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CERITA 41 

TUHAN ITULAH ALLAH 

1 RAJA-RAJA 18:1 - 46 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Raja-raja 18:1-46  
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Raja-raja 18:38-39 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 18:36-39 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 135:5 (kelas Balita); Mazmur 135:5 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 10:43 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 1 Raja-raja 18:39 (kelas Balita); 1 Raja-raja 18:39 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 54:8a (kelas Balita); Mazmur 54:8a (kelas Kecil) 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Tuhan berfirman kepada Elia 
untuk pergi ke Raja Ahab. 

18:1    

Tuhan hendak memberi hujan 
kepada bangsa Israel. 

18:1    

  Elia pergi memperlihatkan diri kepada raja Ahab. 18:
2 

+ 

  Ahab telah memanggil Obaja menjadi kepala istana. 18:3 + 

  Obaja seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. 18:3-4 + 

  Ahab memerintahkan Obaja untuk mencari mata air dan 
rumput untuk menyelamatkan kuda-kudanya. 

18:5 + 

  Ahab dan Obaja membagi-bagi tanah untuk dijelajahi. Ahab 
pergi ke arah yang satu dan Obaja pergi ke arah yang lain 

18 :6 + 

  Obaja bertemu Elia di tengah jalan,  
Obaja sujud menyembah dan bertanya  apakah ia Elia. 

18:7 + 

  Elia menjawab dan memperkenalkan diri. 18:8 + 

  Elia minta Obaja untuk mengabarkan kedatangannya ke Ahab 18:8 + 

  Obaja menjawab Elia  dan mempertanyakan maksud dari Elia, 
apakah untuk menyerah kepada Ahab untuk dibunuh?  

18:9 + 

  Obaja takut jangan sampai Elia melarikan diri, sehingga dia 
dianggap bohong dan dibunuh oleh Raja Ahab. 

18: 
10-14 

-/+ 

  Elia menjawab Obaja bahwa hari ini juga akan memperlihatkan 
diri kepada Raja Ahab. 

18: 15 + 

  Obaja pergi memberitahukan keberadaan Elia kepada Ahab 18:16 + 

  Ahab melihat  Elia dan menuduh Elia pembawa kecelakaan 
terhadap Israel (penyebab terjadinya kemarau panjang). 

18:17 - 

  Elia menegaskan penyebab dari malapetaka yang dialami Israel 
karena meninggalkan perintah Tuhan. 

18:18 + 

  Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan orang Israel dan 
nabi-nabi  Baal ke gunung Karmel. 

18:19 + 

  Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan 18:20 + 
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nabi-nabi Baal ke gunung Karmel. 

  Elia menantang bangsa Israel menentukan pilihan mau ikut 
Tuhan Allah atau Baal 

18:21 + 

  Rakyat tidak mengatakan sepatah katapun. 18;20 - 

  Elia kembali mengajak orang Israel untuk membuktikan siapa 
itu Tuhan melalui pembakaran persembahan. 

18:21-
24 

+ 

  Bangsa Israel setuju. 18:24 + 

  Elia berkata kepada nabi-nabi Baal untuk mengambil dan 
membakar persembahan tetapi tidak boleh menaruh api 

18:25 + 

  Nabi-nabi Baal memanggil Baal dari pagi sampai tengah hari 
sambil berjingkrak-jingkrak di sekitar mezbah. 

18:26 - 

  Elia berseru: “Panggil lebih keras lagi, mungkin Baal tidur” 18:27 -/+ 

  Nabi-nabi Baal memanggil lebih keras serta melukai dirinya 
dengan pedang dan tombak. 

18:28 - 

  Nabi-nabi Baal kerasukan sampai waktu persembahan sore, 
tapi tidak ada yang menjawabnya. 

18:29 - 

  Elia menyuruh seluruh rakyat datang mendekat. 18:30 + 

  Elia mengambil 12 batu, mendirikan menjadi mezbah demi 
nama Tuhan, membuat parit sekeliling mezbah,  menyusun 
kayu api, memotong lembu dan menaruh di atas kayu api. 

18:31 + 

  Elia minta  korban dan kayu api disiram 4 buyung air penuh 18:33 + 

  Elia minta diulangi siram lagi sampai 2 x 18: 34 + 

  Nabi Elia berdoa kepada Tuhan 18:36-37 + 

Api Tuhan turun dan 
membakar kayu, batu dan 
menjilat habis air di parit. 

18:
38 

   

  Seluruh rakyat melihat dan bersujud: “Tuhan dialah Allahku!” 18:39 + 

  Elia menyuruh bangsa Israel untuk menangkap nabi-nabi Baal, 
membawa ke sungai Kison dan menyembelih. 

18:40 +/- 

  Elia meminta Raja Ahab untuk pergi makan dan minum karena 
sudah akan hujan. 

18:41 + 

  Ahab pergi makan dan minum. 18:42 + 

  Elia naik ke puncak gunung Karmel, membungkuk ke tanah, 
dengan mukanya di antara dua lututnya. 

18:42 + 

  Elia meminta bujangnya naik dan melihat ke arah laut. 18:43 + 

  Bujangnya berkata bahwa dia tidak melihat apa-apa. 18:43 + 

  Elia meminta untuk pergi sekali lagi, dan sampai 7 kali. 18:43 + 

  Pada ke-7 kali, bujang melihat awan sebesar telapak tangan. 18:44 + 

  Elia menyuruh bujangnya menemui Raja Ahab untuk 
menyampaikan pesan agar Raja Ahab memasang keretanya 
dan turun dari gunung supaya tidak terhalang hujan. 

18:45 + 

Tuhan menurunkan hujan dan 
kuasa Tuhan masuk ke Elia 

18:
45 

Ahab naik keretanya dan pergi ke Yizreel. 18:45 + 

  Elia mengikat pinggang dan berlari mendahului Ahab. 18:46 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 1-19 Elia mengikuti perintah Allah menemui Ahab, sebab Tuhan hendak 
memberi hujan dan menjelaskan penyebab kemarau panjang di Israel. 

 

II 20-40 Elia menunjukkan bukti kepada Israel bahwa “Tuhan itulah Allah”. C 

III 41-46 Tuhan menurunkan hujan untuk Israel. B 
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POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan itu Allah 
(1 Raja-Raja 19:39) 

(Bnd. PGT Bab I:2,3,4; Bab VII:1) 
 

Tuhan mengasihi dan menjawab Doa orang 
percaya. 

(1 Raja-Raja 18:42 dan 45)  
(Bnd. PGT Bab I:2,3,4; Bab VII:1) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Agar anak percaya bahwa Tuhan itulah Allah, 
yang menciptakan segala sesuatu. 

2. Anak semakin percaya kepada Tuhan. 

 1. Anak percaya bahwa Tuhan mengasihi orang 
benar dan Ia mendengar serta menjawab 
doanya. 

2. Aku percaya kepada Tuhan. 
3. Anak semakin tekun berdoa. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Tuhan itu Allah. 
Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dari 
apapun. 
Tuhan melakukan perbuatan yang hebat. 
Kita percaya hanya kepada Tuhan. 

 Tuhan mengasihi orang yang kembali percaya 
kepada-Nya. 
Elia mengikuti perintah Tuhan untuk bertemu 
Ahab. 
Elia menjelaskan penyebab kemarau panjang di 
Israel. 
Elia berdoa kepada Tuhan. 
Tuhan menjawab Doa Elia. 
Tuhan mendatangkan hujan 
Bangsa Israel merasakan kebaikan Tuhan. 

 
 
 

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 

Ay. 1-19 Ay. 20-40 Ay. 41 -46  Ay. 1-19 Ay. 20-40 Ay. 41 -46 

½   menit 1 ½ menit 2 menit  1 menit 3 menit 2 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Tuhan berfirman kepada Elia untuK pergi memperlihatkan diri kepada Ahab, karena Tuhan akan 
menolong bangsa Israel dengan mendatangkan hujan.  

Gambar 2 Sudah Tiga tahun  bangsa Israel mengalami kekeringan dan kelaparan.  
Bahkan hewan-hewan merekapun tidak bisa mendapatkan rumput dan air. 
Bangsa Israel bukannya bertobat, mereka justru tetap percaya dan menyembah kepada patung 
Baal. 

Gambar 3 Kepala Istana Raja Ahab bernama Obaja, ia adalah seorang yang taat.  
Berkatalah  Raja kepadanya, ”Mari kita kelilingi negeri ini untuk mencari  rumput dan air buat 
kuda-kuda kita, supaya tidak mati.” 
Merekapun berdua pergi dengan berbeda arah. 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 4 Di tengah jalan, Obaja bertemu dengan Elia. Obaja pun sujud kepadanya.  
Elia berkata : “Pergilah ke tuanmu Raja  Ahab dan beritakan bahwa aku, Elia, ada.” Obaja takut, 
jangan sampai dia pergi ke raja Ahab memberitahu akan kedatangan Elia tetapi Elia malah 
melarikan diri. Kalau seperti itu, tentulah ia akan dibunuh raja Ahab.  
Tapi Elia meyakinkan Obaja, Obaja pun akhirnya berani pergi menemui Raja Ahab. 

