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 CERITA 43  

JATUHNYA YERIKHO 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Yosua 5 – 7    
Bahan untuk Kelas  : Yosua 6:1-27 (Kelas Besar) Yosua 7:1-26 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 140:7-12 (Kelas Besar) Mazmur 140:7-12 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Amsal 10:8 (Kelas Besar) Amsal 10:8 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Remaja) 

 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Raja orang Amori dan Raja Kanaan tawar hati dan 
hilang semangat menghadapi orang Israel. 

5:1 + 

Tuhan memerintahkan Yosua untuk 
membuat pisau dan menyunat orang 
Israel. 

5:2    

  Yosua membuat pisau dan menyunat Orang Israel. 5:3-7 + 

  Orang Israel tinggal di perkemahan sampai sembuh. 5:8 + 

Tuhan menghapus cela Mesir dari 
Israel. 

5:9    

  Orang Israel merayakan paskah dan makan roti tidak 
beragi dan bertih gandum hasil negeri itu. 

5:10-11 + 

Tuhan menghentikan manna. 5:12    

  Yosua melayangkan pandanganya, dilihatnya seorang 
laki-laki berdiri dangan pedang terhunus, Yosua 
mendekati dan bertanya siapa dia? 

5:13 + 

Ia menjawab bahwa ia bala tentara 
sorga. 

5:14a Yosua sujud dengan muka sampai ke tanah dan 
menyembah. 

5:14b + 

Bala tentara Tuhan menyuruh Yosua 
menanggalkan kasut kakinya. 

5:15a Yosua menanggalkan kasut dari kakinya seperti yang 
diperintahkan Tuhan. 

5:15b + 

  Yerikho menutup pintu gerbang, tidak ada yang keluar 
masuk. 

6:1 - 

Tuhan  akan menyerahkan Yerikho 
kepada Israel hanya dengan mengelilingi 
kota itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. 

6:2-5    

  Yosua memimpin Umat Israel mengelilingi kota 
Yerikho sesuai dengan perintah Tuhan. 

6:6-17 + 

  Kota itu dengan segala isinya harus dimusnahkan 
hanya Rahab serta seisi rumahnya akan tetap 
hidup.Tetapi perak, emas, tembaga, dan besi harus 
dikhususkan untuk Tuhan. 

6:17-
19 

+ 

  Para Imam meniup sangkakala, orang Israel 
mendengarnya, mereka bersorak kuat-kuat. Setelah 

6:20a + 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yerikho runtuh, bangsa Israel masuk ke kota, merebut 
kota itu. 

Tuhan membuat tembok kota 
Yerikho runtuh 

6:20b    

  Bangsa Israel menumpas penduduk kota Yerikho. 6:21 + 

  Yosua menyuruh Kedua pengintai kota itu untuk 
menyelamatkan Rahab dan keluarganya sesuai 
janjinya. 

6:22-
25 

+ 

  Yosua mengutuk orang yang bangkit membangun 
kembali kota Yerikho. 

6;26 + 

Tuhan menyertai Yosua. 6:27a    

  Seluruh dunia mendengar kabar Yosua.  6:27b + 

  Orang Israel berubah setia, Akhan mengambil barang 
yang dikhususkan. 

7:1a - 

Tuhan murka kepada orang Israel. 7:1b Yosua menyuruh orang Yerikho ke Ai untuk pergi 
mengintai kota Ai. 

7:2 + 

  Mereka kembali ke Yosua menyampaikan bahwa 
tidak usah semua bangsa Israel pergi untuk 
menggempur Ai, sebab orang disana sedikit saja. 

7:3 - 

  Berangkat 3000 pasukan, mereka melarikan diri di 
depan AI. 

7:4 - 

  Orang AI menewaskan 36 pasukan Israel, dikejar, dan 
dipukul lah di lereng. Bangsa Israel tawar hati. 

7:5 - 

  Yosua dan tua-tua Israel mengoyakkan jubahnya, 
sujud sambil menaruh debu di kepalanya. Yosua  
mengadu kepada Tuhan, kenapa Ia tidak berpihak 
kepada mereka. 

7:6-9 + 

Tuhan berfirman kepada Yosua, 
orang Israel tidak setia kepada-Nya. Ia 
meminta mereka disucikan. Tuhan 
akan menunjuk besok pagi siapa yang 
berdosa. 

7:10-15 -    

  Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, menyuruh 
bangsa Israel tampil ke depan suku demi suku.  

