
 

 

 

Pelajaran bulan Maret 2017, Minggu Pertama 

 

Tema: TANYA TUHAN 

 

 

Kitab Ulangan berakhir dengan kematian Musa. Sebelum meninggal dia meletakkan 

tangannya pada Yosua, dan mengangkatnya menjadi penggantinya. Di bawah kepemimpinan 

Yosua, bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam berbagai peperangan, 

sampai mereka berhasil merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. 

Kitab Yosua dipenuhi dengan berbagai kisah-kisah peperangan yang heroik, karena Yosua 

adalah seseorang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ia begitu taat pada apapun strategi perang 

Tuhan, meskipun terkadang nampak tidak masuk akal. Mulai dari penyeberangan sungai Yordan 

yang dibuat kering seketika oleh Tuhan (Yosua 3), sunat massal ketika tiba di tanah Kanaan (Yosua 

5), mengelilingi tembok Yerikho sebanyak total 13 kali (Yosua 6), strategi perang yang jitu untuk 

melumpuhkan Ai (Yosua 8), kisah berhentinya matahari dan bulan sampai peperangan besar 

melawan 5 raja Amori selesai (Yosua 10), dan masih banyak lagi. Tak bisa dipungkiri, Yosua 

adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel yang sukses dalam menjalani misi merebut tanah 

Kanaan. Yosua hampir selalu meminta petunjuk Tuhan sebelum mengambil berbagai keputusan. 

Sampai akhir hidupnya (Yosua 24), ia tetap setia kepada Tuhan. 

Tetapi ada satu peristiwa yang perlu kita perhatikan di pasal 9. Suatu kesalahan yang dibuat 

oleh Yosua dan para pemimpin Israel, yang dampaknya dirasakan hingga sekitar 400 tahun 

kemudian, bahkan sampai sempat menyebabkan kelaparan hebat di Israel pada zaman raja Daud. 

Mari kita belajar bersama dari peristiwa ini, dan berusaha untuk menerapkannya senantiasa dalam 

kehidupan kita. 

 

Pemahaman Alkitab: Yosua 9 (dan 2 Samuel 21:1-9) 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Ceritakan pengalaman Anda saat berhasil/gagal dalam bertanya kepada Tuhan sebelum 

mengambil sebuah keputusan. 
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5. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

6. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 
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Pelajaran bulan Maret 2017, Minggu Ketiga 

 

Tema: STRATEGI ALLAH 

 

 

Perjalanan kehidupan bangsa Israel setelah kematian Yosua sungguh menyedihkan. 

Generasi lama yang takut akan Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua digantikan dengan generasi 

baru yang berbuat jahat di mata Tuhan (Hak 2:10-11). Kisah yang sama terus berulang di sepanjang 

kitab Hakim-Hakim: bangsa Israel mulai menyembah berhala  Tuhan murka kepada mereka 

sehingga membiarkan mereka dijajah dan dibuat menderita oleh bangsa-bangsa asing  bangsa 

Israel menyadari perbuatan mereka dan berseru kepada Tuhan  Tuhan membangkitkan 

seseorang untuk menyelamatkan orang Israel  orang Israel hidup aman selama mereka takut 

akan Tuhan  mereka mulai kembali menyembah berhala, dst. 

Dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari kisah penyelamatan yang dilakukan Allah 

kepada bangsa Israel melalui Gideon. Berada di bawah jajahan bangsa Midian selama 7 tahun 

membuat bangsa Israel sangat melarat dan menderita (Hak 6:1-7). Allah kemudian bangkit 

menyelamatkan mereka, ketika mereka berseru kepada Tuhan (Hak 6:8-10). Allah ingin 

memperkenalkan Diri-Nya kepada sebuah generasi yang hanya mendengar, tetapi tidak pernah 

mengalami secara langsung keajaiban Allah. Dan untuk tujuan tersebut, Allah memakai seorang 

penakut yang sepertinya tidak mungkin diandalkan, dan juga memakai strategi perang yang sangat 

tidak masuk akal. Demikianlah dalam hidup kita, seringkali Allah memakai cara-cara yang paling 

tidak terduga, agar kita semua mengakui bahwa Allah-lah yang menolong kita, bukan kekuatan 

atau kemampuan kita sendiri. 

 

Pemahaman Alkitab: Hakim-Hakim 6:1 – 8:3 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Ceritakan pengalaman Anda saat mengalami pertolongan Allah yang tidak terduga. 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

Apa yang Anda syukuri dan gumuli sepanjang minggu ini? 


