Iman 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 pertanyaanpertanyaan 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 Januari 2018

Yosua 1: 2 dan 2:1

Ketaatan Yosua
Hallo Adik-adik, apa kabar? Adik-adik masih ingat
cerita minggu lalu? Kita belajar tentang Yosua.
Yosua menggantikan Musa yang sudah mati.
Tuhan memerintahkan Yosua untuk bersiap-siap
memimpin bangsa Israel masuk ke Tanah
Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada
keturunan Abraham. Apakah Yosua mau taat?
Dalam Yosua 2 kita
baca bahwa Yosua
langsung
mengirimkan
matamata ke Yeriko.
Yuk, kita belajar jadi anak-anak taat seperti
Yosua yang taat pada Tuhan. Masih ingat lagu ini
adik-adik?
T A A T, taat jadilah anak taat )2x
Kalau Mama suruh, segera lakukan
Kalau Papa suruh, segera lakukan
Lagu bisa dilihat di link dibawah ini:
https://www.youtube.com/watch?v=C0zpp7ToECM&t=38s

Sabtu, 27 Januari 2018

Adik-adik, mari kita bersama-sama menghafalkan
ayat hafalan kita:
Yosua 1:9

“Bukankah telah Kuperintahkan
kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah
hatimu? Janganlah kecut dan tawar
hati, sebab TUHAN, Allahmu,
menyertai engkau, ke manapun
engkau pergi.”
Yuk kita tulis lagi ayat hafalan diatas:

Jumat, 26 Januari 2018

Yosua 2:12-24

Selasa, 23 Januari 2018

Rahab Selamat Karena Percaya Kepada ALLAH

Adik-adik, Rahab percaya kepada ALLAH-nya bangsa
Israel, ALLAH yang besar dan berkuasa. ALLAH-nya
bangsa Israel telah membuat gentar semua orang di
Yeriko. Karena Rahab percaya, maka Ia membuat
perjanjian dengan 2 mata-mata
Israel itu. Kedua orang Israel itu
setuju

untuk

menyelamatkan

Rahab dan keluarganya.
Adik-adik, apakah kamu juga
percaya

pada

ALLAH

yang

hebat dan berkuasa itu? Jika iya,
maka kalau kamu merasa takut,
berdoa saja ya minta penyertaan
dari Tuhan yang hebat dan berkuasa.
“TUHAN, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang
baik dan besar kuasaNya. Kami mohon sertailah
kami, sertailah keluarga kami, sertailah gereja kami
dan sertailaah bangsa kami. Dalam nama Tuhan
Yesus. Amin”

Yosua 2: 1

Kedua Pengintai Mencari Penginapan
Adik-adik, 2 pengintai dari Israel itu sampailah ke Yeriko
dan mereka menginap di rumah seorang perempuan
yang berrnama Rahab.
Yuk, kita bantu 2 pengintai itu untuk sampai ke rumah
Rahab.

Rabu, 24 Januari 2018

Yosua 2:4-6

Rahab Menyembunyikan Mata-mata Israel
Adik-adik, ternyata kedatangan kedua pengintai itu
diketahui oleh raja Yeriko, sehingga kedua pengintai itu
dicari dan dikejar oleh pasukan raja. Tapi Rahab,
perempuan Kanaan itu, menyembunyikan mata-mata itu
di rumahnya. Wah, menegangkan sekali ya!
Yuk kita warnai gambar di bawah ini:

Kamis, 25 Januari 2018

Yosua 2:9-11

Allah yang Dikenal Rahab
Adik-adik, Rahab, perempuan Kanaan itu,
ternyata telah mendengar banyak cerita tentang
kehebatan ALLAH-nya bangsa Israel.
Rahab tahu kalau ALLAH-nya bangsa Israel bisa
mengeringkan Laut Teberau sehingga bangsa
Israel bisa melewatinya. Rahab tahu bahwa
ALLAH yang memberikan kemenangan bagi
Israel ketika mereka melawan Raja Og dan
Sihon. Rahab tahu dan percaya bahwa ALLAHnya bangsa Israel adalah satu-satunya ALLAH
yang berkuasa. ALLAH-nya bangsa Israel itu juga
adalah ALLAH kita, adik-adik.
Mari kita memuji Dia, ALLAH yang berkuasa.
ALLAH ku besar, kuat dan berkuasa
Tiada yang mustahil bagiNya …Hahaha
ALLAH ku besar, kuat dan berkuasa
Tiada yang mustahil bagiNya …Hahaha
Gunung milikNya
Sungai milikNya
Bintang-bintang ciptaanNya…Hahaha…
ALLAH ku besar kuat dan berkuasa
Tiada yang mustahil bagiNya …Hahaha

