ada
apa-apa di 

sana.

Kembalilah.

Tujuh kali hal itu terjadi …

1 Raja-Raja 18:40-431 Raja-Raja 18:40-43

Di sanalah 
mereka akan mati.

itulah hukuman bagi 
nabi-nabi palsu!

Suatu awan
kecil seukuran tangan 

manusia muncul dari
lautan!

Pergi, katakan 
kepada Ahab: Siapkan 

keretamu dan turunlah, 
jangan sampai 
terhalang oleh 

hujan.

Lihat! Nabi itu 
berlari mendahului 

kita ke Yizr�l.

Dari mana 
datangnya 
hujan ini?

Cepat menuju ke 
istanaku di Yizr�l 

atau kita akan 
diten elamkan 

oleh hujan ini!

Laporan itu 
benar!

Dia
meman il api

dari Aah, kemudian
membunuh semua

nabimu.

1 Raja-Raja 18:44-19:21 Raja-Raja 18:44-19:2

Katakan kepada Elia, “Kiranya
ilah-ilah akan menghukumku,

bahkan lebih lagi, jika kira-kira
pada waktu ini besok aku tidak 

membuat nyawamu seperti 
nyawa mereka!”

Sang nabi berharap seisi istana 
akan berbalik dari B�l, tetapi dia 

malah mendapat pesan yang berbeda.
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Suatu awan
kecil seukuran tangan 

manusia muncul dari
lautan!

Pergi, katakan 
kepada Ahab: Siapkan 

keretamu dan turunlah, 
jangan sampai 
terhalang oleh 

hujan.

Lihat! Nabi itu 
berlari mendahului 

kita ke Yizr�l.

Dari mana 
datangnya 
hujan ini?

Cepat menuju ke 
istanaku di Yizr�l 

atau kita akan 
diten elamkan 

oleh hujan ini!

Laporan itu 
benar!

Dia
meman il api

dari Aah, kemudian
membunuh semua

nabimu.

1 Raja-Raja 18:44-19:21 Raja-Raja 18:44-19:2

Katakan kepada Elia, “Kiranya
ilah-ilah akan menghukumku,

bahkan lebih lagi, jika kira-kira
pada waktu ini besok aku tidak 

membuat nyawamu seperti 
nyawa mereka!”

Sang nabi berharap seisi istana 
akan berbalik dari B�l, tetapi dia 

malah mendapat pesan yang berbeda.

17



Setelah menerima ancaman 
dari Ratu izebel, sang nabi 

pun melarikan diri …

… 100 mil ke perbatasan 
di sebelah selatan wilayah 
keraj�n, menuju Bersyeba.

Dia menin�alkan 
pelaya�ya di kota 

sementara dia
sendiri masuk ke

padang belantara
selama sehari
perjalanan 

jauhnya.

Cukuplah, 
ya Tuhan.

Ambil saja
hidupku! Aku

tidak lebih baik 
daripada nenek 

moyangku.

Bangun dan 
makanlah.

Lalu, Elia berbaring di 
bawah pohon dan tertidur.

Malaikat 
datang untuk 
kedua kalinya.

Bangun dan 
makanlah! Sebab, 

terlalu jauh 
perjalananmu.

Dengan kekuatan dari 
makanan itu, dia berjalan 
selama 40 hari 40 malam 
lamanya sampai mencapai 

Horeb, gunung A�ah.

Dia masuk ke dalam sebuah 
gua dan tidur di sana.

1 Raja-Raja 19:3-91 Raja-Raja 19:3-918



Apa yang 
kamu lakukan 

di sini, Elia?

Hamba telah 
bekerja dengan 
sangat giat bagi 

Tuhan A�ah ...

... tetapi
orang israel

telah melan�ar
perjanjian mereka

dengan-Mu.

Dan, sementara Elia berdiri 
di sana, Tuhan melewatinya.

Angin yang kuat menghantam, tetapi 
Tuhan tidak berada di dalam angin itu.

Dan, sesudah gempa bumi, 
datanglah api, tetapi Tuhan 
tidak ada di dalam api itu.

Sesudah angin, terjadilah 
gempa bumi, tetapi Tuhan tidak 
ada di dalam gempa bumi itu.

Mereka telah 
merobohkan 

mazbah-Mu dan 
membunuh nabi-

nabi-Mu.

Keluarlah 
dan berdirilah 
di hadapan-Ku 

di gunung.

Hanya hamba 
satu-satunya yang
tersisa. Sekarang,
mereka juga men-
coba membunuh 

hamba.

