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 CERITA 46  

PERJANJIAN SIKHEM 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Yosua 24:1-31    
Bahan untuk Kelas  : Yosua 24:14-28 (Kelas Besar) Yosua 24:14-28 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 25:1-10 (Kelas Besar) Mazmur 25:1-10 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Yosua 24:24 (Kelas Besar) Yosua 24:24 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Remaja) 

 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Yosua 
menantang mereka untuk memutuskan mau beribadah kepada Tuhan 
Allah atau tidak. Yosua menegaskan bahwa ia dan seisi rumahnya akan 
setia beribadah kepada Tuhan Allah sampai akhir 

24:1-15  

  Bangsa Israel mengambil keputusan untuk beribadah hanya kepada 
TUHAN Allah saja 

24:16-
18 

 

  Yosua menegaskan ulang bahwa TUHAN itu Allah yang kudus, Allah 
yang cemburu. Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa, 
sebaliknya akan membinasakan mereka, jika mereka meninggalkan-
Nya dan beribadah kepada allah asing 

24:19-
20 

 

  Yosua menyaksikan janji orang Isarel untuk beribadah hanya kepada 
Tuhan Allah saja 

24:21-
14 

 

  Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di Sikhem. Janji itu 
ditulis dalam kitab hukum Allah. Yosua mengambil batu yang besar dan 
mendirikannya di bawah pohon besar sebagai tugu peringatan. 

24:25-
27 

 

  Yosua melepas bangsa Israel pergi masing-masing ke milik pusakanya. 
Ia meninggal pada umur 110 tahun. Orang Israel beribadah kepada 
TUHAN sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang mengenal 
segenap perbuatan yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel 

24:28-
31 

 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yosua mengumpulkan orang Israel. 1  
II Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. 2-28 D, E 
III Yosua menjalani masa tua bersama Tuhan. 29-33  
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POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada 
TUHAN!" (Ay.15) 

PGT Bab I:24 
 

Mengikat perjanjian  setia kepada Tuhan (Ay.24-26) 
Bab I:5,6 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak tahu bahwa kita adalah milik kepunyaan 
Tuhan yang selalu menjaga dan mengasihi kita.  

2. Anak mengetahui bahwa Tuhan kita adalah 
Allah yang cemburu, yang tidak kalau umatNya 
memiliki allah lain dihadapanNya. 

3. Anak mengandalkan Tuhan dan memilih hanya 
beribadah kepadaNya. 

 1. Anak memahami tujuan Tuhan yang selalu 
dijaga dan dikasihi.  

2. Anak mampu menjelaskan alasan mengapa kita 
harus menempati janji kepada Tuhan. 

3. Anak menepati janjinya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Semua pesan yang ditinggalkan Yosua kepada 
para penerusnya adalah pesan Tuhan kepada 
Yosua ketika dia masih muda dan penakut. Yosua 
telah lebih dahulu mengalami apa yang ia 
sekarang nasihatkan kepada penerusnya. Yosua 
berbicara sebagai seseorang yang telah menaati 
firman Tuhan, yang telah membuktikan sendiri 
bahwa semua perintah, janji, dan penyertaan 
Tuhan dalam firman-Nya itu benar adanya. 
Beribadah hanya kepada Allah adalah kesimpulan 
dari perjalanan hidupnya dan tetap menjadi 
keputusan terpenting baginya dan keluarganya 
meskipun ia sudah tua. Kehadiran Allah dalam 
hidup Yosua tampak sungguh nyata sehingga 
tanpa Tuhan, tidak bisa hidup.  
Berbadah kepada Allah adalah bukti bahwa kita 
adalah milik kepunyaan Tuhan dan senantiasa 
mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.  

 Sejarah yang dialami oleh Yosua telah 
membuktikan bahwa Tuhan dan setia beribadah 
kepadaNya adalah hal yang utama. Setia pada 
Tuhan adalah penentu keberlangsungan umat. 
Yosua tahu betul kondisi umat Israel yang lemah 
dalam hal kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ia 
telah menyaksikan sendiri, bagaimana Tuhan 
memusnahkan umatNya karena ketidaktaatan 
mereka kepadaNya.   
Kepekaan dan kekuatiran Yosua menuntunnya 
mengambil langkah-langkah untuk kebangunan 
umat secara konkret. Ketetapan hati umat untuk 
memilih setia beribadah pada Allah, harus 
diwujudnyatakan aturannya dalam tindakan dan 
ketetapan membuang semua ilah lain.  
Keputusan tersebut harus bersifat pengajaran 
dan latihan agar mengikat terus-menerus dalam 
kehidupan umat.  
Ikatan perjanjian setia kepada Tuhan dinyanyikan 
oleh umat atas dasar karya Allah. Sehingga dalam 
menjalani hidup, janji itu senantiasa ditepati.  

