
 

 

Minggu, 28 January 2018    
 
Selamat pagi Adik-adik, selamat hari Minggu! 

 
Mari kita memulai hari Minggu 
ini dengan bersaat teduh ya. 
Yuk kita baca dan hafalkan 
Yosua 1:9 
 
 
 
________________________ 
 

Mari bersyukur karena sepanjang minggu yang lalu kita 
belajar tentang: 

• Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk 
ke tanah perjanjian 

• TUHAN yang memberikan janji penyertaan kepada 
Yosua sehingga Yosua kuat dan teguh hatinya 
 

 
 

 
Naikkan doa syukurmu atas firman/perintah Tuhan yang 
setiap hari Tuhan berikan melalui saat teduh. Firman 
Tuhan itu akan mengubah hidupmu, dan menolongmu 
menjadi anak yang taat kepada Tuhan. 

 
 
 

Iman Percaya Rahab 
 

 
 

Nama: _________________ 
Kelas: _________________ 

 
 
                Yosua 2:1-24  
Langkah-langkah saat teduh: 

1. Berdoa minta Tuhan Yesus yang menolongmu untuk mengerti 
dan melakukan firman yang kamu baca. 

2. Baca dengan teliti firman hari itu, dan isilah pertanyaan-
pertanyaan yang ada.  

3. Renungkan (pikirkan) firman yang telah kamu baca. 
4. Berdoa sekali lagi, minta supaya Tuhan Yesus menolongmu 

untuk dapat taat pada-Nya 
5. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu baca hari itu.  



 

 

Senin, 22 January 2018                             Yosua 2:1 
 

Yosua Mengirimkan Pengintai 

Halo Adik-adik! Siapa 
yang pernah mendapat 
tugas sebagai ketua kelas 
atau pemimpin kelompok 
atau menjaga adik-adik di 
rumah? Tugas 
kepemimpinan memang 
sangat seru dan kadang 

menegangkan. Demikian juga dengan Yosua. Setelah 
Musa mati, Yosua mendapatkan tugas untuk (pilih): 

O Memimpin bangsa Israel pulang ke Mesir  

O Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. 

Yosua adalah pemimpin yang hebat, dia mengirimkan 
___________ secara diam-diam untuk mengintai kota 
___________. Dia melakukan persiapan sebelum 
memimpin bangsanya masuk ke tanah perjanjian. 

Apakah Adik-adik mau menjadi pemimpin yang hebat 
seperti Yosua?  

Doa: Bapa di Surga, terimakasih atas firmanMu yang 
sudah kami baca. Tolong kami untuk bisa belajar 
memimpin di rumah, di sekolah dan di gereja. Kami 
ingin menjadi pemimpin yang hebat seperti Yosua. 
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 

Sabtu, 27 January 2018                                      Ibrani 11:31 
 

Rahab Menjadi Berkat Bagi Banyak Bangsa 

Adik-adik, di tahun yang baru ini, apa harapan Adik-
adik? (pilih) O Jadi lebih ganteng/cantik   O Jadi lebih 
keren badannya     O Jadi lebih pintar     O Jadi lebih 
bagus nilai ulangannya  

Dalam Ibrani 11: 31 dikatakan “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. “ 

Iman Rahab 
menyelamatkan dirinya, 
menyelamatkan seluruh 
keluarganya dan bahkan 
iman Rahab diturunkan ke 
generasi selanjutnya 
sampai ke Yesus (baca 
Matius 1:5).  

Karena imannya, Rahab 
bisa menjadi berkat bagi 
banyak bangsa, apakah 

Adik-adik mau menjadi berkat bagi banyak orang?  

Mari berdoa: “Tuhan, tolong kami agar kami bisa 
menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama 
Tuhan Yesus, amin”  



 

 

Jumat, 26 January 2018            Yosua 2:12-21  
 

Rahab Yakin Tuhan Menyelamatkan 

 Adik-adik, apa yang paling 
berkesan dari bacaan hari ini 
menurut Adik-adik? (pilih) 

O Rahab cerdik O Rahab percaya 
pada kuasa TUHAN 

O Rahab ingat keselamatan 
keluarganya O Rahab menolong para pengintai  

Rahab, walau pun bukan dari bangsa Israel, 
mengingat dengan jelas bagaimana TUHAN Allah 
Israel memimpin bangsa Israel melewati laut 
Teberau dan mengalahkan raja-raja Amori yang 
perkasa. Rahab menyakini bahwa: “TUHAN, 
Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di 
bumi di bawah”  

Apakah Adik-adik mau meyakini akan kuasa 
TUHAN seperti Rahab meyakini kuasa TUHAN? 