Gambar 5 Setelah Ahab melihat Elia, berkatalah Raja Ahab kepadanya, ”Engkau yang mencelakakan 
Israel!” Eliapun menjawab, ”Bukan aku, tetapi engkau sendiri dan keluargamu karena telah 
meninggalkan Tuhan dan mengikuti para Baal. Sekarang, kumpulkanlah seluruh Israel dan nabi-
nabi Baal ke Gunung Karmel.” 
Dan Ahab memerintahkan orang-orang ke seluruh Israel untuk mengumpulkan orang Israel dan 
nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. 

Gambar 6 Sekarang semua rakyat berkumpul ke gunung Karmel.  
Elia berkata, “Berapa lama lagi kamu bimbang dan hatimu bercabang. Kalau Tuhan itu Allah, 
ikutlah Dia, kalau Baal itu adalah Allah, ikutlah Dia.” 
Tapi rakyat diam saja. Eliapun berkata lagi,  ”Baiklah kita buktikan siapa Tuhan.  
Biarlah saya dan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang ini membakar persembahan kepada 
Allah, tanpa Api, supaya kita bisa menyaksikan siapa Tuhan sesunggunya.”  
Seluruh rakyat setuju dan menjawab. “Baiklah demikian.” 

Gambar 7 Nabi-Nabi Baal mendapat kesempatan pertama di pagi itu untuk memberikan persembahan. 
Merekapun mengatur persembahan dan berdoa kepada Baal supaya mendatangkan api untuk 
membakar korban itu. Mereka terus menerus berdoa dan berkata, ” Ya Baal, tolonglah kami!” 
sambil berjingkrak-jungkrak di sekeliling mesbah. 
Tapi sampai tengah hari tak ada jawaban.  
”Panggillah lebih keras, bukankah dia allah, mungkin dia lagi menghayal, atau lagi ada urusan 
atau lagi tidur,” Elia berkata kepada mereka. 
Nabi-nabi Baal pun memanggil dengan lebih keras lagi, bahkan sampai mereka kerasukan, tapi 
Baal tidak bisa mendatangkan api untuk membakar persembahan mereka. 

Gambar 8 Elia memanggil seluruh bangsa Israel untuk mendekat.  
Ia mengambil 12 batu, mendirikan mesbah, menaruh kayu bakar diatasnya, dan membuat parit 
di sekitar mezbah. Kemudian ia menaruh hewan persembahan di  atasnya. Elia meminta untuk 
mengambil 4 timba air lalu menyiramkannya di atas kayu bakar. Elia mengulang penyiraman itu 
2 kali lagi. Air pun tergenang di dalam parit yang dibuat Elia. Semuapun heran melihatnya: pasti 
semakin sulit ada api menyala di atasnya karena batu, kayu, dan hewan persembahan semuanya 
basah kuyup. 

Gambar 9 Setelah tiba waktu persembahan sore hari, berdoalah Elia, “Tuhan,  Engkaulah Allah, Engkau 
Allah bagi Israel, jawablah Aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, 
Engkaulah yang membuat semua hatinya bertobat. Amin.” 
Lalu tiba-tiba terlihat Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus hewan 
persembahan itu bersama kayu apinya, batu-batunya dan tanahnya serta menjilat habis air yang 
terdapat di dalam parit itu.  
Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dari segala yang ada.  
Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. 
Setelah seluruh rakyat Israel melihat ini, sujudlah mereka dan berkata: " "TUHAN, Dialah Allah! 
TUHAN, Dialah Allah!" Mereka menjadi percaya kepada-Nya. 
Elia pun memerintahkan untuk menangkap dan menghukum nabi-nabi Baal saat itu.  
Penerapan C diceritakan secara tertenun di sini (Puncak cerita kelas Anak kecil). 

Gambar 10 Berkatalah Elia kepada raja Ahab, pergilah makan dan minum, karena sebentar lagi akan hujan. 
Ahab pun pergi dan Elia naik ke atas puncak gunung Karmel. 