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 8 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

 D    E 
  

 

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

Ay. 1 Ay. 2-28 Ay. 29-33  Ay. 1 Ay. 2-28 Ay. 29-33 

2 menit 4 menit 2 menit  2 menit 5 menit 3 menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Gambarkan bagaimana Yosua yang sudah tua itu berdiri dengan semangat sebagai 
pemimpin dan terus mendampingi, mengingatkan dan menguatkan mereka agar tidak 
menyimpang kiri atau kekanan.  Yosua berhadapan dengan banyak orang Israel yang 
dikumpulkan. 
Gambarkan situasi perjanjian yang tegas seperti: mengacungkan/ mengangkat tangan dengan 
kepalan tinju (sebagai sikap tegas) bahwa kami siap! Kami saksinya! 
Bangsa Israel sudah berkumpul di Sikhem, Yosua menawarkan “pilihlah pada hari ini, 
kepada siapa kamu akan beribadah, allah lain atau Tuhan, Allah”. Tetapi aku dan seisi 
rumahkau, kami akan beribadah kepada Tuhan”. Orang Isarel dangan tegas juga 
menjawab dan berkomitmen bahwa: “Jauhlah dari pada kami meninggalkan Tuhan, untuk 
beribadah kepada allah lain! kami hanya akan beribadah kepada Tuhan, Allah kita”.  Yosua 
kembali mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak dapat dipermainkan. Namun, bangsa Israel 
semakin tegas dan berjanji: bahwa hanya kepada TUHAN saja kami akan beribadah." Oleh 
karena itu Yosua berkata kepada bangsa Israel: "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, 
bahwa kamu telah memilih TUHAN untuk beribadah kepada-Nya." Jawab mereka: 
"Kamilah saksi! Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami 
dengarkan. 

Gambar 2 Gambarkan batu besar dibawah pohon sebagai saksi perjanjian 
Konteks gambar (khususnya untuk remaja): Yosua mengikat perjanjian dengan mereka, 
membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka. Janji itu ditulis dalam kitab hukum Allah, 
lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di 
tempat kudus TUHAN. Kata Yosua: "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi 
terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada 
kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan 
menyangkal Allahmu, jangan melupakan Dia dengan beribadah keada allah asing." 

Tanpa 
Gambar 

Yosua melepas bangsa Israel pergi masing-masing ke milik pusakanya. Orang Israel 
beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang mengenal 
segenap perbuatan yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 22 Besarlah Kasih Bapaku 
Kidung Ceria 267 Siapa Yang Berpegang 
Kidung Ceria 268 Lilin Kecil Yang Kumiliki 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Yosua 24:15b  Yosua 24:24b 

“Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan 
beribadah kepada TUHAN!” 

 
“Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah 

dan Firman-Nya akan kami dengarkan. 
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AKTIVITAS 

1. Mendaftarkan contoh-contoh sikap setia dalam kehidupannya secara berkelompok yang ditulis  
dalam kerta berwarna-warni, digunting dalam berbagai bentuk gambar seperti gambar salib, bentuk 
love dll. 

2. Masing-masing anak diberi kesempatan untuk menulis satu paragraf sebagai ungkapan kesetian 
mereka kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui pergaulan, tugas-tugas, dll. 

 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

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

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru. 
Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Bagaimana saya merespon kasih Tuhan yang selalu setia mengasihi saya? 
b. Apakah saya juga sering ingkar janji seperti orang Israel? Dalam hal apa saja saya mengingkari janji 

saya kepada Tuhan? 
c. Apakah saya sanggup taat melakukan perintah Tuhan? 
d. Apa saya berkomitmen untuk terus setia mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan? 
e. Dengan apa dan bagaimana kita mengisi hidup kita, itulah juga yang akan jadi buah yang kita petik di 

masa tua kita. Marilah menyiapkan bab terakhir hidup kita mulai dari sekarang, yakni dengan hidup 
berpaut senantiasa pada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadilah penerus iman yang hidup dari para 
pendahulu kita untuk diteruskan kepada generasi-generasi sesudah kita.  

f. Orang yang lebih tua mendidik orang yang muda untuk berjalan dalam firman Tuhan, sambil menjaga 
diri sendiri tetap berpaut pada Tuhan. 

