
Rumah Bagi
Umat Allah

Um" t Allah telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh tangar "Ilah
yang bel kuasa. Mereka telah menerima perintah-perintah Tuhan Imtuk
mengat u: kehidupan dan ibadah mereka sesuai dengan maksud-Nya. Sc telah
penunda, n yang disebabkan keraguan, mereka berkumpul di dataran Moab
dan men, engarkan wejangan Musa. Akan tetapi, kemudian itu Musa mening-
gal dunia Siapa gerangan yang akan memimpin mereka memasuki nege ri itu
supaya IT ereka dapat mendudukinya?

Semi ntara saudara mempelajari pasal ini dan membaca dalam Alkitab
mengena' kejadian-kejadian itu, saudara akan berkenalan dengan orang yang
dipilih Al.ah untuk memimpin umat-Nya. Saudara akan mengikuti um. i' Itu
ketika me' eka memasuki negeri itu dan memperoleh banyak kemenangan. Iuga,
saudara I kan menyaksikan mereka melalui waktu-waktu kesuraman dan
kesukara . Saudara pun akan menemukan bagaimana Allah masih terus
rnernimpi mereka untuk melaksanakan maksud-Nya bagi mereka sebaga satu
bangsa. LI menghendaki agar kehidupan berkeluarga, ibadah dan kernakrr uran
mereka it I menjadi kesaksian bagi-Nya, yaitu satu-satunya Allah yang b mar,
di hadapan semua bangsa di muka bumi ini. Ia mempunyai sasaran dun Ia
memimpri mereka menuju sasaran itu.

Penelaahan pasal ini akan menolong saudara mengerti berbagai pengali.man
yang dialami umat Allah selama tahun-tahun pertama mereka memiliki dan
mendiami negeri mereka. Pada waktu saudara mulai mengerti pengalanan-
pengalaman ini, saudara akan menarik banyak pelajaran untuk kehid ipan
saudara ~'.ndiri

ikhtisar pasal

Pemimpi] dan Negeri Itu
Pelajaran pelajaran yang Diperoleh pada Masa Kesukaran
Terang Yang Diberikan untuk Masa Depan
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menunjukkan pada peta Palestina, pembagian alamiah yang utama, tiga
daerah yang ditaklukkan, dan tempat-tempat di mana suku-suku itu menetap.

• Menerangkan mengapa hukuman Allah menimpa orang Kanaan, bangsa
Israel selama masa pemerintahan hakim-hakim, dan keluarga Eli.

• Menerangkan sifat rohaniah Yosua dan Samuel dan makna kejadian-kejadian
dalam kitab Rut.

kegiatan belajar

1. Bacalah Kitab Yosua, Hakim-hakim, Rut dan I Samuel seperti yang dimin-
ta dalam pelajaran.

2. Pelajarilah uraian pasal seperti biasanya, dengan perhatian khusus kepada
peta-peta dan diagram-diagram Palestina. Jawablah pertanyaan dalam uraian
pasal, kerjakan soal-soal untuk menguji diri, dan cocok kan semua jawaban
saudara.
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uraian pasal

Diagram di bawah ini memberikan garis besar masa-masa utama dalarn
sejarah Israel. Diagram ini dibuat seperti tangga untuk menunjukkan bahwa
gerak rr ajunya menanjak sampai masa kerajaan Daud dan Salomo pac waktu
Israel b-rtambah makmur dan berhasil. Kemudian jalan sejarahnya rn enurun
dari pe pecahan kerajaan itu sampai ke penawanan di Babel.

Ki! 1 telah mempelajari peristiwa Keluaran. Pelajaran ini berhubungan
dengan Penaklukan dan masa Hakim-hakim. Dalam pasal-pasal selai .jutnya
ini sam: ara akan mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi selama s I!a masa
Kerajacn, Dua Kerajaan, Yehuda Sendiri, dan Penawanan.

I Pela.arilah diagram ini dengan saksama dan hafalkanlah. Kemudian tanpa
melihat gambarkanlah dalam buku tulis saudara diagram itu dengan ketujuh
anak ta -igganya dan nama masa yang digambarkannya.

KERAJAAN

PENAKLUKAN ./ ~ VUDAH SENDIRI __

I KELUA~AN -> <, PENAW.j~NAN I
PEMIMPIN DAN NEGERI ITU

Yosua -- Persiapan dan Pelayanannya

Bacala. Yosua 1

Tujuar I. Mencocokkan uraian kejadian-kejadian dalam kehidupan }'osua
dengan pernyataan-pernyataan yang memberitahukan keper ringan-
nya dalam persiapan untuk jabatan kepemimpinan.

AI ah telah mempersiapkan seorang untuk memimpin umat-Nya me masuki
tanah r-erjanjian, yaitu Yosua bin Nun, seorang yang pernah dipihl untuk
rnengir iai negeri Kanaan. Kaleb, seorang pengintai lainnya, dan Yosua adalah
orang \ mg kern bali dengan laporan yang baik (Bilangan 11: I - 14: 10). Kepada
Yosua nilah Allah berfirman, "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab tu ber-
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siaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa
ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka" (Yosua 1:2).

1 Bacalah dalam Alkitab tiap ayat mengenai Yosua yang diberi dalam penun-
jukan di bawah ini di sebelah kanan. Kemudian cocokkan dengan pernyataan
di sebelah kiri yang paling baik menyatakan kepentingannya dalam persiapan
Yosua sebagai pengganti Musa.

a Dipilih Allah untuk menggantikan Musa. 1) Keluaran 17:10-16
2) Keluaran 33:11
3) Bilangan 13:16
4) Bilangan 14:5-10
5) Bilangan 27: 18
6) Bilangan 27:22-23

b Melewatkan waktu di Kemah Kehadiran Tuhan.

.... c Menyatakan iman dan percayanya kepada Allah
di hadapan bangsa Israel.

.... d Mempunyai pengalaman dalam membantu
Musa .

.... e Namanya diganti dari Hosea ("keselamatan")
menjadi Yosua ("Tuhan adalah keselamatan") .

.... f Diakui oleh Musa sebagai penggantinya di
hadapan seluruh umat itu .

.•.. K Mempunyai pengalaman dalam memimpin
pertempuran dan mengalahkan musuh.

Persiapan Yosua dapat kita baca dalam kitab Keluaran dan Bilangan, tetapi
dalam kitab Yosua kita membaca tentang tahun-tahun ketika ia menjadi pemim-
pin bangsa Israel. Kita dapat membagi kitab Yosua menjadi dua bagian utama:

1. Pasal 1-12 menguraikan penaklukan Kanaan;

2. Pasal 13-24 menerangkan bagaimana negeri itu dibagi di antara suku-
suku Israel.

Kitab ini memberi bukti bahwa ia betul-betul suatu kitab sejarah; di dalam-
nya disebutkan kira-kira 300 kota dan kota kecil. Peristiwa-peristiwa yang
dikisahkannya terjadi dalam jangka waktu sekitar 25 tahun. Pidato Yosua yang
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terakhi kepada Israel dituliskan dalam pasal 23 dan 24. Pidato ini mel' unjuk-
kan pei.mgai rohani orang ini yang benar-benar percaya kepada Tu h ln dan
berganr mg kepada-Nya.

Kanaan -- Gambaran, