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 CERITA 44  

MEREBUT TANAH KANAAN 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Yosua 8 – 13    
Bahan untuk Kelas  : Yosua 12:1-24 (Kelas Besar) Yosua 12:1-24 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 52:3-9 (Kelas Besar) Mazmur 52:3-9 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Mazmur 52:11 (Kelas Besar) Mazmur 52:11 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Remaja) 

 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Tuhan berfirman kepada Yosua 
agar tidak takut dan maju 
menyerang kota Ai karena 
Tuhan sudah menyerahkan 
kota itu kepada orang Israel. 

8:1-2    

  Yosua mengatur pasukan yang terdiri dari 30.000 orang 
untuk menyerang Ai. Sebagian dari mereka bersembunyi di 
belakang kota Ai untuk menyerang dan sebagian 
memancing mereka untuk keluar dari kota.  

8:3-9 + 

  Yosua bangun untuk memeriksa dan mengatur pasukan.  8:10-13 + 

  Raja Ai menyerang orang Israel yang bertugas untuk 
memancing mereka. Mereka mengejar orang Israel sampai  
padang gurun.   

8:14-17 - 

Tuhan berfirman kepada Yosua 
agar mengacungkan lembing 
ke kota Ai. 

8:18a    

  Yosua mengacungkan lembing ke kota Ai. 8:18b + 

  Pasukan Israel yang bersembunyi di belakang kota 
menyerang kota Ai dan membakar kota itu. 

8:19-22 - 

  Pasukan Israel menghajar Ai dan menangkap rajanya. 8:23-29 + 

  Yosua dan orang Israel mendirikan mezbah dan beribadah 
kepada Tuhan dan  membaca hukum Tuhan untuk 
mengingatkan Israel untuk tetap setia pada Tuhan. 

8:30-35 + 

  Raja-raja sebelah barat Yordan mendengar dan bergabung 
untuk memerangi Yosua dan bangsa Israel. 

9:1-2 - 

  Penduduk Gibon bertindak licik mengikat janji dengan 
Yosua agar tidak ditumpas, tetapi tidak minta keputusan 
Allah. 

9: 3-15 - 

  Terdengar bahwa orang orang Hewi diam di tengah-
tengah mereka, tetapi mereka membiarakan hidup karena 
takut murka karena sumpah yang telah diikarkan. 

9:16-21 - 

  Yosua memanggil dan mengutuk mereka menjadikan 9:22-27 + 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

mereka tukang belah kayu, timba air untuk mezbah 

  Adoni-Zedek raja Yerusalem, sangat ketakutan  mendengar 
tentang Yosua, ia menyuruh orang ke Raja Eglonmenta 
minta  bantuan untuk menggempur Gibeon. Kelima raja 
orang Amori berkumpul, berperang melawan Gibeon. 

10;1-5 - 

  Orang Gibeon menyuruh orang ke Yosua minta bantuan, 
Yosua bergerak maju. 

10:6-7 + 

Tuhan mengacaukan dan 
melempari mereka batu. 

10:8-12 Yosua menyerang, mengalahkan,mengejar dan memukul 
kalah. Mereka melarikan diri, mati dilempari batu oleh 
Tuhan . 

10:9-12 + 

  Yosua dan bangsa Israel kembali ke Gilgal. 10: 15 + 

  Kelima raja melarikan diri dan bersembunyi di gua. 10:16 - 

  Yosua meminta menggulingkan batu di mulut gua 
menempatkan orang untuk menjaga, meminta terus 
mengejar musuh. Yosua pun membunuh kelima raja itu. 

10;16-27  

  Yosua merebut Makeda, tak seorangpun dibiarkan hidup. 10:28 + 

  Yosua merebut kota Libna dan Lakhsis. 10:29-32 + 

Tuhan menyerahkan kota 
Libna dan Lakhsis. 

10:30-
32 

   

  Horam, raja Giser maju membantu Lakhsis, Yosua 
menewaskannya dan rakyatnya. 

10:33 +/- 

  Yosua dan seluruh rakyat berjalan ke Eglon, berkemah 
mengepung kota itu dan berperang melawan mereka. 

10:34-37 + 

  Yosua dan seluruh rakyat Israel kembali ke Debir, 
berperang melawannya, kota itu di rebut. 

10:39-42 + 

  Yosua dan seluruh Israel pulang ke Gilgal 10:43 + 

  Yabir raja Hosar mendengar apa yang dilakukan Israel, 
mengutus orang ke raja-raja di sebelah utara, timur dan 
barat, raja-raja keluar bersama rakyat, mereka bersekutu 
untuk memerangi Israel. 

