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CERITA 51 

RAJA HIZKIA 

2 TAWARIKH 29-32  

BAHAN ALKITAB 

 
Bahan untuk Guru : 2 Tawarikh 29 – 32  
Bacaan Alkitab di kelas : 2 Tawarikh 32:22 (Kelas Balita); 2 Tawarikh 32:8 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 54:4 (kelas Balita); Mazmur 54:4 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Kolose 1:14 (Kelas Balita); Kolose 1:14 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 2 Tawarikh 32:7a (kelas Balita); 2 Tawarikh 32:7a (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 52:11a (kelas Balita); Mazmur 52:11a (kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Hizkia menjadi raja Yehuda pada umur 25 tahun dan 
memerintah sebagai raja selama 29 tahun. 
Hizkia melakukan apa yang benar dimata Tuhan   

29:1-
2 

+ 

  Tahun pertama pemerintahannya, Hizkia  memperbaiki rumah 
Tuhan.  
Para imam dan orang Lewi menguduskan diri sebelum 
melaksanakan tugas dan membersihkan rumah Tuhan. 

29: 
3-19 

+ 

  Hizkia menyuruh semua pemimpin dan rakyatnya datang ke 
rumah Tuhan membawa persembahan untuk Tuhan. 
Hizkia dan rakyatnya bersukacita di hadapan Tuhan. 

29:2
0-36 

+ 

Tuhan mendengar doa 
Hizkia dan menjaganya. 

30:2
0 

Hizkia dan rakyatnya merayakan Paskah selama 7 hari. 
(mempersembahkan korban, mengaku dosa, berdoa, memuji 
Tuhan dan makan bersama) 

30:1-
22 

+ 

Tuhan mendengar 
pujian dan doa 
umatNya. 

30:2
7 

Jemaat meminta perayaan Paskah ditambah 7 hari lagi. 
Hizkia memberikan 1000 ekor lembu jantan dan 7000 ekor 
kambing. 

30:2
3-27 

+ 

 
 

 Setelah perayaan Paskah, Hizkia meminta orang Israel pergi 
menghancurkan patung-patung berhala dan kui-kuilnya di 
seluruh Yehuda, dan hanya menyembah Tuhan saja. 

31:1 + 

  Hizkia mengatur persembahan jemaat, untuk penyembahan 
bagi Tuhan dan untuk para imam dan orang Lewi. 
Hizkia selalu berhasil dalam setiap yang dilakukan karena ia 
selalu mencari Tuhan. 

31: 
2-21 

+ 

  Sanherib raja Asyur datang menyerang Yehuda. 32:1 - 

  Hizkia mengajak rakyatnya bersatu menghadapi Raja Asyur. 
Hizkia membangun tembok dan menara yang rusak. 
Hizkia dan rakyatnya mengandalkan Tuhan melawan Asyur. 

32:2-
8 

+ 

  Sanherib raja Asyur mengirim surat kepada Hizkia, yang isinya 
menghina Hizkia, menakut-nakuti orang Yehuda dan mengejek 

32:9
-19 

- 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Tuhan. 

  Hizkia pergi ke rumah Tuhan berdoa. 
Nabi Yesaya juga berdoa kepada Tuhan. 

32:2
0 
 

+ 

Tuhan mengirim 
MalaikatNya 
melenyapkan tentara 
Asyur. 

32:21 Sanherib dengan malu pulang ke negerinya dan dibunuh oleh 
anaknya sendiri di kuil berhalanya. 

32:2
1 
 

 

Tuhan menyelamatkan 
Hizkia dan rakyatnya 
dan memberi 
keamanan. 

 Daerah Yehuda aman dan rakyatnya  setia beribadah kepada 
Tuhan. 

32:2
2-23 

 

Tuhan mendengar doa 
Hizkia 

32:2
4 

Hizkia sakit dan Yesaya menyampaikan bahwa ia akan mati. 
Hizkia berdoa dan disembuhkan Tuhan.  
Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan memperpanjang umur 
Hizkia 15 tahun lagi. 

32:2
4 

 

Tuhan murka atas 
keangkuhan Hizkia dan 
rakyatnya. 

