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CERITA 48 

RAJA YEHU 

2 RAJA-RAJA 9 – 10  

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : 2 Raja-raja 9 – 10 
Bacaan Alkitab di kelas : 2 Raja-raja 9:6-8 (Kelas Balita); 2 Raja-raja 9:6-9 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 105:7 (kelas Balita); Mazmur 105:7 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Ibrani 12:2 (kelas Balita); Ibrani 12:2 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 86:12a (kelas Balita); Mazmur 86:12 (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

 
 

Nabi Elisa menyuruh salah seorang dari rombongan nabi pergi 
mencari Yehu dan mengurapinya menjadi raja. 

9:1-3 
+ 

 
 

Nabi muda itu pergi ke Ramot-Gilead, menemui Yehu dan 
menuangkan minyak ke atas kepalanya, dan mengurapi Yehu 
menjadi raja. 

9:4-6 

+ 

 
 

Nabi muda itu memerintahkan Yehu untuk membinasakan 
segenap keluarga Ahab dan Izebel. Kemudian nabi itu melarikan 
diri. 

9:7-10 

- 

 
 

Yehu menyampaikan bahwa nabi itu telah mengurapinya 
menurut kehendak Tuhan. Pegawai Ahab yang lain meniup 
sangkakala dan berseru, ”Yehu, raja!” 

9:11-13 

+ 

 
 

Yehu mengadakan persepakatan melawan Yoram dan 
menegaskan agar tidak seorangpun memberitahukan 
pengurapannya kepada Yisreel. 

9:14-15 

+ 

 
 

Yehu naik kereta ke Yisreel, di mana Yoram berbaring sakit dan 
dijenguk oleh Ahasia raja Yehuda. 

9:16 
+ 

 
 

Yehu memacu keretanya dengan cepat, kemudian Yoram keluar 
bersama dengan Ahasia menemui Yehu di kebun Nabot. 

9:17-21 
+ 

  Yehu membunuh Yoram dengan panahnya. 9:22-24 - 

  Orang-orang melemparkan mayat Yoram ke kebun Nabot. 9:25 - 

Tuhan membalaskan 
darah Nabot dan anak-
anaknya kepada Ahab dan 
keturunannya. 

9:26   

 

 
 

Ahasia melarikan diri tetapi ia juga dipanah kemudian dikuburkan 
di dalam kuburnya sendiri. 

9:27-29 
- 

 
 

Izebel berdandan kemudian ia dijatuhkan dari dinding dan 
mayatnya terinjak-injak, sehingga yang tersisa hanya kepala, 
kedua kaki, dan kedua telapak tangannya. 

9:30-35 

+ 

Tuhan menggenapi 
firmanNya melalui Elia, 
bahwa di kebun di luar 

9:36-37   
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Yisrel, anjing-anjing akan 
memakan daging Izebel. 

  Yehu memusnahkan semua keturunan Ahab. 10:1-11 + 

 
 

Pengikut Yehu menangkap hidup-hidup sanak saudara Ahasia, 
menyembelih mereka 

10:12-14 
+ 

  Yehu  mengajak Yonadab bergabung. 10:15-16 + 

  Yehu memusnahkan keluarga Ahab di Samaria. 10:17 - 

  Yehu menghapuskan penyembahan Baal, tetapi ia masih 10:18-28 + 

  menyisakan penyembahan anak lembu emas di Betel & Dan, 
Tindakan itu tetap membuat orang Israel berbuat dosa 

10:29-31 - 

Tuhan memberkati Yehu 
dan keturunannya 

10:30-31  
  

Tuhan membuat wilayah 
Israel makin berkurang 

10:32-
33 

Yehu menjadi raja di Israel dan Samaria selama 20 tahun. 
10:32-36 + 

 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 2 Raj. 9:1-15 Yehu, diangkat menjadi raja untuk melaksanakan tugas dari 
Tuhan 

B 

II 2 Raj. 9:16-10:28 Yehu melaksanakan hukuman  Tuhan  

III 2 Raj. 10:27-37 Yehu tidak setia kepada Tuhan. C 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Yehu Melaksanakan Hukuman Tuhan.  
(Bnd. PGT Bab V:5,6; Bab VIII:5) 

 
Hukuman Tuhan berlaku untuk semua yang 

berbuat jahat kepada-Nya.  
(Bnd. PGT Bab V:5,6; Bab VIII:5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1.  Anak mengetahui bahwa Tuhan mengangkat 
Yehu menjadi raja.  

