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CERITA 40 

NABI ELIA 

1 RAJA-RAJA 16:29-33; 17:1-24 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 1 Raja-raja 16:29-33; 17:1-24  
Bacaan Alkitab di kelas : 1 Raja-raja 17:22-24 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 17:5-9 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 6:9 (Kelas Balita); Mazmur 17:8 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 10:43 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 1 Raja-raja 17:24 (Kelas Balita); 1 Raja-raja 17:24 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : 2 Korintus 9:7c (Kelas Balita); 2 Korintus 9:7 (Kelas Kecil) 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY  +/- 

  Ahab menjadi raja menggantikan, Omri ayahnya. 16:29 + 

  Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. 16:30 - 

  Ahab mengambil Izebel menjadi istrinya. Akibatnya ia ikut 
menyembah kepada Baal seperti istrinya. Lebih dari itu, 
Ahab bahkan membuat mezbah Baal dan patung Asyera 

16:31 - 

Tuhan sakit hati. 16:33    

  Nabi Elia menyampaikan Firman Tuhan, bahwa Tuhan akan 
menghukum Ahab dengan tidak menurunkan hujan untuk 
waktu yang lama. 

17:1 + 

Tuhan berfirman kepada Elia untuk 
pergi bersembunyi di  sungai Kerit.  

17: 
2-4 

   

  Elia melakukan segala Perintah Tuhan, ia pergi dan diam di 
sungai Kerit. 

17:5 + 

Setiap pagi dan petang burung gagak 
membawa roti dan daging kepada Elia 

17:6 Elia minum air dari sungai Kerit 17:6 + 

Hujan tidak turun sehingga sungai 
Kerit juga ikut kering 

17:7    

Tuhan berfirman kepada Elia untuk 
pergi ke Sarfat. 

17: 
8-9 

   

  Elia pergi ke Sarfat. 17:10 + 

  Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda 
yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Elia meminta air 
minum minum dan sepotong roti kepadanya 

17:10-
11 

+ 

  Perempuan itu menjawab bahwa tidak ada roti, kecuali 
segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. 

17:12 + 

  Elia menghibur perempuan ini supaya tidak takut, tapi 
pulang membuat dulu sepotong roti untuk Elia, baru 
kemudian untuk dia dan anaknya.  

17:13-
16 

+ 

Tuhan membuat tepung dan minyak 
janda itu tidak habis sampai hujan 
turun 

17: 13-
16 

    

  Anak janda itu sakit keras dan mati, dan menuduh Elia 17:17- + 
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sebagai penyebab kematiannya 18 

  Elia meminta anak itu, membawa naik ke kamar atas, 
membaringkan anak itu di tempat tidur. 

17:19 + 

  Elia berseru kepada Tuhan. 17:20 + 

  Elia mengunjurkan badannya tiga kali di atas anak ini dan 
berseru kepada Tuhan supaya anak ini hidup. 

17:21 + 

Tuhan mendengar doa Elia. 17:22 Anak itu hidup. 17:22 + 

  Elia mengambil anak itu, membawa turun dari kamar dan 
memberikan kepada ibunya. 

17:23  

  Perempuan itu percaya kepada Tuhan. 17:24 + 

 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 16:29-30 Ahab menjadi Raja  

II 16:33-17:16 Pemeliharaan Tuhan terus mengalir bagi hambaNya yang taat C 

III 17:17-24 Tuhan menjadikan hambaNya yang taat menjadi saluran berkat B 
 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 6 MENIT) 

  
 

 B 
 
 
 

  
 

   C  

Adg I Adg II Adg III  Adegan I Adegan II Adegan III 

16:29-30 16:33-17:6 17:17-24  16:23-17:7 17:8-16 17:18-24 

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

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan Mendengar Doamu 
( 1 Raja-raja 17:22) 

(Bnd. PGT Bab I:2,4; Bab VII:6) 
 

Tuhan Pemelihara Kehidupan 
(1 Raja-raja 17:5-6) 

(Bnd. PGT Bab I:2,4; Bab VII:6) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Anak percaya bahwa Tuhan selalu mendengar, 
menjawab doa 

 Anak percaya bahwa Tuhan memelihara hidup 
orang yang percaya kepadanya.  