32:2
5 

Hizkia menjadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan 
Tuhan. 
Hizkia dan rakyatnya menyadari keangkuhannya dan 
merendahkan diri di hadapan Tuhan.   

32:2
5-32 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 2 Taw  29-31:21 Hizkia menjadi raja Yehuda C 

II 2 Taw  32:1-23 Tuhan menyelamatkan Hizkia dan rakyatnya dari tangan 

Raja Asyur 

B 

III 2 Taw  32:24-33 Hizkia hidup 15 tahun lagi  

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

 Tuhan penolongku. (32:22) 
(Bnd. PGT Bab I:2,4) 

 
Tuhan penolongku, aku tidak takut. (32:8) 

(Bnd. PGT Bab I:2,4) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak percaya pertolongan Tuhan 
2. Anak dapat berdoa: “Tuhan tolonglah saya”  

 

 1. Anak percaya Tuhan berkuasa menolongnya.  
2. Anak berdoa meminta pertolongan Tuhan saat 

ia ketakutan dan dalam bahaya. 

   

PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Setelah mendengar isi surat raja Asyur yang 
mengejek-ejek Tuhan, Hizkia sedih dan takut. 
Lalu Hizkia lari ke rumah Tuhan untuk berdoa. 
Hizkia berseru: “Tuhan, Engkaulah Tuhan alam 
semesta, selamatkanlah kami dari tangan Raja 
Sanherib, hanya Engkaulah penolong kami. Raja 

 Lihat, itu tentara Asyur dan rajanya yang merasa 
hebat. Mereka datang mau mengambil kota kita. 
Mereka memang punya senjata yang bagus. 
Mereka mengepung kita dan siap menyerang. 
Sayang sekali meski hebat, allah mereka hanya 
dibuat dari kayu dan batu oleh tangan manusia, 
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Hizkia juga meminta nabi Yesaya berdoa kepada 
Tuhan untuk keselamatan rakyatnya. Setelah 
berdoa Hizkia menjadi tenang, karena percaya 
bersama rakyatnya bahwa Tuhan pasti 
menolong mereka. 

allahnya  tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat 
menolongnya. Jangan takut wahai rakyatku, kita 
punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa 
atas bumi. Ia Pahlawan kita. Ia akan menjaga kita, 
menyelamatkan kita dari musuh-musuh. 
Tenanglah! Tuhan bersama kita, Tuhan penolong 
kita.  

 
 

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 

29-31:21 32:1-23 32:24-33  29-31:21 32:1-23 32:24-33 

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

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Raja Hizkia sibuk bersama Imam dan orang Lewi memperbaiki dan membersihkan. 

Gambar 2 Raja Hizkia dan rakyatnya berkumpul di rumah Tuhan merayakan Paskah 

Gambar3 Sanherib Raja Asyur datang dengan tentaranya dan mengepung kota Yerusalem. 

Gambar4 Tuhan menyelamatkan Hizkia dan rakyatnya melalui MalaikatNya. 

Gambar 5 Hizkia sakit, berdoa  kepada Tuhan dan disembuhkan. 
 
 

ULELEAN BASA TORAYA 

Iatonna mangka ditokko tu Hizkia dadi datunna to Yehuda, malemi umbungka’i tu ba’ba banuanNa 

Puang, masseng penaanna untiroi belanna mariga liu, tae’mo tau sae menomba dio. Natambaimi tu 

Tominaa sola to Lewi tu mengkarang lan banuanNa Puang. Nakuami lako: pemaseroi tu kalemi sia la 

mipemeloi tu banuanNa Puang sia pemaseroi, belanna mintu’ taungku lan tondokna Yehuda tae’na 

ma’din menomba lako patung sia senga’na, Puang manna ia la dipenombai. Mellongmo sia maseromo 

sule tu banuanNa Puang. Narampunmi Hizkia tu pekaamberan na sisola tama banuanNa Puang 

massambayang .  Mangkato sipa’kadami kumua melo ke umpakarayaki’ allo Paskah susi tu disura’ lan 

