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CERITA 53 

RUNTUHNYA  KERAJAAN YEHUDA 

2 RAJA-RAJA 24:18-25:21 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 2 Raja-raja 24:18 – 25:21 
Bacaan Alkitab di kelas : 2 Raja-raja 24:19-20 (Kelas Balita); 2 Raja-raja 25:19 – 25:3 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 5:10b (Kelas Balita); Mazmur 5:10 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Roma 6:23 (Kelas Balita); Roma 6:23 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 52:11a (Kelas Balita); Mazmur 52:11a (Kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Tuhan murka dan 
membuang Yerusalem 
dan Yehuda dari 
hadapanNya. 

24:20 Zedekia menjadi Raja pada umur 21 tahun dan memerintah di 
Yerusalem 11 tahun lamanya. 
Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. (menolak Nabi 

Yeremia yang datang menyampaikan Firman Tuhan, tidak setia 
beribadah kepada Tuhan, mencemarkan Rumah Tuhan :  2 Taw 36:12-14) 
Tuhan murka dan membuang Yerusalem dan Yehuda dari 
hadapan-Nya. 

24:18-
20 

- 

  Pada tahun kesembilan pemerintahan Zedekia, Nebukadnezar 
raja Babel bersama tentaranya menyerang  Yerusalem.   

25:1-2 - 

  Rakyat kehabisan makanan dan kelaparan merajalela di 
Yehuda. 
Tembok kota dibelah dan tentara Yehuda bersama Raja Zedekia 
melarikan diri di tengah malam menuju ke Araba-Yordan. 

25:3-4 - 

  Raja Zedekia ditangkap oleh tentara Kasdim di Yerikho dan 
menyerahkannya ke Raja Babel di Ribla. 
 Anak-anak Zedekia dibunuh di depan matanya dan mata 
Zedekia dibutakan lalu dibawa ke Babel. 

25:5-7 - 

  Nebuzaradan kepala pasukan Babel membakar Rumah Tuhan, 
rumah raja, dan semua rumah rakyat, serta merobohkan 
tembok kota Yerusalem. 
Rakyat Yehuda dibuang ke Babel dan beberapa orang miskin  
ditinggalkan dan dijadikan tukang kebun anggur dan peladang. 

25:8-
12 

- 

 
 

 Semua perkakas dalam Rumah Tuhan  yang terbuat dari emas, 
perak dan tembaga diangkut ke Babel. 

25:13-
17 

- 

  Raja Babel menyuruh membunuh imam Seraya dan imam 
Zefanya serta semua pegawai istana Raja. 
Orang Yahuda dibuang ke Babel. 

25: 
14-21 

- 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 2 Raj.  24:18-20 Dosa raja Zedekia dan orang Yehuda C 

II 2 Raj.  25:1-7 Tuhan menghukum Yehuda melalui raja Babel B 

III 2 Raj.  25:8-21 Orang Yehuda dibuang ke Babel  

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

 Aku terbuang jauh dari Tuhan karena dosaku.  
(2 Raja-raja 24:20) 

(Bnd. PGT Bab III:6,7) 
 

Semua menderita karena dosa 
(2 Raja-raja 25:3)  

(Bnd. PGT Bab III:6,7) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Anak mengetahui bahwa dosa membuat kita 
terbuang jauh dari Tuhan.  
 

 1. Anak mengetahui bahwa dosa membawa 
penderitaan bagi semua.  
2. Anak tidak takut mengakui kesalahannya dan 
dengan senang hati mau hidup benar dengan taat 
Firman Tuhan. 

