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Semua situasinya kelihatan buruk bagi Israel.  Raja 
dan permaisuri membenci Tuhan. Contoh yang buruk! 
Tidak lama kemudian, orang ramai juga membenci
Tuhan dan menyembah tuhan-tuhan palsu. Ada 
sesesiapakah yang mencintai Tuhan?



Ya, terdapat beberapa penyembah yang setia. 
Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada salah 
seorang daripada mereka, bernama Elia.



Elia berkata kepada
Raja Ahab yang jahat, 
"Demi Tuhan yang hidup, 
Allah Israel yang kul-
ayani, sesungguhnya
tidak akan ada
embun atau hujan
pada tahun-tahun
ini, kecuali kalau
kukatakan."  Ini berarti
kelaparan!  Tuhan
tidak menginginkan
umat-Nya Israel 
tinggal dalam
kejahatan.



Selepas
memberi

amaran kepada
raja, Tuhan

menghantar
Elia ke
tempat yang 

sunyi di negeri itu. Di sana, di tepi sungai, Elia 
menunggu. Tuhan menghantar burung gagak untuk
memberinya makan. Mereka membawa roti dan dag-
ing, pagi dan petang. Dan Elia meminum air sungai. 



Segera
sungai itu
menjadi
kering, 
karena
tidak ada
hujan turun
di negeri
itu.  Firman
Tuhan
menjadi kenyataan.  Seluruh negeri mengalami
kekeringan. Jagung-jagung tidak tumbuh.  Semua
orang kelaparan.  Mungkin Elia mengira itu akan
terjadi padanya sekarang karena air sudah kering. 



Tuhan berkata kepada Elia, "Bangunlah, pergilah ke
Sarfat, dan tinggallah di sana.  Lihat, Ketahuilah, 

Aku telah
memerintahkan
seorang janda untuk
memberi engkau
makan.” Tuhan
mengetahui keperluan

hamba-Nya. 

Tetapi betapa
peliknya cara untuk
memberi makan. 



Dengan rendah hati
Elia menaati Tuhan. 
Saat dia sampai di 
Sarfat, janda itu
berada di gerbang
kota sedang
mengumpulkan
kayu bakar. 



"Tolong bawakan aku
sedikit air dalam
cawan," pinta Elia 
kepada wanita itu. 
"Tolong bawakan
saya sepotong roti." 
"Saya tidak
mempunyai roti," 
jawab janda itu. 

"Hanya segenggam
tepung dalam tong 
dan sedikit minyak

dalam balang."



Dengan sedih, 
wanita itu berkata 
kepada sang nabi 
bahwa setelah habis 
tepung ini, dia dan 
anaknya akan mati 
kelaparan.



"Jangan takut.  Buatlah lebih dahulu bagiku
sepotong roti bundar kecil, kemudian barulah kau
buat bagimu dan bagi anakmu."  "Tepung dalam
tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam
buli-buli itupun tidak akan berkurang sampai pada
waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi."



Tuhan akan mengerjakan satu mujizat.  Dan Dia
melakukannya!  Wanita dan anaknya mendapat
makan selama beberapa waktu, tepung dalam
tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli
itu tidak kering. 



Elia tinggal bersama mereka. Pada suatu hari
perkara yang menyedihkan berlaku.  Anak janda itu
meninggal dunia.  Elia membawa mayat anak itu ke

satu bilik diatas. Dia
berseru kepada
TUHAN, katanya, "Ya

TUHAN, Allahku, 
biarlah jiwa anak
ini kembali
kepadanya." 
Suatu doa yang 
sangat mustahil!



Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa
anak itu pulang kedalam tubuhnya, sehingga ia
hidup kembali.  Saat Elia membawa anak itu dan

memberikannya kepada ibunya dia
berkata, "Sekarang aku, tahu
bahwa Firman TUHAN yang kau

ucapkan itu
adalah benar." 



Tiga tahun kemudian, Tuhan mengirimkan Elia 
kembali kepada raja dan berkata, "Aku akan
mengirimkan hujan ke atas muka bumi."



Pergi ke Ahab?  Isterinya, Izebel, telah membunuh
seratus nabi Tuhan. Tetapi Elia tidak membantah. 
Dia pergi kepada Raja Ahab.



Apabila kedua-dua lelaki itu
bertemu, Elia mencabar
Ahab untuk mengumpulkan
seluruh Israel dan 850 
nabi palsu. Di sebuah
tempat bernama
Gunung Karmel, Elia 
bercakap kepada orang 
ramai. "Jika TUHAN itu
Allah, ikutilah Dia."



Elia menyediakan dua ekor lembu jantan sebagai
korban. Tetapi tiada api digunakan untuk
menyalakan mereka. "Kamu berseru kepada nama
tuhan-tuhanmu, dan aku akan memanggil nama
TUHAN," katanya. "Dan Tuhan yang menjawab
dengan api, Dialah Tuhan."  "Baiklah demikian,"
jawab orang ramai.



Dari pagi hingga petang nabi-nabi palsu menyeru
tuhan-tuhan palsu mereka.  Mereka melompat dan
menari dan memotong diri mereka dengan pisau
sehingga berdarah. Tetapi tiada api yang datang.



Kemudian Elia 
membasahi kayu
dan korban 
persembahan
itu dengan air 
sehingga basah
kuyup, dan berdoa. 



"Ya TUHAN, pada
hari ini biarlah
diketahui orang, 
bahwa Engkaulah
Allah ditengah-
tengah Israel ..." 
Kemudian api dari
TUHAN turun. 
Membakar lembu
jantan dan kayu. 
Kemudian
membakar juga 
altar batu itu.



Ketika seluruh rakyat melihat
kejadian itu, mereka berseru, 
"TUHAN, Dialah Allah!"  Dan Elia 
berkata, "Tangkaplah nabi-nabi
Baal itu, seorangpun dari
mereka tidak boleh luput!"



Elia melakukan apa yang 
seharusnya dilakukan oleh Raja 
Ahab bertahun-tahun sebelumnya.  
Dia membunuh nabi-nabi palsu itu. 



Kemudian hamba Tuhan
itu berkata kepada Ahab 
bahwa hujan akan segera
turun.  Segera segumpal
awan kecil muncul.  Apakah
hujan akan segera turun?  
Sesudah lebih dari tiga tahun
masa 

kekeringan 
yang 
hebat? 



Dalam sekelip mata, langit
berubah menjadi gelap
karena awan hitam dan
angin, dan turunlah hujan
lebat.  Tuhan mengirimkan
hujan.  Tuhan menunjukkan
kepada seluruh rakyat
bahwa apa yang dikatakan
oleh Elia itu benar.  Tuhan
menujukkan bahwa Dia
sendiri adalah Tuhan
yang sebenarnya.



Adakah kamu berfikir Raja 
Ahab akan menghormati
Tuhan dan hamba-Nya 
Elia? Tidak! Sebenarnya, 
Izebel cuba membunuh
Elia, tetapi dia melarikan
diri. Akhirnya, Ahab tewas
dalam peperangan dan
hamba-hambanya menolak
Izebel dari tembok tinggi
di istana. Dia terhempas
hingga mati di atas batu
di bawah.



Apa yang berlaku kepada
Elia? Pada suatu hari Tuhan
menghantar kereta berapi

dengan kuda berapi; dan Elia, 
Manusia api Allah, terangkat
ke surga dalam angin badai. 



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 
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Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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