1 Raja-Raja 19:9-121 Raja-Raja 19:9-12 19



Dan sesudah api, 
terdengarlah suara 

angin sepoi-sepoi.

Ketika Elia mendengarnya, dia 
menyelubungi mukanya dengan jubahnya 
lalu keluar dan berdiri di bibir gua itu.

Hamba
telah bekerja
dengan sangat
giat bagi Tuhan
A�ah, panglima
bala tentara

Surga ...

... tetapi umat
telah melan�ar
perjanjian mereka
dan meruntuhkan 
mazbah-mazbah

-Mu.

Mereka telah
membunuh semua

nabi-Mu kecuali hamba; 
dan sekarang, mereka
juga ingin membunuh

hamba.

Kembalilah 
ke padang belantara 

melalui jalan ke Damsyik, 
dan saat kau tiba, urapilah 

Hazael menjadi raja 
atas Aram.

Lalu, urapilah Yehu 
untuk menjadi raja atas 
Israel dan urapilah Elisa 
untuk menggantikanmu 

sebagai nabi-Ku.

Siapa pun yang
melarikan diri dari

Hazael akan dibunuh 
oleh Yehu, dan siapa

yang melarikan diri dari
Yehu akan dibunuh

oleh Elisa!

Dan, ada
sekitar 7.000 

orang di Israel yang
tidak pernah sujud
kepada Baal atau

mencium dia!

1 Raja-Raja 19:12-181 Raja-Raja 19:12-18

Mengapa
kamu berada
di sini, Elia?
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Besok, aku 
akan pergi untuk 
melayani sebagai 

pelayan Nabi
Elia.

Kamu berbakti
 kepada Tuhan. kiranya 

kamu melayani-Nya 
dengan setia.

[1] Nama Elisa berarti
“Allah adalah keselamatan.”

1 Raja-Raja 19:19-211 Raja-Raja 19:19-21

Lalu, Elia pergi dan menemukan Elisa [1] yang 
sedang membajak ladang dengan sebelas 
ekor sapi lain di hadapa�ya. Dia sedang 

mengemudikan sapi yang kedua belas.

Kamu 
adalah yang 
terpilih untuk 

men�antikanku 
sebagai nabi 

Tuhan.

Biarkanlah 
aku pergi dan

berpamitan
dahulu kepada
ayah dan ibuku,
lalu aku akan 
pergi bersa-

mamu.

Pergilah.
Temui mereka, 
tetapi jangan 

biarkan apa pun
menghalangimu 
dari tugasmu
kepada Aah.
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Sekarang, dia menginginkan
yang lebih lagi! Dia ingin meng-

geledah istana dan rumah rakyat
untuk mengambil apa pun

yang dia inginkan!

Berikan
jawabanku
kepadanya.

Sampaikan
pesan ini kepada

Raja Ahab: perak dan
emasmu adalah mili�u,

juga istri-istri dan
anak-anakmu yang

cantik!

Katakan
kepada tuanmu, Ahab: “Kiranya

para ilah melakukan yang lebih
kepadaku dibandingkan apa yang
akan kulakukan kepadamu, jika

aku tidak membuat Samaria
menjadi segen�am

debu!”
Ahab

mengejekmu. Dia 
berkata, “Janganlah mereka 

yang baru menyandang pedang
menyombongkan diri seolah-
olah seperti sudah menang-

galkaya.”

1 Raja-Raja 20:1-121 Raja-Raja 20:1-12

Bersiap
untuk menyerang.

Sekarang!

Segera, Benhadad, raja Aram 
mengepung Samaria dan mengirimkan 

pesan ini kepada Raja Ahab.
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Seorang
abdi A�ah ingin

mengatakan
sesuatu ke-

padamu.

Biarkan 
dia masuk.

Apakah kamu 
lihat semua kekuatan

musuh ini? Aku akan me-
nyerahkan mereka

kepadamu pada
hari ini.

Lalu, pada
akhirnya kamu

akan mengetahui 
bahwa Akulah

Tuhan!

Bagaimana
Dia akan me-
lakuka�ya?

Tuhan berfirman,
“Bersama anak-anak 
muda pemimpin dari
tiap-tiap daerah.”

Beberapa pasukan
israel sedang

mendekat!

Bawa
mereka hidup-hidup,

baik yang datang dengan
maksud damai maupun

untuk menyerang!

Strategi yang A�ah berikan 
kepada Raja Ahab berhasil.

Pemimpin Aram yang mabuk tertangkap oleh 
penjaga sementara Benhadad dan sejumlah 
orang lai�ya melarikan diri dengan kuda.

1 Raja-Raja 20:13-211 Raja-Raja 20:13-21

Apakah kita 
menyerang 
lebih dulu?

Ya!
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Bersiaplah
untuk serangan

lain dari raja Aram.
Hal itu akan terjadi

pada musim
semi.

Musim semi berikutnya …

Kita terlihat 
seperti dua kawanan 

kecil kambing jika 
dibandingkan dengan 
pasukan Aram yang 

besar ini.
Oleh karena

orang-orang Aram berkata,
“Tuhan adalah A�ah pegunungan
bukan dataran rendah,” Aku akan
membantumu untuk mengalahkan

tentara yang besar ini, dan
kamu akan tahu bahwa

Akulah Tuhan.

Dua puluh tujuh ribu orang 
Aram lai�ya tewas ketika 
tembok kota Afek roboh 

menimpa mereka.

Setelah tujuh hari, pertempuran 
pun dimulai dan orang-orang israel 

membunuh 100.000 orang Aram 
pada hari pertama.

1 Raja-Raja 20:22-301 Raja-Raja 20:22-30

Kali ini,
gantikan raja

dengan para jenderal
dan rekrut tentara lai�ya

untuk berbaris pada
musim semi ini.

Sudah
pasti kita akan

menang.

A�ah israel adalah
A�ah pegunungan, tapi

kita dapat mengalahkan
mereka di dataran

rendah.

Benhadad kemudian melarikan 
diri ke sebuah kamar yang 

letaknya sangat dalam di kota.

Aku mendengar 
bahwa raja israel 
adalah orang yang 

pemurah.

Mari
mengenakan

kain kabung dan tali
pada kepala kita lalu
menemui Raja Ahab.
Mungkin dia akan
membiarkanmu

hidup.

Hambamu Benhadad 
memohon agar dia 

dibiarkan hidup.

Apakah dia masih 
hidup? Dia adalah 

saudaraku.

Ber-
dasarkan 

perjanjian yang 
ada, aku akan 
membiarkanmu 

hidup.

Aku akan memulihkan
kota-kota yang diambil
ayahku dari ayahmu, dan

kau dapat mendirikan pos
dagang di Damsyik seperti

yang dibuat ayahku di
Samaria.

Pergi
dan jemputlah

dia.

Ya, saudaramu 
Benhadad!

1 Raja-Raja 20:30-341 Raja-Raja 20:30-3424



Benhadad kemudian melarikan 
diri ke sebuah kamar yang 

letaknya sangat dalam di kota.

Aku mendengar 
bahwa raja israel 
adalah orang yang 

pemurah.

Mari
mengenakan

kain kabung dan tali
pada kepala kita lalu
menemui Raja Ahab.
Mungkin dia akan
membiarkanmu

hidup.

Hambamu Benhadad 
memohon agar dia 

dibiarkan hidup.

Apakah dia masih 
hidup? Dia adalah 

saudaraku.

Ber-
dasarkan 

perjanjian yang 
ada, aku akan 
membiarkanmu 

hidup.

Aku akan memulihkan
kota-kota yang diambil
ayahku dari ayahmu, dan

kau dapat mendirikan pos
dagang di Damsyik seperti

yang dibuat ayahku di
Samaria.

Pergi
dan jemputlah

dia.

Ya, saudaramu 
Benhadad!

1 Raja-Raja 20:30-341 Raja-Raja 20:30-34 25



Firman Tuhan datang kepada salah 
satu dari antara para nabi.

Puku�ah 
aku dengan 
pedangmu.

Tidak. 

Oleh karena 
engkau tidak t�t 

kepada perintah Tuhan, 
s�kor singa akan 
membunuhmu begitu 

kau pergi.

Seharusnya 
aku ikuti saja 

perintah dari abdi 
A�ah itu!

Yiaaah!

Kemudian, nabi itu beralih 
kepada orang lain.

Puku�ah
 aku dengan 
pedangmu!

Engkau yang
memintanya …

1 Raja-Raja 20:35-371 Raja-Raja 20:35-3726



Tuan, aku 
sedang dalam 

pertempuran ketika 
seseorang membawa 
seorang tawanan dan 

berkata, “Jagalah orang 
ini, jika dia sampai lolos, 
kamu harus mati, atau 
membayar setalenta 

perak kepadaku.”

Kata-katamu 
mencelakakanmu. itu 
adalah kesalahanmu 

dan kamu harus 
membayarnya!

Namun, ketika 
aku sedang sibuk 

melakukan hal 
lain, tahanan itu 

menghilang!

