
Membaca: 1 Raja-raja 17


Nas: 1 Raja-raja 17:1,24.  “Tidak akan ada embun atau hujan, kecuali kalau kukatakan”.


Pada masa malapetaka COVID yang berkelanjutan, kita merenungkan zaman malapetaka di Israel 
yang juga berkepanjangan: kekeringan dan kelaparan. Khotbah ini berkisar nabi Elia, seorang 
yang sangat besar di Israel.


Sejarah Elia mulai dalam fasal 17, dan mulai mendadak. Kita terjerumus kedalam ceritera secara 
langsung. Elia berkata kepada raja Ahab yang tidak percaya itu: sesungguhnya, tidak akan ada 
embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tentu Elia lahir dalam keluarga 
orang saleh, sebab arti namanya adalah : Jahwe adalah Allahku. Sebuah pengakuan iman 
orangtuanya yang bertentangan dengan banyak orang Israel yang berpihak kepada berhala Baäl.


Semua penafsir menyebut permulaan yang mendadak ini luarbiasa. Sebab biasanya kita 
membaca tentang firman Allah yang datang kepada Elia sehingga ia melakukan sesuatu. Misalnya 
ayat 2: berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Atau ay. 8: pergi ke Sarfat 
yang termasuk wilayah Sidon. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau 
makan.

Dalam ayat 1 tidak tercantum sebuah perintah Allah supaya Elia harus mengatakan kepada Ahab 
bahwa tidak akan ada hujan. Apakah ia berkata atas kuasanya sendiri? Penafsir-penafsir yang 
sama menunjukkan surat Yakobus dalam Perjanjian Baru fasal 5 tentang hal berdoa. Tertulis di 
sana: (ay. 17): Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh 
berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan 
enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan 
buahnya.


Sekarang saya mengerti, kukira. Elia betul-betul mengasihi Allah, sehingga ia sangat jengkel 
terhadap raja Ahab yang jahat itu. Dipengaruhi oleh isterinya Izebel, yang berasal dari  Sidon, di 
mana-mana Ahab memasukkan penyembahan kepada Baäl. Dan tidak di samping pengabdian 
kepada Jahwe tetapi menggantikan Jahwe. Izebal adalah puteri Etbaal, raja Sidon. Sebelumnya 
raja Omri, ayah Ahab, bersepakat dengan Etbaal, dan kemudian anak-anak mereka Ahab dan 
Izebel menjadi suami-isteri. 

Di bawah pemerintahan Ahab dan Izebel iman di Israel mundur. Elia yang percaya kepada Allah 
melihatnya dan ingin menghentikannya. Karena itu ia berdoa kepada Allah, dan meminta apakah  
boleh datang kekeringan besar, sebab Baäl adalah dewa kesuburan, dewa hujan yang membuat 
tanah subur.  Apabila hujan berhenti turun maka Baäl akan dipermalukan. Allah meyakinkan Elia 
tentang kebenaran permintaannya sehingga Elia berbicara dengan terbuka dan berani: tidak akan 
ada embun atau hujan kecuali kalau kukatakan. Elia tahu bahwa Allah adalah beserta dia, seperti 
terlihat kemudian. Allah melindunginya pada masa kekeringan dan mengajarkan kepadanya dan 
juga kepada orang di sekelilingnya siapa Allah. Ada burung gagak yang memberi makan, dan 
kemudian seorang janda di Sarfat. Pada akhirnya perempuan tersebut yakin bahwa Elia adalah 
abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkannya adalah benar.

Pengakuan itu menjadi juga himbauan bagi kita.


Firman Tuhan adalah benar, juga pada masa COVID. 
1. Perhatikan sejarah Elia

2. Berpegang pada penyataan Allah dalam Kristus.


Sejarah Elia 
Sebelum kita memikirkan kesamaan malapetaka pada waktu itu dan apa yang terjadi sekarang, 
pandemi COVID 19, sebaiknya kita melihat ketiga bagian tentang Elia yang harus bersembunyi 
atas perintah Tiuhan.