g. Setiap kita yang melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah hidup umat-Nya, pasti 
akan memilih sikap Yosua yang tidak terpengaruh arus zaman dan sikap teman. Kehadiran Allah 
dalam hidup Yosua tampak sungguh nyata sehingga kita tahu bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa 
hidup. Dia sudah, sedang, dan akan terus menghidupkan kita agar kita tetap setia kepada-Nya. 

h. Melihat sejarah sebagai kisah-Nya membuat hati kita tidak berhenti bersyukur sekalipun jalan kita 
tak selalu mulus. 

i. Keprihatinan Yosua hendaknya memberi teladan kepada para pemimpin dan orang tua Kristen masa 
kini. Semangat hidup zaman ini yang tidak takut kepada Allah juga mengancam orang tua dan gereja, 
terutama generasi muda. Pendekatan dan isi pembinaan kita perlu dibuat terus relevan.  

j. Bagaimana saya merespon kasih Tuhan yang selalu setia mengasihi saya? 
k. Apakah saya juga sering ingkar janji seperti orang Israel? Dalam hal apa saja saya mengingkari janji 

saya kepada Tuhan? 
l. Apakah saya sanggup taat melakukan perintah Tuhan? 
m. Apa saya berkomitmen untuk terus setia mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan? 

 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Gunakanlah pendahuluan yang dapat membuat mereka tertarik mendengar cerita ini, misalnya :   
- Apakah yang membuat bangsa Israel dapat masuk ke tanah perjanjian? Karena Tuhan yang 

disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang setia kepada janjiNya. 
- Benda apa yang pernah kalian dengar atau lihat, dipakai sebagi simbol perjanjian ? Cincin, simbol 

kesetian suami dan istri, surat yang ditandatangi simbol perjanjian damai, batu atau patung,simbol 
perjanjian atau komitment, dll. 

2. Setelah pendahuluan lanjutkan dengan menceritakan bahwa Janji Tuhan kepada bangsa Israel akhirnya 
terpenuhi. Kini bangsa Israel tinggal dan hidup di Tanah Perjanjian. Yosua sangat bersyukur kepada 
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Tuhan atas kasihNya dan pemeliharaanNya. Ia tahu persis bahwa kesetiaan kepada Tuhan itulah yang 
akan membuat bangsa ini akan terus ada. Tetapi kini Yosua sudah tua, dia tahu bahwa ada waktunya 
baginya untuk berhenti menjadi pemimpin bangsa Israel. Ia telah mengalami bahwa orang Israel 
berulang-ulang mengingkari janjinya di hadapan Tuhan. Yosua ingin mereka berjanjiji untuk  sungguh-
sungguh setia kepada Tuhan supaya hidup mereka terus dipelihara oleh Tuhan.  

3. Pada adegan I, ceritakan tentang Yosua yang mengumpulkan bangsa Israel dan mulai berkhotbah 
kepada mereka tentang sejarah penyertaan Tuhan, dan tentang Tuhan yang cemburu yang tidak 
menginginkan ada alah lain dihadapaNya.  

4. Pada adegan II, ceritakan tentang kesetiaan hanya kepada Tuhan akan mendatangkan 
penyertaanNya demikian juga sebaliknya. Pada adegan ini terdapat puncak cerita D dan E. Ceritakan 
secara tertenun penerapan masing-masing kelas, kepada kelas besar bahwa kesetian hanya kepada 
Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup, hal ini telah disaksikan oleh Yosua. Kesetiaan 
kepadaNya akan membawa penyertaanNya demikian juga sebalikNya. Kepada kelas remaja ceritakan 
tentang ketetapan yang telah diambil oleh bangsa Israel untuk tetap setia hanya kepada Tuhan harus 
ditindaklanjuti dengan mengikat perjanjian dan menurunkannya dalam bentuk peraturan supaya 
terus dilatih dan dilakukan terus menerus. 

5. Pada adegan III, ceritakan tentang Yosua yang terus setia sampai akhir hidupnya dan berharap 
bangsa Israel juga terus menjalani kehidupan mereka dengan setia hanya kepada Tuhan saja. 

6. Pembacaan Alkitab Yosua 24, Bacalah dengan menggunakan dengan metode membaca narasi.Pilih 
seorang menjadi narator, seorang yang mewakili Yosua, dan seorang yang mewakili bangsa Israel. 
Narator membaca bagian yang tidak diucapkan oleh Yosua dan bangsa Israel, seorang yang mewakili 
Yosua membaca kalimat langsung yang diucapkan oleh Yosua, seorang yang mewakili bangsa Israel 
membaca kalimat langsung yang diucapkan oleh bangsa Israel. 

 