- Didapatilah dari suku Yehuda, kaum Zerah, keluarga. 
- Zabdi, dia adalah Akhan yang berdosa. 

7:16-
18 

+ 

  Yosua menyuruh Akhan menghormati Tuhan dan 
mengaku di hadapan-Nya.  

7:19 + 

  Akhan mengakui dosanya dan menunjukkan 
bagaimana mengambil dan dia menyembunyikan 
jarahan itu di kemah. 

7:20-
21 

 

  Yosua menyuruh orang ke kemah mengambil jarahan 
itu.  

7:22 + 

  Mereka mengambil semua dari dalam kemah, 
membawa kepada Yosua, mencurahkan di hadapan 
Tuhan. 

7:23 + 

  Yosua beserta seluruh bangsa Israel, membawa 
Akhan, jarahan itu, semua keluarganya dan di bawah 
ke lembah Akhor, untuk di huum dengan dilontari 
batu. 

7:24-
25 

+ 

  Mereka mendirikan sebuah timbunan batu yang besar. 7:26a + 

Amarah Tuhan surut. 7:26b    
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Sunat tanda menerima janji dari Tuhan. Yosua 5  

II Tuhan meruntuhkan Tembok Yerikho bagi bangsa Israel. Yosua 6 D 
III Tuhan menuntut ketaatan penuh. Yosua 7  E 

 

 

 
 
 
 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Keselamatan dari Tuhan  
(Yosua 6:23-25) 

PGT Bab I:2,4; Bab V:4,6 
 

Tuhan menuntut ketaatan 
(Yosua 7:10-12) 

PGT Bab I:2,4; Bab V:4,6 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1.  Anak percaya bahwa keselamatan dari Tuhan 
asalnya. 

2. Anak meyakini bahwa Tuhan mengingat 
setiap perbuatan kita. 

3.  Anak mau melakukan perbuatan yang 
dikehendaki Tuhan. 

 1.  Anak tahu bahwa orang Israel di hukum 
Tuhan (kalah perang) karena dosa dan 
pelanggaran Akhan. 

 2.  Anak meyakini  bahwa Tuhan tidak kompromi 
dengan ketidaktaatan/ dosa 

3.  Anak belajar untuk taat dan patuh. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Tuhan mengingat dan mengasihi Rahab, karena 
ia telah percaya kepada Tuhan; yaitu Tuhannya 
orang Israel (bnd.Yosua 2:8-11). Rahab tahu, 
bahwa Tuhan yang berkuasa dan Maha Pengasihi 
Ia akan mengasihinya kalau ia percaya 
kepadaNya. Rahab membantu kedua pengintai 
itu karena ia percaya Tuhannya orang Israel pasti 
bisa menyelamatkannya. Rahab juga percaya 
bahwa Tuhan akan selalu mengingat setiap 
perbuatannya. Tuhan yang memberikan 
keselamatan. Ungkapan syukur atas anugerah 
keselamatan itu adalah kesediaan kita untuk 
melakukan kehendak Tuhan.  

 Perbuatan Akhan yang mengambil barang-
barang yang dikhususkan untuk Tuhan sesuai 
dengan FirmanNya, membuat orang Israel 
melarikan diri membelakangi musuhnya (Kalah 
Perang). Seluruh orang Israel di hukum karena  
Dosa dan pelanggaran Akhan. Karena Mereka 
harus bertobat dan orang yang melanggar harus 
di jatuhi hukuman, Tuhan tidak mau Kompromi 
dengan ketidaktaatan. Karena Tuhan tahu setiap 
perbuatan kita. Ia melihat apa pun yang kita 
lakukan. Hormatilah Tuhan, sayangilah DIA. 
Mengakulah dihadapan-Nya, katakanlah dengan 
jujur setiap perbuatan kita apapun akibatnya. 
Mintalah pengampunan-Nya. Pengampunan 
Tuhan menuntun kita untuk belajar taat pada 
kehendakNya.  

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 9 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

 
 

D     
 

E 

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

Yosua 5 Yosua 6 Yosua 7  Yosua 5 Yosua 6 Yosua 7 

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

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Yosua menerima perintah dari Tuhan untuk membuat pisau dari batu yang akan digunakan 
untuk menyunatkan orang Israel. Lalu Yosua membuat pisau dari batu. 

Gambar 2 Tuhan berfirman kepada Yosua, bahwa Ia telah menyerahkan kota Yerikho kepada orang 
Israel. 