   
PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Tuhan sangat sedih melihat anak-anakNya 
melakukan kejahatan. Lalu Tuhan menyuruh 
Yeremia menyampaikan FirmanNya supaya 
mereka tahu bahwa mereka telah melakukan 
kesalahan. Sayang, orang-orang Yehuda tidak 
mau mendengar, mereka menolak dan mengusir 
Yeremia.  
Tuhan tetap menyayangi anak-anakNya. Tuhan 
menyuruh lagi Yeremia untuk pergi menasihati 
tetapi mereka tetap tidak dengar-dengaran. 
Berulang-ulang Tuhan menasihati melalui 
Yeremia namun mereka terus berbuat jahat. 
Akhirnya Tuhan menghukum, Tuhan 
menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel. Raja 
Babel membawa orang Yehuda dan Yerusalem 
serta Raja Zedekia ke Babel. Mereka terbuang 
jauh dari Tuhan. Kenapa? agar anak-anakNya 
tahu bahwa mereka sudah bersalah kepada 
Tuhan dan mau mengakui kesalahannya serta 
taat kepada Tuhan. 

 Bagaimana ini teman-teman? kami tidak punya lagi 
makanan untuk dimakan. Akh, bukan hanya kamu 
teman, di rumah kami juga makanan habis, bahkan 
di rumah raja pun tidak ada makanan. Jadi  kita 
semua kehabisan makanan. Kita semua akan mati 
kelaparan. Ya! karena tidak ada jalan untuk keluar 
kota mencari makanan. Mau keluar kota...kita 
akan dibunuh, di luar tentara Babel berkemah 
mengepung kota kita.  Apa yang harus kita 
lakukan? 
Akibat dosanya kepada Tuhan,  raja Zedekia 
bersama penduduk Yehuda dan Yerusalem 
menderita. Kasihan, mereka dikepung tentara 
Babel, dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka 
kehabisan makanan. Mereka sangat kelaparan, 
tetapi tidak mau minta tolong kepada Tuhan. 
Mereka juga tidak mau mengakui dosanya kepada 
Tuhan. Kalau kita berani dan mau mengakui 
kesalahan kita dan hidup taat pada Firman, Tuhan 
sangat senang! Bagaimana dengan orang Yehuda 
dan rajanya? mereka terus mengikuti keinginannya 
sendiri.  
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ANALISAGRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 3 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

 
 

           B 
 

            C            
 

 

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

24:18-20 25:1-7 25:8-21  24: 18-20 25:1-7 25: 8-21 

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

 
 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Raja Zedekia  dan orang-orang  Yehuda (Wajah tidak ramah) menolak mendengar Firman 
Tuhan yang disampaikan Yeremia. Sampaikan Penerapan Kelas balita pada bagian ini 

Gambar 2 Rombongan Raja Nebukadnezar bersama tentaranya datang menyerang kota Yerusalem.  
Raja Nebukadnezar dan tentaranya berkemah mengelilingi kota Yerusalem. Selama 3 
tahun Kota Yerusalem terkepung. 

Gambar3 Orang Yehuda kehabisan makanan, mereka kelaparan (dengan wajah menahan lapar dan 
ketakutan). Sampaikan Penerapan Kelas Kecil pada bagian ini... Lalu mereka menggali 
tembok sampai terbelah, dan waktu malam tiba mereka bersama raja Zedekia keluar 
melarikan diri.  Tentara Kasdim mengejar dan menangkap raja Zedekia, juga anak-anaknya 
dan membawa ke raja Nebukadnezar di Ribla. Raja Nebukadnezar memberi hukuman: 
anak-anak raja Zedekia di bunuh, mata raja dibutakan, raja dibelenggu dan dibawa ke 
Babel. 

Gambar4 Lalu Nebuzaradan  kepala pengawal raja Babel (Nebukadnezar) masuk ke Yerusalem, 
membakar Bait Allah, istana raja dan semua rumah orang Yehuda. Tembok kota Yerusalem 
dirobohkan oleh tentara Kasdim. Orang Yehuda dibawa ke Babel, hanya beberapa orang 
miskin dibiarkan tinggal untuk bekerja di kebun. Juga alat-alat untuk beribadah dalam Bait 
Allah di bawa ke Babel dan imam-imamnya dibunuh. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.278  : Hati-hati, tanganku 
Kidung Ceria (KC) No.302  : Banyak perbuatan 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Roma 6:23a  Roma 6:23 (Full) 

“Upah dosa ialah maut”  
 “Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah 
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan 
kita” 
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AKTIVITAS 

1. Anak Balita: bergantian ke depan 4 orang menyanyikan KC 278, anak I angkat tangan 
saat Bait pertama dinyanyikan, anak II tunjuk kaki saat Bait kedua dinyanyikan dst... 

2. Anak Kecil: siapkan potongan kertas  dan minta anak-anak menulis doa pengakuan dosa 
kepada Tuhan.  

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Untuk persiapan GSM, adalah sangat penting memperhatikan dan membaca dengan seksama Tabel 
Persiapan. Ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. GSM membaca juga 2 Tawarikh 36:11-21 & Yeremia 39:1-10. 
3. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang Anda dapatkan): 

a. Apakah saya benar-benar menyadari bahwa saya telah berdosa kepada Tuhan? 
b. Apakah saya mengetahui bahwa dosa membuat saya terbuang jauh dari Tuhan? 
c. Apakah saya juga menyadari bahwa dosa saya membawa penderitaan bagi semua ciptaan 

Tuhan? 
d. Apakah saya  membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan? 
e. Apakah saya bersedia bertobat dan setia kepada Tuhan? 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Cerita yang sungguh-sungguh hidup adalah cerita yang membawa  anak-anak berfantasi seakan-
akan melihat kejadian yang sebenarnya. 

2. Pakailah metode yang menarik, yang dapat digunakan oleh guru sendiri dan bisa diikuti oleh anak-
anak. Jika menggunakan alat peraga seperti gambar, latihlah berulang-ulang menampilkan gambar 
berurut sesuai kejadian cerita disertai mimik dan bahasa yang pas dengan setiap gambar. Apabila 
tidak ada gambar, guru dapat menjadikan dirinya alat peraga: Gerak tubuh, mimik, suara 
menghidupkan cerita. 

3. Bercerita dapat menggunakan sudut pandang Tuhan yang sedih melihat umatNya melakukan 
kesalahan dan harus menghukum mereka. Atau sudut pandang nabi Yeremia yang bercerita 
tentang sikap keras kepala orang Yehuda dan Raja Zedekia dan apa yang menimpa mereka.  

4. Mulailah cerita dengan pendahuluan yang menarik, seperti: 
- Kalau jauh dari orang yang sangat sayang kita, orang yang selalu jaga dan  lindungi kita apa 

yang dirasakan?  
- Atau, ketika melakukan kesalahan, hadiah apa yang kita dapat dari orang tua atau guru? 

Ditegur, dimarahi, dipukul lidi, disuruh berdiri. Bagaimana rasa hadiahnya? (Sakit). Ya sakit, 
tetapi membuat kita tahu bahwa kita sudah salah dan mau belajar jujur mengakuinya. 

- Masuk adegan I: ekspresikan sikap Raja Zedekia dan orang Yehuda yang  keras kepala, 
menolak Firman Tuhan yang disampaikan nabi Yeremia. 

5. Ingat Puncak cerita anak balita ada pada adegan I, disampaikan secara tertenun dalam  adegan I 
dengan waktu, suara dan ekspresi yang maksimal, bahwa Tuhan tidak suka dengan dosa anak-
anakNya dan dosa membuat kita terbuang jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan sangat menyakitkan.  

6. Puncak cerita untuk anak kecil ada pada adegan II; disampaikan secara tertenun dalam  adegan II 
dengan waktu, suara dan ekspresi yang maksimal, bahwa akibat dari dosa membawa penderitaan 
bagi semua. Tuhan tidak ingin anak-anakNya menderita, Tuhan mau anak-anakNya mengakui 
kesalahannya dan taat kepada Firman Tuhan.  

7. Hindari pesan moralis, misalnya jangan berlaku seperti raja Zedekia, tidak mau mendengar Firman 
Tuhan.  

8. Akhiri cerita dengan adegan III (terakhir), ingatlah untuk tidak menambah lagi pesan-pesan, karena 
penerapan sudah tertenun dalam adegan I (Balita) dan adegan II (Anak Kecil). 

 