   

PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan juga 
mengasihi anak-anak. Tuhan memelihara Elia 
supaya dapat menolong orang lain. Melalui Elia, 
Tuhan menghibur janda di Sarfat yang kehilangan 
anak laki-laki satu-satunya. Tuhan mendengar doa 
Elia dan membangkitkan anak itu, dan perempuan 
janda ini percaya kepada Tuhan. 

 Tuhan sangat sedih melihat bangsa Israel yang 
tidak menyembah dan percaya kepada Tuhan. 
Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka 
dengan tidak menurunkan hujan atau kemarau 
yang lama. Tetapi Tuhan mengasihi Nabi Elia yang 
taat kepada-Nya. Walaupun musim kemarau, 
tidak ada air dan makanan, tetapi Tuhan punya 
cara untuk menolong Nabi Elia. Tuhan mengirim 
burung gagak yang setiap pagi dan sore 
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membawa roti kepadanya dan dapat minum dari 
air sungai. 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Ahab adalah seorang raja Israel. Ia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan.  Bahkan 
Ahab lebih jahat dari ayah dan kakeknya. 
Raja Ahab menikah dengan perempuan yang tidak percaya Tuhan, sehingga ia pun tidak 
lagi menyembah Tuhan, tetapi ia menyembah kepada dewa-dewa Baal.  
Ia bahkan membuat patung-patung Baal untuk disembah orang Israel. 
Kejahatan Ahab dan orang Israel membuat Tuhan sangat sedih  dan juga sekaligus 
membuat Tuhan marah.  
Tuhan mau menghukum mereka. Lalu Tuhan memanggil Elia, orang Tisbe untuk 
menyampaikan pesan kepada Ahab. 

Gambar 2 “Demi Tuhan, Allah orang Israel yang hidup,  sesungguhnya hujan dan embun tidak akan 
turun di Israel,” Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab. 
Mendengar itu, tentu Ahab tidak percaya dan malah menertawakan Elia. 
Tetapi pesan Tuhan yang telah disampaikan oleh Elia, benar terjadi. 
Israel mengalami kekeringan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. 

Gambar 3 Walaupun Israel kekeringan, Elia sama sekali tidak menderita kelaparan. 
Tuhan mengirimkan burung gagak yang membawa roti dan daging kepadanya setiap pagi 
dan petang. Sementara sungai Kerit tetap dialiri air sehingga Elia bisa meminum air dari 
situ. Tuhan memelihara hidup Elia. 
[Penerapan C diceritakan tertenun di sini] 

Gambar 4 Kekeringan yang melanda Israel berlangsung lama sekali.  
Akibatnya, semua sungai menjadi kering, termasuk sungai Kerit tempat Elisa bersembunyi. 

Gambar 5 Tuhan memerintahkan Elia pergi dari situ dan menjumpai seorang janda yang tinggal di 
Sarfat. Ternyata janda yang dimaksud Tuhan itu hidup sangat miskin, ia dan anak lelaki 
satu-satunya juga menderita kelaparan. 

Gambar 6 Setiba di sana Elia meminta makan kepada janda itu. Dengan sedih janda itu mengaku 
hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya cukup untuk 
makan sekali. Meskipun demikian, Elia tetap meminta dia membuat makanan dari bahan 
yang sedikit itu. Janda itu percaya dan melakukan sesuai perintah Elia. 

Gambar 7 Keesokan harinya terjadilah keajaiban, tempat tepung dan minyak yang kosong telah 
penuh lagi, hal yang sama terjadi pula di hari-hari selanjutnya. 
Sejak Elia tinggal di rumah di sana, janda tersebut tidak pernah kekurangan makanan.  

Gambar 8 Elia tinggal cukup lama dengan janda miskin di Sarfat. 
Suatu hari, anak satu-satunya dari janda itu jatuh sakit. Sakitnya demikian keras hingga 
akhirnya anak itu meninggal. Janda ini tidak terima. Ia bertanya apakah kedatangan Elia ke 
rumahnya untuk memberitahu kesalahannya dan menghukum dirinya, ”Apakah salah kami, 
sehingga anakku mati seperti ini?” 