11:1-5 - 

Tuhan berkata kepada Yosua 
bahwa menyerahkan mereka 
kepada orang Israel. 

11:6 Yosua dan seluruh tentara mendatangi mereka, Yosua 
melakukan seperti yang difirmankan.  Yosua merebut 
Hazor,rajanya dibunuh dengan pedang, semua makluk 
ditumpas, segala kota raja-raja itu di kalahkan Yosua. 

11:7-12 + 

Tuhan berfirman pada Yosua, 
untuk membagikan negeri 
kanaan kepada suku-suku Israel. 

13:1-33    

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Tuhan meneguhkan Yosua dan orang Israel untuk merebut Kanaan. 8:1-2  
II Orang Ai dikalahkan oleh orang Israel. 8:3-29 E 
III Orang Israel bersyukur kepada Tuhan,Tuhan tetap menyertai 

mereka. 
8:30-35; 9:1-

13;33 
D 

 

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Mengucap Syukur atas Penyertaan Tuhan 
PGT Bab I:4; Bab VI:1 

 
Tuhan Selalu Menyertai 

PGT Bab I:4; Bab VI:1 
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TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak dapat menjelaskan bahwa hanya Tuhan 
yang dapat diandalkan 

 
 

2. Anak menunjukkan sikap hidup bersyukur 
atas penyertaan Tuhan 

 1. Anak menunjukkkan sikap hidup yang 
mengandalkan Tuhan  

2. Anak menyerahkan hidupnya untuk dituntun 
dalam perjuangan hidupnya 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Kekalahan dan melaluinya, merupakan 
pengalaman yang berharga bagi seseorang agar 
ia belajar tidak percaya diri berlebihan dan tidak 
sembarangan dalam bertindak. Bagi umat Tuhan, 
kalah atau gagal diizinkan terjadi oleh Tuhan yang 
mengasihi mereka. Tuhan ingin kita lebih 
mengandalkan Dia dan lebih setia pada 
firmanNya.  
Setelah sadar akan kesalahan dan menyesalinya, 
harus dilanjutkan dengan pertobatan yang 
sungguh-sungguh dan upaya memperbaiki hal-hal 
yang bisa diperbaiki. Itulah yang diperintahkan 
Tuhan kepada Israel. Kini mereka kembali 
menyiapkan peperangan melawan Ai. Dengan 
menyiapkan pasukan tiga puluh ribu, mereka tidak 
lagi memandang remeh musuh. Tuhan 
mengajarkan mereka strategi yang sama sekali 
berbeda dari strategi ketika mereka menaklukkan 
Yerikho. Tuhan menggunakan taktik menjebak 
musuh yang terlena oleh kemenangan mereka 
yang terdahulu. Kunci kemenangan Israel ada 
pada menaati mutlak firman Tuhan. Ketika 
mereka sudah menang, orang Israel bersyukur 
Tuhan karena penyertaan-Nya. 

 Kegagalan menjadi peringatan akan pentingnya 
berfokus terus-menerus kepada Tuhan bukan 
kepada diri sendiri. Kemenangan-kemenangan 
yang telah diperoleh kembali harus 
menghasilkan langkah-langkah pengabdian yang 
baru. Itulah yang umat Israel lakukan dengan 
upacara persembahan kurban serta pembacaan 
Hukum Taurat di Gunung Ebal.  Tindakan ini 
merupakan bukti formal pertobatan sejati umat 
serta komitmen untuk tidak lagi mengulang 
kesalahan yang pernah terjadi.  Yosua mematuhi 
apa yang diperintahkan Musa kepadanya 
(Ulangan 27), sebab ketaatan akan Firman adalah 
rahasia keberhasilan. Ya, penyertaan Tuhan 
dinyatakan kepada seoran yang menyerahkan 
hidupnya kepada Tuhan.  
 

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 6 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

  D    
 

E 

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

8:1-2 8:3-29 8:30-35  8:1-2 8:3-29 8:30-35 

1  menit 2 menit 3 menit  3  menit 5 menit 2   menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Cerita dalam Yosua pasal 7 penyebab kekalahan orang Israel melawan orang Ai antara lain 
kerena tidak melibatkan Tuhan, pandang enteng dan karena dosa Akhan. Setelah Yosua 
dan orang Israel berseru kepada Tuhan maka Tuhan menyerahkan kota Ai kepada orang 
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Israel. Hanya karena Tuhan orang Israel memiliki keberanian untuk menghadapi musuh-
musuh mereka.  

Gambar 2 
  

Kota Ai memang telah diserahkan oleh Tuhan untuk ditaklukkan orang Israel. Ditambah 
lagi dengan strategi jitu dari Yosua maka dengan mudah orang Israel menaklukkan kota Ai. 
Hal itulah yang membuat orang Israel sangat berani dan bersemangat dalam manaklukkan 
kota Ai. 