Kada Puang. Nakua nasangmi: “io”! Na petambammi Hizkia lan mintu’ tondok Yehuda kumua mintu’  

tau la sirampun dio Yerusalem, dio banuanNa Puang Matua, umpakaraya allo Paskah. Naperangi sia 

naturu’ to Yehuda tu petambana Hizkia,  belanna nasisolan Puang umpogau’i. Lendu’ budanna tau 

sirampun lan  banuanNa Puang Matua dio Yerusalem. Napakarayami tu allo Paskah pitung allo 

masainna, massambayang, unnaku kasalanna, ussorong pemala’ sia menani ma’kurre sumanga’ langan 

Puang Matua. Apa napalakupa to buda kumua rangannipi pitung allo tu pa’pakarayan allo Paskah. 

Natarima datu Hizkia, sia naben kombongan tu 1000 sapi laki sia 7000 domba na tunu, napemalaran. 

Ma’Paskah pole’omi pitung allo. Lendu’ masannangna sola nasangi umpudi Puang Matua. 

Napalakuammi to Minaa PassakeNa Puang Matua. Ia tonna mangkamo, pada malemi natesse-tesse 

nasangi tu patung kayu sia batu sola inan dinii umpenombai tu patung dio mintu’ tondok Yehuda. 
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Pantan sulemi lako banuanna, sia iatu napenombai  sia naturu’ Puang Matua mannamo. Lendu’ rapa’na 

sia manamanna tu to Yehuda.  

Pakalan saemi ma’patiramban sia ma’pakataku’ tu Sanherib datu Asyur sola tentarana. La urrari sia la 

unnala tondokna to Yehuda. Ma’parondo sia mataku’ tu taunna Hizkia. Apa nakua datu Hizkia, 

“Mimataku’ora, moi nasanga kalena mawatang tu tau iato mai, minda oo la untundui. Tae’ puangna, 

kayu sia batu tu nasanga puang. Na kita te den kita Puangta, iamo Puang Makuasa, Puang mawatang, 

iamo la untunduiki’ sia ungkampaiki’. Iamo To Patunduan tongan. “Matanami penaanna to Yehuda. Apa 

mangka to den omo sura’ napakatu Sanherib lako Hizkia, untele-telle Puang Matua, untelle duka Hizkia 

sia urroso tu Yehuda, ma’pakataku’. Nakua tiromi, tae’ mi la untaloikan, mawatangkan kami, na la den 

ora  tu disanga Puang Matua la untunduikomi,  da’mi perangi bangi tu Hizkia. Mapa’dik penanna Hizkia. 

Malemi lako Banuanna Puang massambayang sia malaku lako nabi Yesaya kumua massambayang duka 

kumua anna narondongki’ sia natunduiki’ Puang Matua. Rapa’mi penaanna Hizkia sola to Yehuda. 

Napatongan kumua Puang la untundui. Narangi Puang tu passambayangna Hizkia sola Yesaya. 

Nalendokan tu taunNa diomai limanna to Asyur ullendu’i malaeka’Na. Rapa’mi tu tondok Yehuda.  

Pakalan na masaki tu datu Hizkia, saemi nabi Yesaya umpokadanni pepasanna Puang kumua sadiako, la 

matemoko. Mapa’di’ liu penaanna Hizkia  urrangi na tumangi’ massambayang umplaku kamalekean lako 

Puang Matua. Napamalekemi Puang sia dirangannipa sangpulo lima taun tu umuru’na namane mate.  

 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.35 : Tuhan tidak lupa 
Kidung Ceria (KC) No.36   : Yang jaga ‘ku selalu 
Kidung Ceria (KC) No.280  : Tiap waktu 
Nyanyian Jemaat Nuansa Etnik (NJNE) No.64  : Tuhan jadi Penolongku 

 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

2 Raja-raja 19:19  2 Tawarikh 32:8  

“Ya Tuhan, selamatkanlah kami, hanya 
Engkaulah Tuhan” 

 
“yang menyertai dia adalah tangan manusia, yang 

menyertai kita adalah TUHAN, Allah.” 
 
