
Biblical Engagement SABDA

Bedah Kitab RATAPAN



Agenda: Bedah Kitab Ratapan
Eksplorasi tentang “grief” (kedukaan)

Proses Menafsir:
Metode  S.A.B.D.A.

Latar Belakang

Panduan PenggalianPuisi Ibrani

Contoh Hasil 
Penggalian

Garis Besar 
Kitab

1

2

3

4

5

6



Latar Belakang Kitab Ratapan

Berisi koleksi puisi “akrostik”, 
yang disusun secara apik dan 
terencana. Pasal 1,2,4,5 = 22 ayat. 
Pasal 3 = 66 ayat.

Bentuk Tulisan
Ditulis  + tahun 587 SM, setelah 

kejatuhan Yerusalem dan 
semasa pembuangan.

Tahun Penulisan

Tidak disebutkan, tetapi 
pendapat umum disebutkan 

Yeremia

Penulis
Mirip gaya nyanyian pemakaman, 
meratapi tragedi jatuhnya 
Yerusalem yang digambarkan 
dalam bahasa-bahasa 
visual dan emosional.

Gaya Penulisan



01
Berdasar pada  
Pemikiran/gambaran
yang seimbang.

02 Struktur

03 Ciri-ciri 04 Panduan

Puisi Ibrani

Bentuk frasa/kalimatnya sering
disusun secara paralel, atau terkait.

Sangat terstruktur, “rhyme thoughts”, 
mengekspresikan gambaran
perasaan/emosi yang ditulis dalam
bahasa visual (word pictures). 
Kalimat/frasanya pendek dan padat.

Sinonim
Antitesis
Sintesis

1. Cari kebenaran utamanya.
2. Temukan gambaran dan artinya.
3. Pastikan berorientasi pada konteks

keseluruhan dan perikope/buku.
4. Perhatikan strukturnya (dan relasi).



Garis Besar Kitab Ratapan

2Raj. 25
Yer.  52

Latar peristiwa:

Kedukaan (“GRIEF”) yang sangat 
mendalam atas jatuhnya Kerajaan 
Yehuda dan hancurnya kota 
Yerusalem.

Tema:

Ratapan pribadi dan doa memohon 
pertolongan Allah.

Pasal 3

Allahlah yang menghukum dosa dan 
panggilan untuk bertobat.

Yerusalem: Dahulu dan Sekarang

Permohonan untuk meminta Allah 
mengingat dan menolong umat-Nya.

Ratapan perkabungan dan pengakuan  
dosa umat Allah.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5



Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu--itulah tahun kesembilan belas zaman 
raja Nebukadnezar, raja Babel--datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai
raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah TUHAN, rumah raja dan semua rumah di
Yerusalem; semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota
Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala
pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot
yang menyeberang ke pihak raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam
pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang 
miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-
tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah
TUHAN dan kereta penopang dan “laut” tembaga yang ada di rumah TUHAN dipecahkan
oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-
penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk
menyelenggarakan kebaktian, diambil mereka, juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor
penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala
pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang, “laut” yang satu itu, kereta penopang yang dibuat
oleh Salomo untuk rumah TUHAN, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan
belas hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga; tinggi ganja itu
tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya itu
tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua, disertai jala-jala.



Pesan Teologis Kitab Ratapan

Penderitaan mengingatkan manusia bahwa 
dosa ada konsekuensinya, yaitu hukuman Allah. 

Karena itu jangan mengaggap enteng didikan 
Tuhan. Dosa pasti akan dihukum. Namun, jika 

manusia bertobat dan percaya pada Tuhan, 
akan ada harapan. 

Penderitaan vs Dosa
Manusia

Apakah kasih Allah dapat menggagalkan 
keadilan Allah? Keadilan Allah pasti akan 

ditegakkan karena Allah adalah Allah. 
Kekudusan Allah tidak dapat dilanggar. 

Kesadaran ini membuat manusia tahu bahwa 
tanpa Allah manusia tidak akan selamat. 

Kasih vs Keadilan
Allah



Tembok Ratapan di Yerusalem

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembok_Ratapan



Dengan pimpinan Roh 
Kudus, simpulkan apa yang 
Anda pelajari dari firman --
tentang “grief” dan situasi.

Proses Menafsir: Metode  S.A.B.D.A

Analisa Belajar
Pelajari setiap kata2 penting 

(gambaran dari perasaan/ 
emosi/situasi) berdasarkan 

konteks ayat/pasal/buku.

Doakan agar Tuhan membuka 
hati dan pikiran kita. 

Bagikan/diskusikan pelajaran
dengan teman seiman yang lain.

Doa/Diskusi
Respons Anda: 

Apa hubungan/relevansinya 
perasaan “grief” yang telah dipelajari 

dengan keadaan kita sekarang?

Aplikasi

Baca/Dengar/Nonton secara 
teliti seluruh teks Alkitab. 
5 Indra:Taste/See/Feel/...

Bandingkan dengan 
versi2/bahasa lain.

Simak



Baca seluruh teks dalam setiap pasal dengan teliti.

● Pilih 1 “gambaran” dalam setiap pasal.
● Mengapa Yeremia memakai gambaran

(visual/emosional) tersebut?
● Apa yang kita pelajari dari bagian 

gambaran tsb. tentang   grief (kedukaan)? 
Dan tentang situasi yang dialami Yeremia?

● Apa hubungan/relevansinya dengan
kedukaan kita/aku pada situasi sekarang?

Bagikan “gambaran” pilihan, alasan/perasan, dan 
hasil penggalian dalam kelompok/grup.

Panduan Penggalian



1 Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! 
Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. 
Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.

2 Pada malam hari tersedu-sedu ia menangis, air matanya bercucuran di pipi; 
dari semua kekasihnya, tak ada seorangpun yang menghibur dia. 
Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya.

3 Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara
dan karena perbudakan yang berat; 
ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman; 
siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak.

4 Jalan-jalan ke Sion diliputi dukacita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada; 
sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya; 
bersedih pedih dara-daranya; dan dia sendiri pilu hatinya.

Ratapan 1



TB Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! 
Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. 
Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.

AYT Betapa ia tinggal dalam keterasingan, 
yaitu kota yang dahulu penuh dengan orang-orang itu! 
Ia yang dahulu sangat besar di antara bangsa-bangsa
telah menjadi seperti seorang janda!
Putri di antara provinsi-provinsi telah menjadi seorang budak.

TL  Bermula, maka bagaimana sudah duduklah sunyi negeri yang dahulu ramai begitu!
ia telah menjadi seperti seorang perempuan janda; yang dahulu besar di antara segala
orang kafir, seperti permaisuri di antara segala negeri, sekarang ia sudah takluk dan
membawa upeti.

SB  Betapa sunyinya kota itu, yang dahulu berpenduduk ramai! 
Kini ia bagaikan seorang janda, padahal dahulu besar di antara bangsa-bangsa! 
Ratu di antara propinsi-propinsi itu telah menjadi pekerja rodi!

Ratapan 1



Janda: Yeremia memakai
gambaran/perasaan janda
utk kota Yerusalem, karena
Yerusalem sudah hilang
“suami”-Nya (yg mati?), dan
hilang segala-galanya lain. 

Gambaran
Hubungan/Relevansi: Situasi 
Covid sekarang = kota/gereja 
jadi kosong, hidup berubah 
total,  income/bisnis hancur, 
kebebasan dibatasi, dll.. 
Pikiran: Kalau saya jadi Janda ...

SekarangPelajaran  
“Grief” : Janda kehilangan suaminya, 
tanah pusakanya, sumber 
keuangannya, kehormatannya,  dll.. 
Situasi: Yerusalem sekarang kosong,  
hina, tidak dihormati bangsa2, dll..
Status pangeran menjadi kuli kerja 
paksa, dll (ayat 1)

Contoh Hasil Penggalian: Janda (Rat. 1:1)



Pelajari, kenapa
Yeremia memakai

gambaran tersebut, 
dan apa situasi saat

itu.

Apa hubungan/ 
relevansinya

dengan situasi
Anda sekarang.

Sekarang

Pilih 1 Gambaran
dalam setiap

pasal.

Gambaran Pelajaran

Format Hasil Penggalian



“Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, 
tak habis-habisnya rahmat-Nya,

selalu baru tiap pagi; 
besar kesetiaan-Mu.”

Ratapan 3:22-23


