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CERITA 42 

NABI ELIA DI GUNUNG HOREB 

1 RAJA-RAJA 19: 1-18 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Raja-raja 19:1-18  
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Raja-raja 19:5-8 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 19:5-8 dan 15-16 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 121:2 (kelas Balita); Mazmur 121:2 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 10:43 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Mazmur 3:8 (kelas Balita); Mazmur 3:8 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 54:8a (kelas Balita); Mazmur 54:8 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Tuhan memakai Elia untuk membunuh semua 
nabi-nabi Baal.  

1 Elia dengan kekuatan dari Tuhan  membunuh 
semua nabi-nabi Baal dengan pedang. 

1 + 

  Izebel ingin membunuh  Elia. 2 - 

  Elia takut dan pergi menyelamatkan dirinya. 3 + 

 
 

 Elia masuk ke padang gurun, duduk di bawah 
pohon arar untuk beristirahat. Dia merasa sangat 
lemah. 

4 + 

Malaikat menyentuh Elia dan menyuruhnya 
makan. 

5 
 

Elia tidur dan berbaring di bawah pohon arar. 5 + 

  Elia bangun  melihat sekitarnya, pada sebelah 
kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Dia 
makan dan minum kemudian berbaring kembali. 

6 
 

+ 

Malaikat Tuhan datang menyentuh Elia dan 
berkata : “Bangunlah, makanlah ! Sebab kalau 
tidak perjalananmu nanti terlalu jauh 
bagimu.” 

7    

  Elia bangun lalu makan dan minum. 
Elia  kuat kembali berjalan 40 hari 40 malam 
lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung 
Horeb. 

8 + 
 
 

Firman Tuhan kepada Elia : ‘Apakah kerjamu di 
sini, hai Elia ” 

 Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di 
situ. 

9 
+ 

  Elia menjawab Tuhan bahwa ia telah bekerja giat 
untuk Tuhan tetapi orang Israel yang telah 
meninggalkan perjanjian  Tuhan  ingin 
membunuhnya. 

10 + 

 Tuhan menyuruh Elia keluar dari gua.  11-13    

  Elia mendengar perintah Tuhan, pergi keluar dan 
berdiri di pintu gua itu, dan menjawab Tuhan 

13-
14 

+ 

Tuhan menyuruh Elia untuk kembali ke 
Damsyik,  setelah sampai, ia harus mengurapi: 

15-
18 
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Hazael  raja atas Aram, Yehu  raja atas Israel, 
dan Elisa nabi yang akan menggantikannya. 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA GAMBAR PENERAPAN 

I 1 -4 Elia takut kepada ancaman Izebel 1  

II 5 - 8 Allah menolong dan menguatkan Elia 2-4 B 

III 9 - 18 Allah mengingatkan Elia agar tetap melaksanakan tugasnya 
sebagai nabi  

5-6 C 

 
 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan menolong Elia 
(Bnd. PGT Bab I:2,4; Bab VII:1) 

 
Tuhan menolong dan menguatkan Elia 

(Bnd. PGT Bab I:2,4; Bab VII:1) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak tahu bahwa Tuhan menolong Elia 
2. Anak selalu datang kepada Tuhan 

memohon pertolonganNya. 

 1. Anak tahu bahwa Tuhan menolong dan 
menguatkan Elia 

2. Anak percaya bahwa Tuhan mendengar doa 
anak-anak-Nya 

3. Anak selalu berdoa kepada Tuhan 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Elia pergi menyelamatkan dirinya dari ancaman 
Izebel. 
 Malaikat Tuhan datang menolongnya, 
memberi makan dan minum.  
 Allah memberi  kekuatan kepada Elia sampai 
ke Gunung  Allah. 
 Allah menunjukkan kesetiaannya menolong 
anak-anak-Nya yang lemah dan terancam.   
 Tuhan ingin kita selalu datang berserah  
kepada-Nya dalam setiap keadaan kita. 