Tuhan berfirman, 
“Oleh karena kamu 

menyayangkan orang 
yang Kukatakan harus 
mati, maka kamu harus 
mati men�antika�ya, 

dan rakyatmu juga 
akan binasa sebagai 

pen�antinya.”

Lalu, raja israel pun kembali ke 
Samaria dengan marah dan kesal.

1 Raja-Raja 20:38-431 Raja-Raja 20:38-43 27



Raja Ahab juga membangun 
istana kedua di Yizr�l untuk 

ditempati s�t ia sedang tidak 
berada di ibu kota Samaria.

Tanahmu dekat 
dengan rumahku. Jua�ah 

kebun an�urmu. Aku akan 
membayarmu dengan ganti 
yang lebih baik. Aku ingin 

membuat kebun sayur 
di sini.

Apa yang 
terjadi? Mengapa 

engkau begitu 
kesal dan tidak 

mau makan?

Aku
meminta Nabot

untuk menjual kebun
an�urnya kepadaku

atau untuk menukarnya,
tetapi dia meno-

laknya!

Oleh sebab itu, Ahab pun kembali ke istana 
dengan marah dan kesal. Dia menolak untuk 

makan, dan berbaring di tempat tidurnya 
dengan wajah menghadap ke tembok!

Bukankah engkau raja
israel? Bangun dan makanlah.

Janganlah menjadi susah
akan hal itu.

Aku akan 
mendapatkan 
kebun an�ur 
Nabot untuk-

mu!

[1] Tuhan telah melarang keluarga-
keluarga israel untuk menjual tanah
mereka secara permanen (imamat 25:23-28;
Bilangan 36:7-9). Oleh karena ketaatannya 
kepada Allah, Nabot menolak tawaran Ahab.

1 Raja-Raja 21:1-71 Raja-Raja 21:1-7

Tuhan
melarangnya. 

ini adalah rumah
nenek moyangku

yang telah ditempati
keluargaku turun-

temurun. [1]
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Sampaikan
pesan ini kepada
para tua-tua dan

pemuka-pemuka yang
tin�al di kota

Yizr	l.

Lalu,
apa yang akan

terjadi?

Lalu, …
kita akan 

membawanya dan 
merajamnya dengan 

batu sampai
mati.

Sebaiknya
kita melakukan apa 
yang diperintahkan 
ratu atau kita akan 

mendapat ma-
salah!

Baiklah.

Di pasar
kemarin, aku dengar
orang ini menghujat

A�ah! [1]
Bukan hanya
itu, aku juga

mendengarnya 
menghujat

raja!

Apa yang 
dinyatakan oleh 

hukum?

Dia
harus dihukum

mati!

Dia
dan anaknya

yang laki-laki
harus dirajam

batu. [2]

1 Raja-Raja 21:8-131 Raja-Raja 21:8-13

Ratu ingin
agar kita mengadakan 
puasa dan menempatkan
Nabot di tempat paling

depan. Carilah dua orang
dursila supaya menuduhnya

menghujat A�ah
dan raja.

[2] Dengan demikian, semua milik pusaka 
yang dimiliki Nabot juga akan diambil.

[1] hukuman karena menghujat Allah atau 
raja adalah hukuman mati (Keluaran 22:28).
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A�ah
sendiri tahu bahwa
aku tidak bersalah.

Aku tidak pernah
menghujat A�ah

maupun raja.

Penghujat!

Usir
kefasikan ini 

dari kota
kita!!

Kirimkan
kabar kepada

ratu bahwa Nabot
telah dirajam dan
sekarang sudah

mati.

Apakah engkau
tahu tentang kebun
an�ur Nabot yang

tidak dijualnya
kepadamu?

 Nah, engkau
sekarang dapat
memilikinya! Dia

sudah mati! Aku akan
pergi dan meng-
ambilnya menjadi

mili�u.

1 Raja-Raja 21:13-161 Raja-Raja 21:13-16

Kalian semua
turut ambil

bagian dalam
kesesatan

ini.

Tuhan berfirman kepada Elia …

Pergilah ke Samaria 
untuk bertemu dengan Raja 

Ahab. Dia akan berada di kebun 
anggur Nabot, untuk mengambil 

tanahnya. Sampaikanlah 
pesan-Ku kepadanya …

Bukankah
sudah cukup buruk
dengan membunuh
Nabot? Haruskah

engkau merampok-
nya juga?

Oleh karena engkau 
melakuka�ya, anjing-anjing

 akan menjilat darahmu di luar 
kota seperti mereka telah 

menjilat darah Nabot!