 

AKTIVITAS 

1. Anak Balita: Mewarnai gambar seorang anak sedang berdoa. (Terlampir) 
2. Anak Kecil: Menggambar seorang  anak yang sedang berdoa  (Terlampir) 
 
 

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 Raja-raja 18-20 & Yesaya 36-39. 
3. Renungkanlah hal-hal ini (Silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang Anda dapatkan): 

a. Apakah saya sudah berusaha menguduskan hidupku dengan taat pada Firman Tuhan? 
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b. Adakah berhala-berhala lain yang menyebabkan TUHAN bukan nomor 1 dalam hidupku? 
(Uang, pekerjaan, HP, kekasih, jabatan, pujian)  

c. Apakah datang ke rumah Tuhan bersekutu telah menjadi kebutuhan hidupku? 
d. Apakah saya yakin akan pertolongan Tuhan atas pergumulanku setelah berdoa? 
e. Ketika saya tahu, bahwa saya akan mati apa yang telah saya persiapakan untuk itu? 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Tips untuk pendahuluan cerita: hindarilah pendahuluan dengan kalimat yang hampir setiap hari 
minggu kita sampaikan kepada anak-anak, misalnya: Anak-anak apakah kalian mau 
mendengarkan cerita? Cerita kita hari ini adalah tentang Raja Hizkia. 

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

3. 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 ekspresi dan bahasa yang pas dengan setiap 
gambar dan usia anak. Apabila tidak ada gambar, guru dapat menjadikan dirinya alat peraga: 
gerak tubuh, ekspresi, suara yang menghidupkan cerita. 

4. Bercerita dapat menggunakan sudut pandang Hizkia yang sedih melihat rumah Tuhan yang tidak 
pernah dibuka. Dan rakyatnya yang senang menyembah patung dari kayu dan batu. Dan apa 
yang Hizkia lakukan seterusnya.  
Atau sudut pandang Tuhan yang bercerita tentang Raja Hizkia dan rakyatnya. 

5. Mulailah cerita dengan pendahuluan yang menarik, seperti: 
 Siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal Dia. Aku tidak pernah melihatnya. Aku, Tuhan itu tidak 

pernah ada. Ha ha ha ha...begitulah suara keras dari seorang raja yang sombong, merasa 
dirinya yang paling hebat! Tidak ada orang yang berani melawannya. Kalau dia berbuat jahat, 
tidak ada yang berani menghentikannya. Orang-orang takut padanya. Juga raja-raja tunduk 
kepadanya. Dialah Sanherib, Raja dari Asyur. ia juga berani mengejek Tuhan. Tapi...ia tidak 
tahu bahwa ada seorang Raja, masih muda namun tidak takut pada Sanherib, siapakah raja 
itu? 

 Masuk adegan I: ekspresikan kesibukan raja Hizkia dan imam-imam, juga orang Lewi 
memperbaiki dan membersihkan rumah Tuhan, dst... 

6. Ingat Puncak cerita anak balita ada pada adegan II, disampaikan secara tertenun dalam  adegan 
II dengan waktu, suara dan ekspresi yang maksimal, bahwa raja Hizkia sedih dan gelisah setelah 
mendengar isi surat Sanherib, lalu menanggalkan baju kebesarannya, ia pergi ke rumah Tuhan,  
dan berdoa kepada Tuhan. 

7. Puncak cerita untuk anak kecil ada pada adegan II; disampaikan secara tertenun dalam  adegan 
II dengan waktu, suara dan ekspresi yang maksimal, bahwa raja Hizkia tenang menghadapi 
kedatangan raja Asyur dan tentaranya untuk menyerang mereka. Hizkiapun berhasil 
menenangkan rakyatnya karena percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka.   

8. Hindari pesan moralis, misalnya jadilah seperti Raja Hizkia, karena ia selalu berdoa kepada 
Tuhan, berkenan Tuhan menolongnya dan menyelamatkannya.  

9. Akhiri cerita dengan adegan III (terakhir), ingatlah untuk tidak menambah lagi pesan-pesan, 
karena penerapan sudah tertenun dalam adegan II (Balita dan Anaka Kecil)  
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GAMBAR AKTIVITAS 

 