 Elia bersembunyi di dalam gua . 
Tuhan datang menemui  Elia. 
 Elia tetap berdiam diri dalam gua tempatnya 
bersembunyi. 
 Firman Tuhan kepada Elia: “ Keluarlah dan berdiri di 
atas gunung itu di hadapan Tuhan!  
Elia keluar dari gua untuk menerima perintah baru 
dari Tuhan. 
Tuhan  selalu menyertai dan menguatkan anak-anak-
Nya. 
Tuhan Ingin anak-anak selalu berdoa kepadaNya 

 

 

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 

1 Raj 19:1-4 1 Raj 19:5-8 1 Raj 19:9-18  1 Raj 19:1-4 1 Raj 19:5-8 1 Raj 19:9-18 

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

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Elia dengan rasa takut pergi bersembunyi dari ancaman Izebel, Elia pergi ke padang gurun. Ia  
merasa putus asa dan ingin mati, Elia mengeluh dan berkata: “cukuplah itu! Saya tidak kuat lagi 
Tuhan, saya sungguh tidak kuat, sekarang ambillah nyawaku  karena aku tidak lebih baik dari nenek 
moyangku”. Elia tidur di bawah pohon arar. 

Gambar 2 Elia tertidur di bawah pohon arar, malaikat Tuhan datang membangunkan Elia dan memberinya roti 
dan air. Elia bangun dan makan, dan tidur kembali. Malaikat datang untuk kedua kalinya 
membangunkan Elia dan  memberinya makan. 

Gambar 3 Tuhan memberi kekuatan kepada Elia melalui makanan dan minuman sehingga ia melanjutkan 
perjalanannya selama 40 hari 4o malam sehingga sampai ke gunung Allah yakni Gunung Horeb 
(Sinai) 

Gambar 4 Elia selalu taat kepada perintah Tuhan, ia selalu berdoa memohon supaya Tuhan menolongnya dari 
orang-orang yang ingin membunuhnya. Allah menunjukkan kesetiaan-Nya menolong anak-anak-Nya 
yang lemah dan terancam. 
Ketika kita merasa lemah dan takut, Allah selalu memakai keluarga, teman atau orang lain untuk 
menolong kita. Di saat kita lapar Tuhan selalu menyediakan makanan dan minuman lewat orang tua 
kita di rumah.  
Tuhan ingin kita selalau berdoa kepada-Nya dalam segala hal. 
Penerapan B diceritakan secara tertenun di sini (Puncak Cerita Kelas Balita) 

Gambar 5 Dengan diliputi rasa takut Elia bersembunyi dalam gua namun Tuhan datang menemuinya. Tuhan 
bertanya: Apakah kerjamu disini hai Elia? Jawab Elia: Aku bekerja  segiat-giatnya bagi Tuhan Allah 
semesta alam karena orang Israel telah meninggalkan Engkau dan membunuh nabi-nabimu, hanya 
aku yang masih hidup tetapi mereka ingin membunuhku. Tuhan berkata kepada Elia,  “ Keluarlah 
dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan!” Maka  Tuhan lalu, Elia menutupi mukanya lalu  
keluar  dan berdiri di pintu gua itu.  
-Terdengar suara  “Apakah kerjamu di sini, hai Elia? mengapa engkau bersembunyi?” jawabnya: Aku 
bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam  karena orang Israel telah meninggalkan 
Engkau dan membunuh nabi-nabimu, hanya aku yang masih hidup tetapi mereka ingin 
membunuhku. 

Gambar 6 Firman Tuhan kepadanya, “Pergilah, jangan bersembunyi di sini,  kembalilah ke jalanmu, melalui 
padang gurun ke Damsyik. Setiba di sana engkau harus melaksanakan tugasmu kembali, engkau 
akan mengurapi orang yang telah Aku pilih. Ingat Elia engkau tidak sendirian tetapi masih banyak 
teman-temanmu yang setia pada perintah-Ku. Tuhan memilih orang Israel yang tidak menyembah 
kepada Baal, Tuhan memisahkan mereka dengan pengikut Baal. Tuhan yang kita sembah  ingin kita 
selalu percaya kepadanya bukan kepada allah lain. Tuhan tidak ingin kita meninggalkan Dia karena 
alasan apapun. 
Penerapan C diceritakan secara tertenun di sini (Puncak Cerita Kelas Kecil) 

 

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.36 : Yang Jaga ‘Ku Selalu 
Kidung Ceria (KC) No.35  : Tuhan Tidak Lupa 
 
 

AYAT HAFALAN 
 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Mazmur 121:2  Mazmur 121:2 

Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi. 

 Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi. 
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AKTIVITAS 

Mengajarkan doa dengan tema “Aku takut, Tuhan Tolong Aku!” kepada anak dengan bahasa 
sederhana. Guru menyampaikan beberapa situasi yang membuat mereka merasa frustrasi/takut/sedih. 
Ajarkan kepada mereka kalimat sederhana sesuai umur mereka  yang dapat mereka sampaikan kepada 
Tuhan. Misalnya : 
- Seorang anak memarahi aku: Tuhan, aku sedih, ia (nama) marah kepadaku. Tolong ia (nama) dan 

aku supaya bisa berteman kembali! 
- Mama belum datang menjemput aku: Tuhan,  mama belum datang. Temani aku supaya tidak takut. 

Tolong mama supaya tiba cepat. Amin. 
- Aku salah, aku akan dihukum mama: Tuhan, ampuni aku. Aku sudah buat .... (sebut kesalahan) 

Tolong aku kuat menerima hukuman dari mama, supaya aku ingat untuk tidak lagi berbuat salah. 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI 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. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda 
dapatkan): 
a. Ketika merasa terancam dan sangat lemah, apakah saya datang berserah dan berdoa kepada 

Tuhan? 
b. Ketika semakin banyak orang tidak mengikuti perintah Tuhan, apakah saya tidak cenderung 

ikut arus? 
c. Apakah saya sudah setia kepada perintah Tuhan untuk menjalankan tugas? 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah dengan permulaan yang menakjubkan. Jangan mulai dengan mengatakan : “Adik-adik yang 
manis, kakak akan bercerita tentang Nabi Elia”. Cara ini sangat tidak menarik dan membuat anak 
bosan dan tidak serius mendengar cerita.  

Saran untuk Pendahuluan Cerita:  
Ketika Elia membuktikan kepada umat Israel bahwa Tuhan yang dia sembah betul ada dan berkuasa 
(saat Elia mempersembahkan korban bakaran dan berdoa untuk meminta hujan dari Tuhan dan 
Tuhan mengabulkan doa Elia), Izebel penyembah Baal menjadi marah dan ingin membunuh Elia.   

2. Untuk Kelas Balita, imajinasikan apa yang dirasakan Elia ketika berada di bawah pohon ara dan 
malaikat Tuhan datang menolongnya, memberi kekuatan kepadanya melalui roti dan air untuk 
melanjutkan perjalanan sampai ke unung Tuhan.  Tenun penerapan B di sini ! 

3. Untuk Kelas kecil, imajinasikan ketika Tuhan datang bertanya kepada Elia mengapa dia bersembunyi 
di dalam gua padahal dia seharusnya melakukan tugasnya sebagai nabi, ekspresikan dengan baik 
ketika Tuhan ingin Elia kembali melakukan tugasnya sebagai nabi, Tuhan menolong dan menguatkan 
Elia, menjaganya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Tenun penerapan C di sini! 

4. Akhiri cerita dengan kesimpulan: Tuhan tidak mau Elia meninggalkan-Nya. Ia menolong anak-Nya 
yang ketakutan dan sedih. Ia menjaganya, Ia menjadikannya kuat dan berani kembali. Ayo... 
katakanlah kepada Tuhan jika kamu takut dan sedih, Ia pasti menolongmu. Amin. Jangan tergoda 
utuk menambahkan lebih lanjut tafsiran kita pada akhir cerita. Tugas kita hanyalah bercerita. Tutup 
cerita dengan memperlihatkan Alkitab bagi anak bahwa cerita tentang kasih Tuhan benar terjadi dan 
ada tertulis dalam Alkitab. Untuk kelas Kelas Kecil, minta mereka membuka Alkitab (minta guru 
pendamping 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 memohon kepada orang tua kembali menceritakannya atau membacakannya). 