Jadi,
 musuhku telah 

menemukan-
ku!

Ya, aku telah
menemukanmu

sebab engkau telah
menjual diri dengan
melakukan apa yang

jahat dalam
pandangan

TUHAN.

 Tuhan akan
mendatangkan

malapetaka yang
besar atasmu dan
membinasakanmu.

Dia tidak akan mem-
biarkan satu pun
keturunan laki-
lakimu hidup!

Dia akan
membinasakan 

keluargamu seperti
yang diperbuat-Nya
terhadap keluarga
Raja Yerobeam dan 

keluarga Raja
Baesa, sebab engkau
telah membuat-Nya 

sangat marah
dan membuat 
orang israel

berdosa!

Tuhan juga
berfirman kepadaku
bahwa anjing-anjing

Yizr�l akan memakan
tubuh izebel,

istrimu.

An�ota
keluargamu

yang mati di dalam
kota akan dimakan oleh
anjing-anjing, dan yang

mati di padang akan
dimakan oleh burung-

burung pemakan
bangkai.

1 Raja-Raja 21:17-241 Raja-Raja 21:17-2430



Tuhan berfirman kepada Elia …

Pergilah ke Samaria 
untuk bertemu dengan Raja 

Ahab. Dia akan berada di kebun 
anggur Nabot, untuk mengambil 

tanahnya. Sampaikanlah 
pesan-Ku kepadanya …

Bukankah
sudah cukup buruk
dengan membunuh
Nabot? Haruskah

engkau merampok-
nya juga?

Oleh karena engkau 
melakuka�ya, anjing-anjing

 akan menjilat darahmu di luar 
kota seperti mereka telah 

menjilat darah Nabot!

Jadi,
 musuhku telah 

menemukan-
ku!

Ya, aku telah
menemukanmu

sebab engkau telah
menjual diri dengan
melakukan apa yang

jahat dalam
pandangan

TUHAN.

 Tuhan akan
mendatangkan

malapetaka yang
besar atasmu dan
membinasakanmu.

Dia tidak akan mem-
biarkan satu pun
keturunan laki-
lakimu hidup!

Dia akan
membinasakan 

keluargamu seperti
yang diperbuat-Nya
terhadap keluarga
Raja Yerobeam dan 

keluarga Raja
Baesa, sebab engkau
telah membuat-Nya 

sangat marah
dan membuat 
orang israel

berdosa!

Tuhan juga
berfirman kepadaku
bahwa anjing-anjing

Yizr�l akan memakan
tubuh izebel,

istrimu.

An�ota
keluargamu

yang mati di dalam
kota akan dimakan oleh
anjing-anjing, dan yang

mati di padang akan
dimakan oleh burung-

burung pemakan
bangkai.

1 Raja-Raja 21:17-241 Raja-Raja 21:17-24 31



Tidak ada orang 
lain yang menjual dirinya 
kepada kejahatan seperti 

halnya Ahab, sebab istrinya, 
izebel, mendorongnya untuk 

melakukan segala kejahatan.

Akan tetapi, nubuatan ini 
men�entarkan Ahab.

S�t Ahab mendengarnya, dia 
mengoya�an pakaia�ya, menaruh 

abu, berpuasa, tidur dalam kain 
kabung, dan berjalan dengan 

penyesalan yang mendalam.

Apakah kamu
melihat bagaimana Ahab telah

merendahkan dirinya di hadapan-Ku?
Oleh karena dia telah melakukannya,

Aku tidak akan melakukan apa yang sudah
Kunubuatkan pada zamannya. Itu akan

terjadi pada zaman anaknya
dan keturunannya.

Dia terutama bersalah karena 
menyembah berhala-berhala 
seperti yang dilakukan oleh 
bangsa Amori, bangsa yang 

telah dihalau oleh Tuhan dari 
hadapan bangsa israel.

1 Raja-Raja 21:25-291 Raja-Raja 21:25-29

??
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Meski dalam tiga tahun 
tidak terjadi perang antara 

israel dan Aram, tetapi Raja Ahab 
masih menyatakan keberata�ya 

ketika Yosafat, raja Yehuda, 
datang untuk berkunjung.

Ramot dan 
Gilead masih 
menjadi milik 

Aram.

Benhadad
seharusnya

mengembalika�ya
... tetapi kita malah
berdiam diri akan

hal itu.

Apakah kau
akan mengirimkan

pasukanmu untuk me-
merangi Ramot-Gilead

bersama pasukan-
ku?

Haruskah 
aku menyerang 
Ramot-Gilead, 

atau tidak?