Gambar 9 Elia meminta anak itu dan membawanya ke kamarnya di bagian atas rumah itu. 
Di sana, Elia mengadu kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan tiga kali agar Tuhan 
mengembalikan nyawa anak itu. 
“Tuhan kasihanilah perempuan ini, ia sudah mengasihi aku dan memberi aku tumpangan. 
Tuhanku pulangkanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.”  
Luar biasa Tuhan mendengar doa Elia sehingga anak itu hidup kembali. 
[Penerapan B diceritakan tertenun di sini] 

Gambar 10 Elia mengambil anak itu dan memberikanya kepada ibunya. Melihat kejadian itu, 
perempuan ini sekarang tahu bahwa Elia adalah nabi Tuhan dan semua Firman Tuhan yang 
diucapkannya itu benar adanya. 
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LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.11  : Kupuji Kuasa Tuhanku     
Kidung Ceria (KC) No.15  : Ribuan Suara 
Kidung Ceria (KC) No.19  : Yang Mahakasih 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA DAN KECIL 

1 Raja-raja 17:24 

Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang kau ucapkan itu adalah benar. 

 

AKTIVITAS 

Mewarnai Gambar (terlampir) 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. 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. 

2. 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. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian dan pelayanan  saya? Apakah juga sering menyakiti hati 

Tuhan? Apakah setiap ada dosa dan kesalahan dalam hidup dan pelayanan , saya cepat mohon 
ampun dan berbalik kepada yang benar atau saya termasuk guru sekolah minggu yang mengeraskan 
hati? 

b. Apakah saya sungguh mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan meyakini bahwa sebagai anak 
Tuhan, Ia akan memelihara hidupku dengan caraNya sendiri, sehingga saya harus tetap percaya dan 
taaat? 

c. Apakah kehadiran saya telah menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar saya? Dan ketika 
ada tantangan dalam pelayanan saya , apakah saya mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikannya? 
 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah cerita dengan pendahuluan yang dapat menarik anak mendengar cerita. 
 Saran pendahuluan: Untuk kelas balita : mulailah cerita ini dengan membahas kata jahat. Apa yang 

dilakukan oleh orang yang jahat. Berikan contoh sederhana tentang apa perbuatan yang jahat 
dihadapan Tuhan. Dan untuk  kelas kecil : perlihatkan gambar seekor burung gagak, atau tanyakan 
apakah mereka mengenal burung gagak? Bagaimana bunyi suaranya? Apa warna bulunya? 
Perkenalkanlah bahwa burung seperti ini pernah dipakai Tuhan untuk menolong seseorang. 

2. Lanjutkan bercerita adegan demi adegan. Perhatikan adegan dimana puncak cerita dan pesan utama 
cerita disampaikan. Perlihatkan pesan utama dengan jelas secara tertenun. Untuk kelas kecil 
imajinasikan dengan jelas, bagaimana hati Tuhan sedih atas pelanggaran umatNya dan akhirnya 
menghukumnya, tetapi dia memelihara kehidupan Elia yang percaya dan  taat kepada-Nya melalui 
sungai dan burung, dan melaui kehidupan seorang janda di Sarfat. Tekankan bahwa Tuhan selalu 
punya cara untuk menolong orang yang percaya dan taat kepada-Nya. 
Untuk kelas balita : Lakonkan dengan jelas bagaimana Elia berempati kepada janda itu, yaitu berusaha 
menjadi saluran pertolongan Tuhan memohonkan karunia Tuhan bagi perumpuan yang ditumpangi 
rumahnya itu. Perlihatkan nabi Elia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan untuk meminta anak lelaki 
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dari perempuan ini hidup kembali. Tunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan sumber pertolongan 
mendengar doa Elia dan mengabulkan permintaannya.  

3. Hindari penerapan moralis, hindarilah mengajak anak untuk meneladani nabi Elia dan perempuan ini. 
Ingat bahwa penerapan kita berpusat pada Tuhan.  

4. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab kepada anak-anak bahwa cerita Tuhan memelihara 
kehidupan umat-Nya yang taat kepada-Nya adalah benar terjadi dan ada ditulis dalam Alkitab. Tuntun 
anak-anak di kelas kecil untuk membaca Alkitab 1 Raja-raja 17:1-16. 

 
 

GAMBAR AKTIVITAS 

 