Gambar 11 Di gunung Karmel, Elia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, dengan sujud sampai mukanya 
berada di antara kedua lututnya, meminta hujan.  
Elia sungguh percaya bahwa Tuhan akan mendengar doanya. 
Elia sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. 
Setelah itu ia meminta bujangnya untuk mengamati apakah ada tanda-tanda hujan sebanyak 
tujuh kali. 
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GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 12 Dan pada ke tujuh kalinya, kelihatan awan kecil muncul dari laut, dan dalam sekejap langit 
menjadi gelap oleh awan dan hujanpun turun kuasa Tuhan nyata.  
Dan benar, Tuhan membuat Elia bangga memiliki Tuhan. 
Tuhan menjawab doa Elia.  
Tuhan mendatangkan hujan bagi Israel.  
Bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan. 
Penerapan B diceritakan secara tertenun di sini ( Puncak cerita kelas Indria) 

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.123 : Tuhan Allah, namaMu 
Kidung Ceria (KC) No.119 : Haleluya Pujilah 
 
 
 
 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

1 Raja-raja 18:39b  1 Raja-raja 18:39b 

"TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!"  "TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!" 
 
 

AKTIVITAS 

Berikut alternatif aktivitas yang dapat dilakukan : 
- Mewarnai Gambar  : Api Tuhan membakar persembahan Elia (terlampir). 
- Menyusun puzzle Gambar  : Api Tuhan membakar persembahan Elia. 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Berdoalah sebelum melakukan persiapan. 
2. Perhatikan dengan baik  tabel persiapan pada halaman v.  Tabel ini sangat penting untuk Guru 

Sekolah Minggu . Bacalah dan lakukan. Jika ingin berhasil ikutilah tahapan dengan setia. 
3. Sebagai Guru, ingatlah bahwa cerita ini mengesankan harus dimulai dari diri sendiri dulu. Cerita ini 

haruslah lebih dahulu menjadi  berkat bagi anda sebagai guru, karena itu renungkanlah hal-hal 
berikut: 
a. Adakah dosa yang belum kita bereskan, karena ini dapat menghalangi kuasa Tuhan di nyatakan 
b. Apakah saya sungguh percaya Allah dalam yesus kristus satu-satunya Tuhan, ataukah saya masih 

mepercayakan hidup pada hal-hal lain, seperti tahyul dll 
c. Apakah saya selama ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tidak hanya untuk diriku sendiri 

tetapi juga untuk orang lain? 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah cerita dengan permulaan yang dapat menarik anak mendengar cerita. 
 Saran pendahuluan: untuk kelas kecil  mulailah cerita ini dengan menunjukaan gambar-gambar orang/anak 

sedang berdoa dengan berbagai cara (lipat tangan, tunduk kepala, kepala menengadah ke atas, tangan 
terbuka ke atas, dll). Diskusikan dengan mereka apa saja yang mereka biasa minta dalam doanya. Pendahuluan 
dapat dimulai langsung dengan adegan I.  
Dan untuk  kelas balita : mulailah dengan menggambarkan kehidupan orang-orang yang kelaparan dan 
kehausan karena berbagai sebab. Hal yang juga dialami oleh bangsa Israel yang diakibatkan oleh ketidaktaatan 
mereka kepada Tuhan. 
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2. Ceritakanlah adegan demi adegan. Perlihatkan dengan jelas puncak cerita dan pesan utama yang tertenun di 
dalamnya. Untuk kelas kecil imajinasikan dengan jelas, bagaimana nabi- nabi Baal berdoa kepada Baal meminta 
api tetapi tak membuahkan hasil. Lakonkan dengan jelas bagaimana Elia mengatur persembahan bagi Tuhan 
dan berdoa dengan sungguh. Imajinasikan pula dengan jelas bagaimana akhirnya bangsa Israel mengaku Tuhan 
itulah Allah.  
Untuk kelas balita lakonkan dengan jelas dan perlahan bagaimana Elia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan 
meminta hujan. Imajinasikan dengan sukacita waktu Tuhan menjawab doa dan hujanpun turun.  

3. Hindari penerapan moralisme, jangan ajak anak untuk meneladani nabi Elia dan menjelak-jelekkan nabi-nabi 
Baal. Ingat bahwa penerapan kita berpusat pada Tuhan. Biarlah anak mengakui Tuhan itu Allah yang sanggup 
menolong dengan kuasaNya. 

4. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab kepada anak-anak bahwa cerita Tuhan menjawab doa Elia dan 
mendatangkan hujan bagi orang Israel adalah benar terjadi dan ada ditulis dalam Alkitab. Tuntun anak-anak di 
kelas kecil untuk membaca Alkitab 1 Raja-raja 18:36-39. 

 

GAMBAR AKTIVITAS 

 