Jadi, Raja Ahab mengumpulkan 400 orang nabinya. [1]

Kita bersaudara. 
Bangsaku dan kuda-
kudaku adalah ke-

puny�nmu.

Tidak adakah
lagi nabi TUHAN

di sini?

Yah, ada satu ...
Mikha. Namun, aku

membencinya sebab dia
tidak bernubuat yang
baik atasku kecuali

malapetaka.

Jangan
berkata 
seperti

itu!

Bawalah
Mikha, anak

Yimla, kemari
dengan
segera!

[1] 400 nabi Ahab menyembah anak 
sapi emas di Betel sehingga mereka 
bukanlah nabi Tuhan yang sejati.

1 Raja-Raja 22:1-91 Raja-Raja 22:1-9

Majulah!
Sebab TUHAN akan

menolongmu untuk 
menaklu�an

mereka.
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A�ah berjanji
kepadamu untuk

mengalahkan Aram 
dengan trompet ini

sampai mereka
dibinasakan.

Majulah menyerang
Ramot-Gilead, sebab

Tuhan akan memberikan
kemenangan ke-

padamu!

Para nabi
meramalkan kemenangan.
Biarlah engkau sepakat

dengan mereka.

Aku hanya
akan menyatakan
apa yang ingin
A�ah nyatakan

melaluiku.

Sampai berapa 
kali aku menyuruhmu 

untuk hanya mengatakan 
apa yang dikatakan 

TUHAN kepadamu?

Aku
telah melihat

seluruh israel tercerai-
berai di gunung-gunung
seperti domba-domba
yang tidak mempunyai 

gembala.

Bukankah telah kukatakan
kepadamu, dia tidak pernah

bernubuat yang baik atasku,
kecuali hanya mala-

petaka.

Dengarkanlah 
lebih jauh mengenai 

firman Tuhan ini.

1 Raja-Raja 22:10-181 Raja-Raja 22:10-18

Dan, TUHAN
berkata, “Mereka
ini tidak mempunyai

tuan. Biarlah masing-
masing pulang
ke rumahnya.”

Haruskah
kami menyerang 

Ramot-Gilead
atau tidak?

Tentu saja!
Engkau akan memperoleh
kemenangan besar, sebab
Tuhan akan menyerahkan 

mereka ke dalam
tangan raja!

“Aku melihat Tuhan duduk
di takhta-Nya, dan bala tentara
surga berdiri mengelilingi-Nya.”

Siapakah
yang akan membujuk 
Ahab untuk pergi ber-
perang dan tewas di

Ramot-Gilead?

Hamba 
yang akan 

melaku-
ka�ya!

Bagaimana 
caranya?

hamba akan
keluar menjadi

roh dusta dalam 
mulut semua

nabinya.

Bujuklah dan
engkau akan berhasil.

Keluarlah dan per-
buatlah itu.

TUHAN telah
menaruh roh dusta

ke dalam mulut semua
nabimu itu. TUHAN telah 
berfirman untuk men-
datangkan malape-

taka ke atasmu.

Kamu akan
melihatnya pada hari
ketika kamu berlari
dari satu kamar ke
kamar lai�ya untuk

bersembunyi!

Jika engkau
kembali dengan 

selamat, TUHAN tidak 
akan berfirman
dengan peranta-

r�nku!

ingatlah 
dengan apa yang 

kukatakan!

1 Raja-Raja 22:19-281 Raja-Raja 22:19-28

Kapankah
Roh Tuhan berpindah

dariku untuk berbicara 
kepadamu?!

“Berbagai pendapat diungkapkan, 
sampai satu malaikat mendekat 
kepada Tuhan dan berkata …”
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“Aku melihat Tuhan duduk
di takhta-Nya, dan bala tentara
surga berdiri mengelilingi-Nya.”

Siapakah
yang akan membujuk 
Ahab untuk pergi ber-
perang dan tewas di

Ramot-Gilead?

Hamba 
yang akan 

melaku-
ka�ya!

Bagaimana 
caranya?

hamba akan
keluar menjadi

roh dusta dalam 
mulut semua

nabinya.

Bujuklah dan
engkau akan berhasil.

Keluarlah dan per-
buatlah itu.

TUHAN telah
menaruh roh dusta

ke dalam mulut semua
nabimu itu. TUHAN telah 
berfirman untuk men-
datangkan malape-

taka ke atasmu.

Kamu akan
melihatnya pada hari
ketika kamu berlari
dari satu kamar ke
kamar lai�ya untuk

bersembunyi!