Gambar 3 Orang Israel mengelilingi Kota Yerikho selama tujuh hari, selama enam hari hanya di kelilingi 
sekali setiap hari, tetapi pada hari ke tujuh mereka mengelilinginya tujuh kali.  

Gambar 4 Orang Israel mengelilingi kota Yerikho pada Hari ke tujuh selama tujuh kali berturut-turut, dan 
pada ke tujuh kalinya para Imam meniup sangkakala sehingga bangsa itu bersorak, sehingga 
runtuhlah kota itu. 

Gambar 5 Tetapi Tuhan mengingat Rahab, wanita yang telah menolong kedua pengintai yang diutus 
Yosua untuk melakukan perintahNya.  
Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Yosua menyuruh dua pengintai untuk 
menyelamatkan mereka. Mereka pun dibawa keluar dari Yerikho dan tinggal dekat 
perkemahan orang Israel. 

Gambar 5 Bangsa Israel berperang dengan kota AI. Tapi Mereka kalah dan bahkan tiga puluh enam orang 
yang mati. Yosua sujud kepada Tuhan, “Tuhan mengapa ini terjadi?” Tuhan menjawab,“Orang 
Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang  telah Ku-perintahkan kepada 
mereka dan mengambil barang yang di khususkan itu, mereka mencurinya  dan mereka 
menaruhnya diantara barang-barangnya. Ada orang yang mencuri barang yang diperuntukkan 
bagi-Ku.  Bangunlah, besok pagi kumpulkan seluruh bangsa Israel dan Aku akan menunjukkan 
orang itu kepadamu. “Besok pagi dikumpulkan lagi seluruh bangsa Israel dan diminta tampil ke 
depan dan ternyata Akhan yang berbuat dosa. Yosua berkata kepada Akhan, “Anakku 
hormatilah Tuhan dan akuilah perbuatanmu, jangan sembunyikan.”  

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 267 Siapa yang berpegang 
Kidung Ceria 271 Cinta akan Yesus 
Kidung Ceria 273 Maju, Laskar Kristus 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 136:23    Yosua 7:19a 

Dia yang mengingat kita dalam kerendahan 
kita; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih 

setia-Nya. 
 

“Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan 
mengakulah dihadapan-Nya." 

 
 

AKTIVITAS 

BERMAIN PERAN MENGELILINGI KOTA YERIKHO: 
1. Bagi anak-anak menjadi tiga kelompok: 

a. Kelompok 1:7 orang anak berperan membawa masing-masing sebuah sangkakala. 
b. Kelompok 2:4 orang anak berperan membawa Tabut Perjanjian. (Kalau dos/box memungkinkan 

ditandu oleh 4 orang anak maka pilih 4 orang anak). 
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c. Kelompok 3: semua anak yang tidak masuk dalam kedua kelompok di atas berperan sebagai prajurit.  
2. Guru mempersiapkan bahan seperti:  

a. 7 buah sangkakala, dapat dibuat dari kertas membentuk kerucut atau terompet. 
b. Tabut perjanjian, dapat dibuat dari dos disisipi kayu untuk bisa ditandu oleh 4 orang anak (Kalau 

memungkinkan dapat ditandu oleh 4 orang anak.) 
c. Salah satu bagian dari perlengkapan prajurit yang menandakan mereka adalah prajurit (mis: topi 

tentara, pedang kertas, baju jirah, dll), dimiliki setiap anak dari kelompok prajurit. 
d. Kota Yerikho yang terbuat dari gelas plastik bekas yang disusun ditengah. Dapat juga diganti 

dengan beberapa kursi plastik yang disusun menyerupai kota Yerikho. 
3. Guru meminta mereka berbaris dan mengelilingi “kota Yerikho” yang diawali dengan; kelompok 

prajurit, kelompok sangkakala dan kelompok pembawa Tabut perjanjian. 
4. Mereka memerankan seperti yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan orang Israel lakukan hingga 

Tuhan meruntuhkan kota Yerikho. 
 
