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 CERITA 42  

MASUK KE TANAH KANAAN 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Yosua 1 – 4    
Bahan untuk Kelas  : Yosua 2:1-24 (Kelas Besar) Yosua 2:1-24 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 143:5-8 (Kelas Besar) Mazmur 143:5-8 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Yosua 1:8-9 (Kelas Besar) Yosua 1:8-9 (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 memerintahkan Musa untuk memimpin 
bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan dengan 
jaminan keselamatan dan penyertaan. 

1: 1-18    

  Yosua mengutus dua pengintai ke kota 
Yerikho dan bersembunyi di rumah Rahab. 

2:1-7 + 

Tuhan menggerakkan hati Rahab untuk 
menolong pengintai dari Israel 

2:8-11    

  Rahab meminta janji dari pengintai itu 
untuk tidak membunuhnya kalau mereka 
merebut Yerikho dan melepaskan mereka 
pergi. Pengintai itu pulang kepada Yosua 
dan menceriterakan semuanya. 

2:12-
24 

+ 

  Yosua memimpin bangsa Israel berangkat 
dari Sitim dan sampai di tepi Sungai Yordan 
mereka berkemah di situ tiga hari. 

3:1-2 + 

  Yosua memerintahkan  bangsa itu 
menyeberangi sungai mengikuti Tabut yang 
di usung 12 orang. 

3:3-12 + 

Air sungai Yordan berhenti mengalir saat kaki 
para pengusung menyentuh air sungai.. 

3:13-16    

  Bangsa itu menyeberang sungai serta 
menginjak tanah yang kering. 

3:17 + 

Tuhan memerintahkan Yosua memilih 12 orang dari 
12 suku Israel untuk mengangkat 12 batu dari 
sungai Yordan 

4:1-8    

  Yosua melakukan segala yang di perintahkan 
Tuhan 

4:9-24 + 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Perintah Tuhan merebut tanah Kanaan Yosua 1  
II Pengintai-pengintai di Yerikho Yosua 2 D 
III Menyeberangi sungai Yordan Yosua 3-4 E 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Diselamtkan karena Iman (Bnd Ibrani 11:31) 
PGT Bab I:2, II:7; III:9 

 
Batu Peringatan. (Yosua 4:20-24) 

PGT Bab I:2, II:7; III:9 
   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak mengetahui bahwa iman Rahab kepada 
Tuhan menyelamatkan dirinya dan 
keluarganya. 

2. Anak yang beriman kepada Tuhan, akan 
melihat perbuatan Tuhan melebihi apa yang 
dipikirkan. 

 

 1. Anak meyakini Tuhan berdaulat atas Alam 
semesta.  

2. Anak menyatakan ketaatannya kepada 
Tuhan Karena Imannya. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Tindakan Yosua mengirim kedua pengintai ke 
Yerikho tidak hanya mendatangkan keuntungan 
bagi bangsa Israel. Tetapi juga mendatangkan 
keselamatan bagi Rahab. Meskipun Alkitab tidak 
memuji Rahab untuk kebohongannya, tetapi 
Alkitab memuji imannya (Ibrani 11:31) yang 
terungkap dalam perbuatannya. Rahab dapat 
melihat Allah yang sedang berkarya bagi Israel. 
Begitu jelas ia melihat, hingga mampu 
merespons dengan amat tepat, mampu berpaut 
erat pada maksud hati Tuhan, sekalipun tanpa 
menerima janji dan firman Allah secara langsung 
seperti bangsa Israel! Allah berkarya di hati 
Rahab sehingga ia mampu melihat dengan benar 
akan Dia dan misiNya. Maksud Allah iman 
mendatangkan karya Allah melebihi apa yang 
kita pikirkan. Bukan hanya untuk diri sendiri 
sekaligus juga untuk keluarga dan sesama 