Jika engkau
kembali dengan 

selamat, TUHAN tidak 
akan berfirman
dengan peranta-

r�nku!

ingatlah 
dengan apa yang 

kukatakan!

1 Raja-Raja 22:19-281 Raja-Raja 22:19-28

Kapankah
Roh Tuhan berpindah

dariku untuk berbicara 
kepadamu?!

“Berbagai pendapat diungkapkan, 
sampai satu malaikat mendekat 
kepada Tuhan dan berkata …”
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Engkau memakai
jubah kebesaranmu,
tapi aku tidak akan

memakai mili�u!

Siap,
Tuanku!

Katakan kepada panglima 
pasukan berkuda untuk tidak 
memerangi siapa pun kecuali 

Raja Ahab. Dialah orang 
yang kuinginkan!

Cepat!!
Cepat!!

A�ah
yang Mahakuasa, 
selamatkanlah 

aku!

Kembali! itu
bukan orang yang

kita inginkan!

Lalu, seorang pemanah 
mengarahkan panah 

dengan sembarang saja.

S
t pertempuran sedang berlangsung …

Ber-
baliklah!

itu dia raja
israel!!

1 Raja-Raja 22:29-341 Raja-Raja 22:29-3436



Akan tetapi, panah itu 
menemukan sasaran 
yang A�ah inginkan.

Pertempuran menjadi semakin 
meluas s�t hari semakin siang tetapi 

Ahab tidak dapat menyaksika�ya.

Keluarkan aku
dari pertempuran
sebab aku sudah
terluka parah ...

Dia dibawa ke Samaria untuk 
dikuburkan. Kereta kuda serta baju 

zirahnya dicuci di tepi telaga Samaria, 
tempat para pelacur mandi.

Anjing-anjing 
menjilati darah raja 
seperti yang Tuhan 

firmankan untuk terjadi.

Dia mati pada s�t 
matahari terbenam.

Sudah berakhir! 
mundur! Raja
sudah tewas!

1 Raja-Raja 22:34-381 Raja-Raja 22:34-38 37



Sejarah Ahab, termasuk istana 
gading dan kota-kota yang 

dibangu	ya, dicatat dalam kitab 
sejarah Raja-Raja israel.

Lalu, anaknya, Ahazia 
menjadi pen�antinya.

Di Yehuda, Yosafat terus memerintah 
sampai usia enam puluh tahun.

Dia mematuhi Tuhan dalam segala 
sesuatu kecuali untuk satu hal: dia 

tidak menghancurkan tiang-tiang Asyera 
di bukit-bukit pengorbanan, sehin�a 
orang-orang tetap memberi kurban 

dan membakar dupa di sana.

Dia membangun kapal-kapal besar untuk 
berlayar menuju Ofir guna mengambil emas 

karena mencoba untuk menyamai Raja Salomo.

Namun, Aah merusak kapal itu 
karena persekutua	ya dengan 

Raja Ahazia yang fasik.

Sesudah Raja Yosafat dikuburkan di Yerusalem. 
Yoram, anaknya, kemudian menjadi pen�antinya. 

Raja Yosafat juga menutup 
semua kuil pelacur bakti yang 
masih berlangsung dari zaman 

pemerintahan ayahnya, Asa.

Raja Ahazia memerintah untuk men�antikan 
ayahnya, Ahab, tetapi dia hanya memerintah 

selama dua tahun karena dia membuat 
murka Tuhan, Aah israel.

1 Raja-Raja 22:39-53; 2 Tawarikh 20:36-371 Raja-Raja 22:39-53; 2 Tawarikh 20:36-3738



Raja Ahazia jatuh dari kisi-
kisi kamarnya yang berada 
di atas dan terluka parah.

Pergilah
ke kuil ilah B�l-Zebub
di Ekron, dan mintalah
petunjuk, apakah aku

akan sembuh.

Namun, malaikat 
Tuhan mengirimkan Elia 

dengan pesan lain.

Mengapa kamu 
pergi ke B�l-Zebub? 

Apakah tidak ada 
A�ah di israel?

Oleh
karena raja telah

melakukan hal ini, dia
akan mati di tempat
tidur, di tempat dia

berbaring.

Mengapa kamu 
kembali begitu

cepat?

Seorang laki-laki
muncul di hadapan
kami dan berkata,
“Tuhan bertanya:
mengapa kamu

mencari petunjuk
kepada ilah di

Ekron?”

“Apakah karena
tidak ada A�ah di

israel?! Sekarang, 
karena kamu sudah
melakuka�ya, kamu
tidak akan mening-

galkan tempat kamu
berbaring; kamu

pasti akan
mati.”