 

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. Jelas sekali peperangan menghancurkan Yerikho adalah peperangan Tuhan. Andil pasukan Israel 

hanya sebatas mengelilingi kota itu sesuai dengan perintah Tuhan dan dengan urut-urutan tertentu 
yang menunjukkan bahwa peperangan ini sama sekali tidak memakai taktik militer. Namun 
demikian, walaupun bagi manusia cara Tuhan ini tidak masuk akal, kita bisa belajar beberapa hal. 
Pertama, taktik Tuhan ini mendorong umat Tuhan beriman sungguh-sungguh kepada-Nya dan bukan 
mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kedua, bagi penduduk Yerikho, musuh Israel, demonstrasi yang 
ditunjukkan pasukan Israel dengan mengelilingi kota mereka, secara mental telah meneror mereka. 
Ketiga, Tuhan bertindak dengan cara yang tidak terduga, namun umat Tuhan harus siap 
menindaklanjutinya dengan mengerjakan bagian mereka (21-24). Keempat, akibat dari cara Allah 
yang unik ini, kabar keperkasaan Tuhan yang menyertai Yosua dan Israel tersebar luas di negeri 
musuh (27).  

b. Selanjutnya, Umat Israel harus mengalami getirnya dan sakitnya kekalahan karena dua hal. Pertama, 
Israel meremehkan musuh. Kemenangan atas Kota Yerikho yang didapat relatif tanpa susah payah 
membuat Yosua dan umat Israel sama sekali tidak terpikir untuk berkonsultasi kepada Tuhan. 
Mereka menganggap musuh kali ini lebih ringan sehingga mengirim pasukan pun cukup sedikit saja. 
Akibatnya umat Israel membayar mahal dengan kematian tiga puluh enam prajurit mereka (5). 
Kedua, mereka tidak menyadari dosa telah menyusup masuk dan menodai kekudusan persekutuan 
umat (7:1). Sikap Akhan mewakili banyak anak Tuhan yang memandang enteng Firman Tuhan dan 
yang orientasi hidupnya pada materi semata. Padahal perintah Tuhan sudah jelas. Mereka harus 
memusnahkan semua harta benda Yerikho yang sudah dikhususkan dan tidak boleh mengambilnya. 
Jika tidak taat mereka akan terkena murka Tuhan (Yos 6:18). Tuhan sedang mengajarkan mereka 
mengenal kedaulatan Allah dan tidak bersikap serakah. Dengan melanggar perintah Allah, mereka 
sudah melanggar batas kewenangan Allah. 

c. Ketamakan sering membuat kita lupa perintah yang ditetapkan Tuhan. Sikap lepas kendali, tidak 
menghormati hak Allah, serakah pada hal-hal kebendaan, jangan kita anggap remeh.  

d. Tuhan tidak pernah Kompromi dengan ketidaktaatan. 
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PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Berceritalah dengan pendahuluan yang mengingatkan mereka cerita minggu lalu, misalnya : 
Perlihatkan kepada mereka betapa senangnya orang Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Mereka 
kembali menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan membelah sungai Yordan hingga terdapat bagian yang 
kering yang menyambung kedua sisi sungai tersebut. Perbuatan ini dilihat oleh orang Kanaan dan 
membuat mereka ketakutan terhadap orang Israel. 

2. Setelah pendahuluan, berceritalah dengan mengikuti alur cerita pada grafik masing-masing kelas. 
Mulailah menceritakan adegan I tentang perintah Tuhan mengenai Sunat menginginkan mereka yang 
lahir setelah keluar dari Mesir mengikat janji dengannya denga tanda disunat. Jelaskan mengenai Sunat 
(bnd. Kej. 17).  

3. Pada adegan II ceritakanlah tentang Tuhan memberikan kepada orang Israel kota Yerikho. Tuhan 
menyatakan perbuatan ajaibnya dengan melibatkan mereka untuk meruntuhkan tembok Yerikho. 
Pada adegan II ini terdapat puncak cerita D untuk kelas besar, sampaikanlah penerapan tentang 
Tuhan mengingat Rahab. 

4. Pada adegan III ceritakan tentang Tuhan membuat orang Israel kalah karena tidak melibatkan Tuhan 
dan mereka melanggar perintah-Nya yaitu Akhan mengambil bagian untuk Tuhan. 

5. Pada adegan III ini terdapat puncak cerita E untuk kelas remaja, sampaikanlah penerapan kelas 
remajal secara tertenun pada adegan ini bahwa kita harus menghormati Tuhan dengan taat kepada 
perintahNya. 

6. Akhiri cerita dengan kejadian akhir, Akhan menerima hukuman, orang Israel menjadi takut kepada 
Tuhan. 

7. Buka Alkitab dari Yosua 6:1-27 (anak Besar), Yosua 7:1-26 (Remaja).  