 Dengan kasihNya yang tak terbatas, Tuhan terus 
memelihara umat Israel dalam perjalanan menuju 
Kanaan selama 40 tahun, Tuhan menggunakan 
apa saja dan siapapun untuk menolong 
UmatNya. Mereka dapat menyeberang sungai 
yang besar dan dalam karena penyertaan Tuhan.  
Yosua menegakkan/mendirikan 12 batu yang 
diambil dari sungai. Satu batu mewakili satu suku 
Israel. Yosua mendirikannya di Gilgal/pinggir 
sungai sebagai Tanda Peringatan bagi anak-anak 
mereka nantinya bahwa dengan keajaiban 
Tuhan-lah telah mengantar mereka ke Negeri 
yang di Janjikan ini.  Dan supaya  diajarkan terus 
menerus kepada anak-anaknya bahwa Tuhan 
telah mengeringkan sungai Yordan sehingga 
UmatNya berjalan di tanah yang kering dan 
supaya bangsa di  bumi  tahu dan percaya pada 
kedaulatan Tuhan. Ketaatan karena iman 
menjadi hal yang penting diingat atau 
diperingati. Banyak yang Tuhan sudah nyatakan 
dalam hidup orang percaya kepadaNya. Itulah 
yang diperingati dan disyukuri setiap saat.  
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 9 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 11 menit) 

 D     
 

E 

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

Yosua 1 Yosua 2 Yosua 3-4  Yosua 1 Yosua 2 Yosua 3-4 

2   menit 4 menit  3 menit  2 menit 4   menit  5    menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Dua orang mata-mata(pengintai) diturunkan dengan tali melalui jendela rumah Rahab 
yang kebetulan berada di tembok batas Kota Yerikho, sehingga mereka bisa kembali 
dengan selamat dan menceritakan semua yang dialami kepada Yosua. 

Gambar 2 
 

Yosua memimpin umat Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan atas perintah Tuhan 
dengan Tabut Tuhan berjalan diusung di depan.  
Tibalah rombongan bangsa Israel di tepi sungai Yordan: Pada saat kaki para Imam 
pengangkat tabut Tuhan  menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, air sungai Yordan terbelah 
menjadi dua bagian, mereka berjalan di tengah di tanah yang kering menyeberangi sungai 
Yordan. Benar,  Tuhan melakukan perbuatan  ajaib. Tuhan  telah menolong mereka untuk 
percaya kepada-Nya sehingga dapat meyeberangi sungai Yordan yang dalam itu. 
Satu persatu mereka menyeberang, sampai akhirnya semua sampai ke seberang sungai. 

Gambar 3  Yosua memerintahkan 12 orang untuk mengambil batu dari dasar sungai Yordan satu batu 
mewakili satu suku umat Israel. Sesuai dengan perintah Tuhan 

Gambar 4 Yosua mendirikan batu peringatan sebaga tanda peringatan bahwa Tuhan telah 
mengeringkan sungai Yordan supaya umat Israel berjalan di tanah yang kering. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria No. 36 Yang Jaga ‘Ku Selalu 
Kidung Ceria No. 37 Allah Bapa Melindungi 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Ibrani 11:31  Yosua 4: 14 

Karena iman maka Rahab, perempuan sundal 
itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan 

orang-orang durhaka, karena ia telah 
menyambut pengintai-pengintai itu dengan 

baik. 

 

Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama 
Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga 

mereka takut kepadanya seperti takut kepada 
Musa seumur hidupnya. 
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AKTIVITAS 

BATU PERINGATAN 
Bahan:  
1. Siapkan 12 Batu yang dapat disusun satu sama lain ditaruh diluar ruangan. 
2. Batu yang dapat ditulisi beberapa kalimat sejumlah anak dalam kelas. Dapat juga seminggu 

sebelumnya batu yang menarik yang dapat ditulis, atau sebelum ibadah dimulai, anak-anak dapat 
mencari batu yang dimaksud di halaman gereja.  