Gambar 3 
 

Raja Adoni- Zedek sangat ketakutan mendengar orang Israel yang telah mengalahkan kota 
Ai dan Kota Yerikho. Sementara Orang Gibeon telah bersekutu dengan Orang Israel. Maka 
Raja Adoni-Zedek  menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, Piream raja Yarmut, Yafia 
raja Lakhis, dan Debir raja Eglon. Agar mau membantu raja Adoni-Zedek memerangi orang 
Gibeon yang telah bersekutu dengan orang Israel. Maka orang kelima raja di daerah Amori  
berkumpul untuk memerangi orang Gibeon. Orang Gibeon menyuruh orang kepada Yosua 
agar membantu mereka. Maka Yosua maju dari Gilgal memerangi mereka. Sehingga 
mereka dihancurkan dan mengalami kekalahan yang besar. Raja-raja mereka yang 
bersembunyi di gua dibunuh dengan cara digantung. Demikianlah orang Israel 
mengalahkan hampir seluruh daerah di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Berbagai cara 
yang dilakukan orang-orang di Kanaan untuk menghalau orang Israel tapi gagal karena 
Tuhan yang selalu berperang melawan orang-orang di Kanaan.  

Gambar 4 Tuhan berfirman pada Yosua, untuk membagikan negeri kanaan kepada suku-suku Israel .  
Orang Israel bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

KC 290: Sungguh Berlimpah Kasih-Mu 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 71 : 5  Ayub 42:2 

Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, 
kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. 

 Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan 
segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang 

gagal. 

 
 

AKTIVITAS 

I. Siapkan dua peta:  
1. Peta pertama tentang Wilayah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. 
2. Peta kedua tentang wilayah itu pada jaman sekarang. 

Tugas anak adalah mencermati dan membandingkan kedua peta tersebut serta memberi komentar. 
Bagaimana  wilayahnya  pada zaman Yosua dan bagaimana wilayahnya sekarang ini.  

3. Tujuan untuk menambah pengetahuan. 
 

II. Kelas Besar: Menuliskan hal-hal yang disyukuri dalam hidupnya.  
Kelas Remaja: Menuliskan bentuk-bentuk peyertaan Tuhan dalam hidupnya 

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. 
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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. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Kita akan dapat bangkit dari kegagalan apabila kita jujur 

kepada Allah dan membuka diri kepada pengajaran dan pertolongan-Nya. Allah yang tidak pernah 
gagal itu mampu mengubah kegagalan menjadi bagian dari perwujudan rencana-Nya di dalam 
hidup umat-Nya.  

b. Sebagian besar kita tidak sulit menolak sesuatu yang jelas-jelas jahat. Kesulitan memilah mana yang 
berkenan atau tidak bagi Tuhan justru muncul di antara pilihan yang tampak baik semuanya. 
Akibatnya, banyak dari kita berprinsip, apa pun yang baik boleh diterima atau dikerjakan. Bahkan 
sering kita melakukannya tanpa merasa perlu bertanya kepada Tuhan dengan dalih menggunakan 
akal budi yang Tuhan berikan. Akibatnya kita sering terjebak tidak lagi melayani Tuhan. Kita 
terjerat aneka kebaikan semu yang disuguhkan si jahat dan tidak mengerjakan apa yang justru 
terbaik yang dikehendaki Tuhan.  

c. Jangan pernah lupa bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan hidup Anda, seremeh apa pun 
tampaknya! 

d. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan di pihak kita. Ancaman musuh, penganiayaan dari orang yang 
membenci kita, bahkan upaya pemusnahan gereja tidak perlu menghambat pelayanan Tuhan 
melalui gereja-Nya. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar, yang dapat menghalangi kemenangan 
iman karena Dia berperang bersama dan bagi kita. Namun, kita tidak boleh bersikap pasif seakan-
akan itu bukan peperangan kita. Justru dengan komando Tuhan kita bukan bertahan, melainkan 
maju dan menuntaskan misi Ilahi menyaksikan Kristus kepada dunia ini.  

e. Jangan jadikan janji penyertaan Tuhan sebagai alasan untuk berleha-leha karena masih banyak 
ladang yang perlu digarap dan dituai! 

f. Kunci kemenangan iman anak-anak Tuhan atas para musuh Tuhan bukan hanya pada jumlah SDM 
(Sumber Daya Manusia) yang melayani dengan prima dan berkualitas. Juga bukan karena strategi-
strategi canggih yang disertai dana kuat. Semua itu masih harus didasarkan pada ketaatan seratus 
persen pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan ketaatan seperti itulah Tuhan dapat leluasa berkarya 
melalui dan bagi kita untuk menggenapkan rencana agung-Nya.  