Siapa orang
itu? Bagaimana

rupanya?

laki-laki
itu memakai

pakaian bulu dan
ikat pin�ang kulit

terikat di ping-
gangnya.

Kirimkan 
seorang panglima 
pasukan serta lima 
puluh orang untuk 

menangkapnya 
sekarang!

Dia adalah 
Nabi Elia!

2 Raja-Raja 1:2-92 Raja-Raja 1:2-9 39



Hai, abdi
A�ah, raja telah
memerintahkanmu
untuk pergi ber-

sama kami.

Jika aku
adalah abdi A�ah, 
biarlah api datang
dari langit untuk
menghanguskanmu
dan kelima puluh

anak buahmu!

Lalu, raja kembali 
mengirim panglima 

pasukan bersama lima 
puluh anak buahnya.

Hai, abdi
A�ah, raja 

berkata engkau
harus turun
sekarang

juga.

Namun, sekali lagi api jatuh dari 
langit dan membakar mereka.

2 Raja-Raja 1:9—122 Raja-Raja 1:9—1240



Hai abdi
 A�ah, kiranya 

nyawaku dan nyawa 
mereka, lima puluh 

hambamu, berharga 
di matamu.

Kasihanilah
kami! Jangan hanguskan
kami seperti yang telah
engkau lakukan kepada

yang lain.

Mengapa engkau 
mengirimkan utusan ke 

B�l-Zebub untuk mencari 
petunjuk tentang penyakitmu?
Apakah karena tidak ada A�ah 

di israel untuk dimintai petunjuk? 
Oleh karena engkau telah 

melakuka�ya, maka engkau 
tidak akan menin alkan 
tempat tidur ini, engkau 

pasti akan mati.

Oleh karena dia tidak memiliki 
penerus, Yoram, saudaranya 
yang kemudian menjadi raja.

Ahazia pun mati seperti yang telah 
dinubuatkan Tuhan kepada Elia.

Sejarah pemerintahan 
Ahazia dicatat dalam kitab 
sejarah raja-raja israel.

2 Raja-Raja 1:13-182 Raja-Raja 1:13-18

Jangan
takut! Pergilah

denga�ya!
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Ketika waktunya telah 
tiba bagi Elia untuk diangkat 
ke surga, dia menin
alkan 

Gilgal bersama abdinya, Elisa.

Tin�a�ah di
sini sebab Tuhan

telah menyuruhku
untuk pergi ke

Betel.
Tidak ... 

Aku tidak akan
menin�al-

kanmu!

Sekumpulan nabi datang 
mendekati mereka.

Apa kamu
tahu bahwa Tuhan
akan mengambil

tuanmu hari
ini?

Ya,
tapi jangan
bicarakan

hal itu.

Ya,
tapi jangan
bicarakan

hal itu.

Tin�a�ah di
sini, di Betel, sebab 
Tuhan mengutusku 

ke Yerikho.

Demi Tuhan
yang hidup. Aku
tidak akan me-

nin�alkan-
mu!

Demi Tuhan
yang hidup. Aku
tidak akan me-

nin�alkan-
mu!

Ada sekumpulan nabi di 
Yerikho, dan mereka datang 

untuk menemui Elisa.

Tin�a�ah di
sini, sebab Tuhan
telah mengutus-

ku ke Sungai
Yordan.

2 Raja-Raja 2:1-62 Raja-Raja 2:1-642



Sungai Yordan.

Apa yang dapat
aku lakukan untuk-

mu sebelum aku
diangkat?

Biarlah
kiranya dua bagian

dari rohmu ada
padaku.

S�t mereka berjalan menyeberang sambil 
berbicara, tiba-tiba sebuah kereta berapi 

dijalankan oleh kuda-kuda berapi muncul dan 
menuju ke arah mereka, memisahkan keduanya …

2 Raja-Raja 2:7-112 Raja-Raja 2:7-11

Kamu
meminta hal
yang sulit.

Jika kamu melihatku 
ketika aku diambil dari 
padamu, permint�nmu 

akan terkabul.

Jika tidak,
hal itu tidak
akan terjadi.
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Bapa�u! 
Bapa�u!

Kereta dan
para penun�ang

kudanya dari
israel!

2 Raja-Raja 2:122 Raja-Raja 2:12
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Bapa�u! 
Bapa�u!

Kereta dan
para penun�ang

kudanya dari
israel!

2 Raja-Raja 2:122 Raja-Raja 2:12
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