Mari kita berdoa “Tuhan, tolong kami untuk 
selalu percaya dan bersandar kepadaMU 
dalam setiap hal yang kami lakukan dan 
rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin” 

Selasa, 23 January 2018                 Yosua 2:3-7                                          
 

Tuhan Melindungi Para Pengintai 

Shalom Adik-adik. Apa ada 
yang pernah mendapatkan 
tugas dari Guru di sekolah, 
Guru Sekolah Minggu atau 
Orang Tua di rumah? Apa yang 
dirasakan saat menjalankan 
tugas itu? (pilih)  

O Capek  O Senang  O Bangga   
O Takut       

Hari ini kita membaca tentang raja Yerikho yangt 
ternyata mendapatkan informasi bahwa 
(lengkapi): “_______________________________ 

untuk menyelidiki negeri ini”. 

Wah, kedua pengintai ternyata ketahuan! 

Adik-adik, menjalankan tugas dengan sungguh-
sungguh pasti ada resikonya yaitu badan capek, 
pikiran stress dan mungkin hati emosi. Tapi 
ingatlah, TUHAN selalu menyertai kita dan Dia 
mau kita belajar bertanggung jawab atas perkara 
kecil sejak kita kecil. TUHAN memberkati! 



 

 

Rabu, 24 January 2018             Yosua 2:3-7 
 

TUHAN Memakai Rahab 
 
Adik-adik, siapa yang pernah mendapatkan 
pertolongan orang lain saat sedang berada dalam 
kesusahan? Waktu kecil Kakak pernah kesetrum 
listrik cukup lama dan, puji TUHAN, diselamatkan 
oleh Mamanya Kakak. 
 
Mari kita lengkapi bacaan Alkitab hari ini: 
2:4 Tetapi perempuan ______________________ 
___________________. Berkatalah ia: "Memang, 
orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi 
aku tidak tahu dari mana mereka.” 
 

Seperti Rahab yang dipakai 
TUHAN untuk menolong 
kedua pengintai yang 
ketahuan oleh raja Yerikho, 
TUHAN juga bisa memakai 
orang lain untuk menolong 
kita. 

Mari kita bersyukur kepadaNya! 

Mari kita berdoa: “Tuhan, kami bersyukur karena 
TUHAN memakai orang lain untuk menolong 
kami. Tolong ajar kami juga mau menolong orang 
lain yang dalam kesusahan. Dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin” 

Kamis, 25 January 2018                    Yosua 2:7-11 
 

Rahab Beriman Kepada TUHAN 
 
Adik-adik, kemarin kita membaca bagaimana Rahab 
berhasil menghindarkan kedua pengintai dari 
penangkapan prajurit raja Yerikho. Yosua 2:6 
mengatakan “Tetapi perempuan itu telah menyuruh 
keduanya naik ke sotoh rumah dan 
menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang 
rami, yang ditebarkan di atas sotoh” 
  

Menurut Adik-adik, Rahab berhasil 
menyelamatkan kedua pengintai dari 
penangkapan karena (pilih): 
O Rahab gesit 
O Rahab pintar berbohong 
O Rahab beriman kepada TUHAN Allah 
Israel 
 
Walau pun Rahab bukan dari bangsa 
Israel tapi dia beriman kepada TUHAN 
Allah Israel. Itu yang membuat dia 
berani untuk mencari jalan 

menyelamatkan kedua pengintai. 
Apakah Adik-adik mau terus beriman kepada TUHAN 
Yesus? 
 
Mari berdoa: "Tuhan, tolonglah kami untuk beriman 
kepadaMu dalam keadaan senang maupun susah. 
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin”  