Mungkin Elia tidak menduga bahwa ia akan disuruh untuk melarikan diri. Dengan berani ia berkata 
kepada raja, dan sekarang Allah sendiri menyuruh dia untuk bersembunyi? Di daerah seberang 
sungai Yordan, terpencil, di tepi sungai Kerit, di salah satu gua. Mengapa? Demi keselamatannya? 
Pasti itu juga, tetapi alasan lainnya adalah bahwa bersama nabi Elia firman Allah pun keluar dari 
Israel. Tidak seorangpun dapat mencari nabi Tuhan supaya ia berdoa agar hujan turun. Dari fasal 
berikut jelas bahwa bahkan Ahab mencarinya sebab membutuhkannya.




Elia sendiri sangat dihiburkan Tuhan sebab dengan mujizat Allah memeliharanya. Dalam anak 
sungai masih ada air, pada awalnya, dan burung gagak, burung yang cerdas, pinter mencari roti 
dan membawanya kepada nabi. Alam membantu nabi. Elia merasakan bahwa Allah 
menguatkannya dan ia merasa terhibur. Apabila kita melihat mujizat-mujizat-Tuhan iman tumbuh. 
Kita juga rindu melihat mujizat sekarang. Tetapi, kadang-kadang iman seorang lama diuji.


Sebenarnya, di daerah tertentu itu Elia agak aman, sebab ia diluar jangkauan raja Ahab. Karena 
bagian utara sebelah Yordan dikuasai raja Aram di Damaskus. Tetapi, pada saat anak sungai itu 
juga menjadi kering, Elia harus berangkat lagi, kali ini ke Sarfat, dekat Sidon, di mana seorang 
janda akan memeliharanya, janji Tuhan. Daerah itu luarnegeri.

Menarik bahwa seorang perempuan jahat dari Sidon, yaitu ratu Izebel, menghujat Allah Israel 
sehingga nabi Elia melawan dia. Tetapi dalam krisis berikut seorang perempuan dari Sidon yamg 
baik, membantu nabi. Allah membuktikan bahwa Ia memerintah atas segala bangsa.

Di pintu gerbang kota tujuan Elia lekas melihat seorang janda yang barangkali adalah perempuan 
yang dimaksudkan itu. Ia mengujinya dengan meminta air, lalu pada saat ia pergi untuk 
mengambil ia meminta roti juga. Perempuan itu bimbang tentang permintaan kedua. Ia kehabisan, 
dan pada saat itu justru mau membakar roti yang terakhir sekali. Kelaparan telah mencapai Sidon 
juga.

Namun Elia meyakinkannya: lakukan apa yang saya minta, sebab firman Allahku: Tepung dalam 
tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada 
waktu Allah memberi hujan atas muka bumi. Perempuan itu sudah tahu tentang Allah Israel sebab 
ia telah bersumpah pada nama Allah itu bahwa ia tidak mempunyai apa-apa. Namun ia percaya 
akan nabi itu. Ia tidak percaya akan apa yang dilihatnya tetapi akan apa yang tidak dilihat.

Dan hasilnya baik. Selama Elia berada di Sidon, tidak habislah makan dan minum dalam rumah 
perempuan itu. Dengan demikian iman nabi sendiri dikuatkan dan iman janda itu juga. Kitapun 
harus berpegang pada kekuatan Tuhan, justru apabila kita dalam kesusahan besar.


Bagian terakhir, sebuah peristiwa tentang hidup dan mati. Anak lelaki janda di Sarfat  meninggal 
dunia, dan ia mengeluh kepada Elia: apakah ini hasil kebaikanku, bahwa anakku mati sesudah 
saya memeliharamu? Apa maksud Allahmu dalam hal ini? Jadi, ia menginsafi bahwa Allah 
mengatur segala-galanya, baik keuntungan maupun kemalangan. Mungkin Elia pernah berceritera 
kepadanya bahwa kekeringan juga telah datang karena permintaan dia.

Elia berdoa, dengan keluhan-keluhan yang sangat manusiawi. Ia juga tidak mengerti maksud 
Tuhan. Ia juga sedih karena kematian anak itu, sebab ia sudah akrab dengan dia selama ia 
menumpang dirumah itu.

Ia berdoa dan memperkuat doa itu dengan mengunjurkan badannya di atas tubuh anak itu tiga 
kali. Seperti melalui penumpangan tangan kita juga dapat memperkuat doa. Allah mendengarkan 
permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang kedalam tubuhnya  sehingga ia hidup kembali.

Yang penting adalah doa Elia. Bukan magi yang dilakukannya tetapi doa syafaat.

Elia memberikan anak itu kepada ibunya, dan ibu memuji Allah israel dan berkata bahwa firman 
abdi Allah sungguh-sungguh benar. 

Kita berpegang pada itu juga, sekalipun kita mengalami banyak perlawanan. Jika Allah hendak 
berfirman bahwa pandemi berhenti, maka pandemi akan berhenti, dan kita boleh memohon itu. 
Kita tidak akan mengatakan bahwa Allah mengirim pandemi sebagai hukuman atas dosa umat 
manusia. Tetapi bahwa Allah yang bertindak tidak boleh kita menyangkal itu. Namun, pada setiap 
saat kita boleh meminta kepada Allah untuk diselamatkan bahkan bahwa pandemi akan 
menghilang total. Secara langsung oleh Tuhan, atau mungkin melalui vaksin yang dikembangkan 
di bawah pertolongan Tuhan.


Penyataan Allah dalam Kristus. 
Firman Allah oleh nabi-nabi Perjanjian Lama sungguh benar. Dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi 
bagaimana Allah hendak melepaskan dunia dari kematian.

Allah Israel,yang berkuasa atas hujan dan kemarau dan kesehatan dan kesakitan bahkan hidup 
dan mati, adalah Allah Tritunggal yang menyelamatkan umat manusia oleh Anak-Nya. Oleh Dia 
yang sendiri menjadi manusia dan mengambil alih hukuman manusia.

Seluruh pekerjaan dan perkataan para nabi bermuara pada kedatangan Kristus. Allahku adalah 
Jahwe, dan firmannya benar.


Dengan lebih kuat lagi  sekarang setiap orang Kristen hendak berdoa.  Doa orang benar, bila 
dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya (Yakobus 5:16). Doa yang lahir dari iman akan 



menyelamatkan orang sakit itu dan Allah akan membangunkannya (Yakobus  5:15). Doa yang lahir 
dari iman yakin bahwa Allah membuat mujizat. Sekaligus, kata ‘membangunkan’ dapat diartikan 
pula sebagai: menyelamatkan untuk kekal. 

Yakobus memberi contoh Elia, sebagai orang yang berdoa dengan iman.

Hendaklah kita percaya dengan teguh bahwa Allah dapat menghentikan pandemi, dan berdoa 
berdasarkan iman. Doa itu baik adanya, seperti doa Elia tentang kemarau dan kemudian tentang 
hujan, untuk membuktikan bahwa Allah yang memerintah, bukan Baäl.

Allah menyatakan semuanya itu kepada nabi Elia oleh mujizat-Nya sehingga Elia hidup terus, 
dengan melalui alam dan dengan melalui janda dari bangsa asing. Pemeliharaan hidup datang 
dari Allah, dalam hal terkecil pun. Saudara harus tetap menyadari itu namun yakin juga bahwa 
Allah mengerjakan lebih daripada itu: Ia memberikan hidup yang kekal oleh melepaskan saudara 
dari dosa, dan memberikan hidup yang tidak terbatas: bukan saja di bumi ini tetapi juga di surga 
dan terakhir di bumi baru.

Anak janda itu tidak tinggal tetap dalam kematian, dan kita tidak juga, jikalau kita percaya bahwa 
Firman Allah benar adanya.