3. Spidol. 
Cara beraktivitas : 
1.  Minta 12 anak-anak untuk mengambil batu yang sudah disiapkan diluar dan mengaturnya supaya 

dapat tersusun dengan baik secara berjejer, sambil terus menyebutkan nama suku-suku Israel 
dengan menunjuk batu. 
Katakan : Hari ini kita pun juga membuat peringatan. Supaya kita ingat bahwa pada hari ini kita telah 
mendengar perbuatan ajaib Tuhan kepada orang Israel. Terpujilah Tuhan. 

2.  Persilahkan anak untuk kembali ke tempatnya. Bagikan atau ambil batu yang disiapkan. Setiap anak 
akan  menulis tentang perbuatan satu minggu ini yang secara khusus mereka ingin peringati hari itu. 
Berikan kesempatan 3 menit memikirkan dan menuliskannya dalam satu atau dua kalimat. Jangan 
lupa menulis nama masing-masing anak. 
Setelah waktu yang ditentukan, minta anak membawa batunya satu per satu ke depan sambil 
menyebut: Ajaib perbuatanmu, Tuhan! Syukur kepadamu! 

3.  GSM menutup aktivitas dengan berdoa, bersyukur untuk keajaiban Tuhan bagi hidup anak-anakNya. 
 
 

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. Jangan anggap enteng kemampuan Tuhan memakai kita sebagai alat anugerah-Nya, kalau kita 

percaya pada-Nya, meresponslah dengan tepat dalam sikap dan tindakan. 
b. Walaupun musuh-musuh Allah selalu berupaya merintangi rencana-Nya bagi dan melalui umat-Nya di 

dunia ini, Allah tetap berdaulat. Allah bahkan dapat mengubah para musuh menjadi alat-Nya untuk 
terlibat dalam penggenapan rencana mulia-Nya. Oleh karena itu, jangan terlalu dikuatirkan oleh 
faktor-faktor perintang yang dapat menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita.  

c. Situasi dan kesulitan apa pun tidak boleh membuat gereja putus asa karena rencana Allah bagi dan 
melalui gereja tidak pernah bisa digagalkan! Allah bisa membangkitkan orang-orang berkaliber 
pemimpin, asal seperti Yosua mereka mau bersandar penuh kepada Allah, taat persis firman-Nya, 
dan dengan proaktif mengerjakan bagian kepemimpinan yang dipercayakan Allah bagi mereka 

d. Langkah iman tidak selalu ditandai dengan mukjizat melainkan dengan pemahaman dan 
penghayatan penuh akan setiap firman yang Allah nyatakan dalam Alkitab. 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Cerita dapat dimulai dengan pendahuluan. Pilihlah pendahuluan yang dapat membawa pendengar 
masuk ke dalam cerita seperti:  
- Mengingatkan mereka ke salah satu monumen yang ada disekitar tempat mereka. Tanyakan apa 

maksud monumen tersebut dibangun di tempat itu. 
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- Membuka peta dan memperlihatkan posisi bangsa Israel yng berada di tepi sungi Yordan dan hendak 
menyeberang ke tanah Kanaan.  

2. Setelah pendahuluan, pedomanilah grafik cerita setiap kelas untuk bercerita.  Berdasarkan grafik 
kelas besar, puncak cerita pada adegan II. Sampaikanlah pesan cerita pada adegan ini. Imajinasikan  
Bagaimana ketika kaki para pengusung Tabut Tuhan menyentu air maka air sungai Yordan terbelah 
dua sehingga umat Israel berjalan di tanah yang kering. 

3. Puncak cerita kelas Remaja ada pada adegan III. Sampaikan pesan cerita kelas remaja pada adegan 
ini. Imajinasikan bagaimana Yosua mendirikan 12 batu yang diambil dari sungai Yordan sebagai 
peringatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.      

4. Tutup Cerita dengan memperlihatkan betapa senangnya umat Israel telah menyeberangi sungai 
Yordan, akhirnya mereka tiba di Kanaan. 

5. Akhiri dengan kalimat; Ingatlah selalu perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan, 
sehingga kita menaati dan mempercayaiNya. 

6. Buka Alkitab dan baca Yosua 2:1-24 (anak Besar); Yosua 3:1-17 (Remaja).  
 
 