g. "Bila topan k’ras melanda hidupmu." "Hitung berkat Tuhan satu per satu," adalah sikap bijak tahu 
mensyukuri Tuhan agar sanggup menjalani susah senang kehidupan dengan keyakinan yang tak 
tergoyahkan. Jangan pernah lupa menghitung satu demi satu pertolongan Tuhan dalam berbagai 
aspek kehidupan kita. Agar riwayat kemenangan dari Tuhan itu berlanjut terus. 

h. Perjuangan untuk menang bukan saja berlangsung di masa perang, tetapi juga saat kemenangan 
dan keberhasilan sedang mulai kita nikmati. Untuk orang beriman, perjuangan dan peperangan 
tidak pernah usai. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin terang kemuliaan-Nya akan 
menyadarkan kita banyak hal tersembunyi yang tak layak di hadapan-Nya tertanam dalam diri kita. 
Semakin kita sudah mengalami keberhasilan baik dalam pembentukan watak maupun pelayanan, 
pekerjaan, semakin kita perlu berjaga-jaga agar kita tidak terlena. Keterlenaan bisa membuat sifat 
egois dosa muncul lagi, bisa juga meredam hasrat juang kita seterusnya.  

i. Sering kita menunjukkan keberanian untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi apakah 
keberanian yang kita tunjukkan itu karena Tuhan. Ataukah karena kita dikuasai emosi dan ambisi? 
Atau sebaliknya sering kita begitu lemah dan penakut dalam hidup kita. Meski kita pada pihak yang 
benar, kita acuh tak acuh dan masa bodoh.  

 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Alternatif Pendahuluan cerita:   
Games: Memanah dan Merebut wilayah sasaran 
- Bahan: Panah dan anak panah dan kertas manila atau papan tulis yang telah digaris-garis 

menjadi 12 kotak. 
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- Cara bermain: bentuk empat kelompok (A, B, C, D). Pilih tiga orang anak yang akan mewakili 
kelompoknya memanah agar waktu tidak terlalu lama. Beri kesempatan kepada setiap 
kelompok untuk memanah. Dengan syarat semua kelompok mendapat kesempatan memanah. 
Kalau no. 1 yang mulai memanah, maka semua no. 1 dalam kelompok harus diberi kesempatan 
baru ke no. 2. Dan demikian seterusnya sampai peserta no. 4. Setiap peserta hanya sekali 
memanah. 

- Tentukan jarak antara pemanah dengan sasaran. Jangan terlalu dekat atau terlalu jauh.  
- Buat sasaran jangan terlalu kecil.  

- Kriteria penilaian: Pada saat peserta memanah bila sasarannya mengena dalam kotak, maka 
kotak yang dikena tersebut menjadi milik yang memanah. Dan harus diberi kode pemiliknya. 
Apakah kelompok A maka diberi kode “A”, Jika kelompok B maka diberi kode “B” dan 
seterusnya.  Wilayah yang sudah direbut oleh kelompok sebelumnya meskipun dikena oleh 
kelompok berikutnya tetap menjadi milik kelompok yang pertama merebutnya.  

- Pemenangnya adalah kelompok yang paling banyak merebut wilayah sasaran atau kotak. 
2. Adegan pertama:  Ceritakan bahwa pada minggu lalu diceritakan tentang orang Israel yang 

dikalahkan orang Ai. Karena akibat dosa Akhan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Bisa berdialog 
di sini: apakah yang dilakukan Akhan?  Beri kesempatan untuk merespon. Dan setelah Akhan 
dihukum mati dan orang Israel berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Mereka memiliki 
keberanian yang besar untuk memerangi orang Ai. Tekankan tentang keberanian karena Tuhan. 

3. Adegan kedua: Akhirnya mereka mengalahkan orang Ai. Tekankan di sini tentang mengandalkan 
Tuhan dan karena Tuhan orang Israel menang. Ceritakan juga meski pun dengan berbagai cara orang 
di Kanaan menghalangi rencana Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan, termasuk dengan 
bersekongkol namun semua itu tidak dapat membatalkan rencana Tuhan. 

4. Adegan ketiga: Ceritakan bahwa janji Tuhan terlaksana dengan direbutnya beberapa wilayah di 
Kanaan. Walau pun belum semuanya. Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar membagi wilayah 
yang sudah direbut kepada suku-suku Israel. 

5. Pembacaan Alkitab adalah Yosua 12:1-24.  Bacalah dengan berdiri dan cara yang berbeda dari minggu 
sebelumnya.  