2.  Anak percaya dan taat kepada Tuhan 

 1.   Anak mengetahui bahwa hukuman Tuhan 
berlaku untuk semua orang yang berbuat 
jahat kepada-Nya.  

2.  Anak melawan godaan yang dapat 
membuatnya kompromi untuk berbuat jahat 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Ahab bersama Izebel dan keluarganya telah 
melakukan perbuatan yang jahat. 
Berkali-kali Tuhan mengirim Elia dan nabi Tuhan 
lainnya untuk menegurnya. 
Tetapi Ahab dan keluarganya tidak mau 
mendengar teguran Tuhan yang disampaikan. Ia 
bahkan mengancam dan membunuh nabi-nabi 
Tuhan. Ahab dan keluarganya terus menerus 
melakukan kejahatan. Tuhan tentu sangat marah. 
Tuhan menjatuhkan  hukuman kepada Ahab, Izebel 
dan kepada semua keluarganya tidak terkecuali. 
Elia telah menyampaikan apa saja hukuman yang 

 Yehu berhasil memimpin dengan baik dan 
melakukan dengan benar perintah-perintah 
Tuhan. Tuhan senang kepadanya. Tuhan 
menjanjikan kepadanya berkat atas 
kepatuhannya. Tetapi sayang, Yehu tidak 
sepenuh hati menyembah Tuhan. Ia masih 
menyembah lembu emas di Betel dan di Dan. 
Ketika Yehu sudah berhasil, ia menjadi lupa, 
bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil.  
Tuhanlah yang mengangkat Yehu menjadi raja, 
Tuhanlah yang memberi Yehu kemenangan, 
Tuhanlah yang membuat Yehu dikenal, karena 
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Tuhan berikan kepada mereka. Hukuman Tuhan 
pun dilaksanakan. Ahab sudah menerima hukuman 
Tuhan. Sekarang  Yehu yang diberi tugas  
melaksanakan hukuman Tuhan kepada Izebel, 
istrinya dan anak-anaknya. Semua hukuman 
kepada Ahab, Izebel dan keluarganya terjadi sama 
persis seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan 
kepada nabi Elia. Tuhan menghukum siapapun 
yang berbuat dosa. 

itu  seharusnyalah Yehu hanya  menyembah 
Tuhan, bukan menyembah dewa. Tuhan  sedih 
melihatnya, dan Ia tidak  mau membiarkan 
Yehu berbuat jahat di hadapan-Nya.  Tuhan 
menghukum Yehu meskipun Yehu sudah 
pernah melakukan perintah-Nya. Tuhan 
menginginkan anak-anak-Nya setia, terus-
menerus menyembah hanya kepada-Nya saja, 
terus-menerus melakukan kehendak-Nya 
dengan benar. 

 

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 

2 Raj 9: 1-15 2 Raj. 9:16-10:28 2 Raj.10:27-37  2 Raj 9: 1-15 2 Raj.9:16-10:28 2 Raj.10:27-37 

2 menit 1½  menit  ½  menit  1 menit 2 menit 3 menit 

 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Suatu hari, Eliza memanggil seorang nabi untuk mengurapi Yehu, seorang panglima Israel 
sebagai raja. 
Nabi itu pun menemui Yehu di Ramot-Gilead dan mengurapinya di sana. 
Yehu adalah raja Israel yang dipersiapkan Tuhan dengan sebuah tugas penting, yakni 
menghancurkan keluarga Ahab dan penyembahan berhala.  
Ahab bersama dengan Izebel telah bersekongkol membunuh Nabot untuk merampas kebun 
anggur milik Nabot.  
Ahab telah menyembah dewa yang disembah Izebel istrinya. Ia tidak mau menyembah 
kepada Tuhan.  
Ahab dan Izebel bahkan membuat patung dewa Baal dan tempat menyembah Baal  begitu 
banyakdi Israel dan menyuruh rakyat di Israel untuk menyembahnya. 
Ahab bersama Izebel dan keluarganya telah melakukan perbuatan yang jahat. 
Berkali-kali Tuhan mengirim Elia dan nabi Tuhan lainnya untuk menegurnya. 
Tetapi Ahab dan keluarganya tidak mau mendengar teguran Tuhan yang disampaikan .  
Ia bahkan mengancam dan membunuh nabi-nabi Tuhan. 
Ahab dan keluarganya terus menerus melakukan kejahatan. 
Tuhan tentu sangat marah. Tuhan menjatuhkan  hukuman kepada Ahab, Izebel dan kepada 
semua keluarganya tidak terkecuali. Elia telah menyampaikan apa saja hukuman yang akan 
Tuhan berikan kepada mereka. 
Hukuman Tuhan pun dilaksanakan. Ahab sudah menerima hukuman Tuhan. 
Sekarang  Yehu yang Tuhan beri tugas  melaksanakan hukuman Tuhan kepada Izebel, istrinya dan 
anak-anaknya.   
“Yehu, jangan membiarkan siapa pun dari keluarga Ahab lolos dan ingat engkau  harus 
memusnahkan semua tanda penyembahan Baal di Israel.” Elisa nabi Tuhan, pengganti Elia 
menyampaikan tugas itu kepadanya. 

Gambar 2 Setelah diurapi jadi raja, Yehu segera bekerja. 
Pertama ia memanah Yoram anak Ahab, raja Israel di kebun anggur Nahot. Tubuh Yoram 
dikubur di kebun yang dirampas Izebel dari Nahot. Kemudian Yehu dan tentaranya mengejar 
Ahazia, raja Yehuda yang lari ketakutan ketika melihat Yoram dipanah di kebun Nabot. 
Tentara Yehu berhasil memanah Ahazia, ia pun mati. 
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Yehu tiba di Yizreel kota tempat Izebel istri Ahab tinggal. Izebel menengok ke bawah dari 
jendela istana, melihat Yehu menuju tempatnya. Ia berteriak marah karena Yehu telah 
membunuh Yoram dan Ahazia. Yehu berteriak mengajak orang dalam istana Izebel untuk 
memihaknya. Mendengar itu, dua tiga orang pegawai istana menengok ke bawah. 
Yehu berkata kepada mereka, "Lemparkan dia ke bawah!" Maka mereka melemparkan Izebel 
ke bawah lalu ia diinjak kereta sehingga mati.  
Ketika akan dikuburkan, hanya kedua kaki, kedua telapak tangan dan tengkoraknya yang 
tesisa. Anjing yang kotor telah memakan dagingnya. 
Yehu tidak berhenti di situ. Ia juga menghabiskan seluruh keluarga Ahab yang lain sehingga 
tidak ada yang tersisa.  

Gambar 3 Semua hukuman kepada Ahab, Izebel dan keluarganya terjadi sama persis seperti yang telah 
dikatakan oleh Tuhan kepada nabi Elia. 
Tuhan memusnahkan Ahab dan keturunannya karena kejahatannya. 

Gambar 4 Selesai dengan keluarga Ahab, Yehu pun mengumpulkan semua orang Israel yang 
menyembah Baal dan menghabisinya. 
Patung Baal ia hancurkan dan pengikutnya ia musnakan semua. 
Tuhan menginginkan hanya dia saja yang disembah. 
Tidak ada orang yang boleh menyembah dewa Baal. 

Gambar 5 Yehu berhasil memimpin dengan baik dan melakukan dengan benar perintah-perintah Tuhan. 
Tuhan senang kepadanya. Tuhan menjanjikan kepadanya berkat atas kepatuhannya. Tetapi 
sayang, Yehu tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Ia masih menyembah lembu emas di Betel 
dan di Dan. 
Ketika Yehu sudah berhasil, ia menjadi lupa, bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil.  
Tuhanlah yang mengangkat Yehu menjadi raja, Tuhanlah yang memberi Yehu kemenangan, 
Tuhanlah yang membuat Yehu dikenal, karena itu  seharusnyalah Yehu hanya  menyembah 
Tuhan, bukan menyembah dewa. 
Tuhan  sedih melihatnya, dan Ia tidak  mau membiarkan Yehu berbuat jahat di hadapan-Nya. 
 Tuhan menghukum Yehu meskipun Yehu sudah pernah melakukan perintah-Nya. 
Tuhan menginginkan anak-anak-Nya setia, terus-menerus menyembah hanya kepada-Nya saja, 
terus-menerus melakukan kehendak-Nya dengan benar. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.224  : Ku Kehendaki Sungguh 
Kidung Ceria (KC) No.227  : Tanganku Hendak Kupakai 
Kidung Ceria (KC) No.228  : Tuhan, Ambil Hidupku 
 
 

AKTIVITAS 

Berikut alternatif aktivitas yang dapat dilakukan :  
Bagikan kepada masing-masing 
anak: Ibrani 12:2a,b 

 Bentuk hati atau bintang dari 
kertas keras yang berwarna. 

 Tulisan ayat hafalan pada 
kertas berwarna yang berbeda 
dengan warna Bentuk hati 
atau bintang kertas. 

 Minta anak-anak menempel 
ayat hafalan tersebut pada 
Peguin atau bebek kertas.  
(Atau) Gambar ini diperbesar, 
suruh anak-anak mengunting, 
kemudian mewarnai 
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Mewarnai Gambar : Perbesar gambar di atas, kemudian bagikan kepada setiap anak. 
Minta  anak-anak untuk menggunting dan mewarnai gambar tersebut. 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1.  Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada halaman v. Tabel ini sangat penting dalam 
persiapan Guru Sekolah Minggu. Baca dan lakukanlah. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap 
tahapan dengan setia. 

2. Cerita yang menarik dan mengesankan bagi murid Sekolah Minggu adalah cerita yang  
dihayati oleh pencerita. Cerita ini terlebih dahulu harus menjadi berkat bagi saudara sebagai 
guru. Renungkan hal-hal dibawah ini:  
a. Apakah saya akan berani menerima risiko demi ketaatan saya kepada Tuhan? 
b. Bagaimana perasaan saya ketika melihat dan mendengar orang melecehkan sesamanya? 
c. Apakah saya sadar bahwa setiap pelanggaran terhadap kehendak Tuhan akan 

mendatangkan sangsi?  
d. Dapatkah saya bertahan menjalani kehidupan bersama Tuhan dalam berbagai persoalan 

atau kesenangan? 
e. Apakah saya berani menghadapi orang yang terang-terangan melawan kehendak Tuhan? 

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Sebelum bercerita diharapkan guru sekolah minggu telah mengadakan persiapan yang baik 
sebelumnya. Cerita ini banyak memperlihatkan kisah pembunuhan terhadap keluarga Ahab yang 
dapat membawa ketakutan kepada anak  yang mendengarnya jika guru sekolah minggu tidak 
menggunakan bahasa yang tepat. 

2. Mulailah pendahulun cerita dengan bertanya sederhana tentang hukuman, misalnya: untuk kelas 
balita: “Apa yang membuat mama marah? Apa yang dapat kita lakukan supaya mama tidak marah? 

 Untuk kelas kecil: “Kenapa kita harus dihukum? Apa yang dapat membuat kita tidak dihukum? 
(melakukan perbuatan yang benar). 

 Cerita dapat dimulai langung dengan ayat pertama dari bahan cerita dengan menggunakan bahasa 
yang tepat bagi anak. 

3. Lanjutkan cerita adegan demi adegan. Perhatikan alur cerita, perlihatkanlah (ceritakanlah) pesan 
utama cerita secara tertenun dalam adegan puncak. Gunakan kalimat-kalimat langsung dengan 
berimajinasi sebagai tokoh yang ada dalam cerita.  

4. Puncak cerita untuk kelas balita pada adegan I dan II ketika Yehu melaksanakan perintah Tuhan 
untuk melaksanakan hukuman-Nya kepada Ahab dan keluarganya yang jahat kepada Tuhan. 
Hukuman Tuhan berlaku seperti yang Tuhan telah sampaikan kepada Nabi Elia. Yehu telah 
melaksanakan dengan benar hukuman seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksimalkan waktu 
dengan memasukkan penerapan tertenun pada bagian ini. 

 Puncak Cerita untuk kelas Kecil ada di Adegan III, pada saat Yehu yang sudah “berjasa” melakukan 
perintah Tuhan tetapi tidak luput dari hukuman Tuhan karena telah berkompromi dengan dosa yaitu 
menyembah patung lembu emas. Perlihatkan bahwa Tuhan menuntut kesucian dan kesetiaan umat-
Nya menyembah-Nya. 

5.  Hindari mengidolakan Yehu, perlihatkanlah bahwa keberhasilan yang diperolehnya hanyalah karena 
penyertaan Tuhan. 

6. Tutup cerita dengan memperlihatkan Alkitab kepada anak-anak bahwa cerita Tuhan memakai Yehu 
melaksanakan hukuman-Nya kepada  Ahab dan keluarganya yang tidak taat kepada Tuhan. Tuntun 
anak-anak di kelas kecil untuk membaca Alkitab 2 Raja-raja 10:28-31. 


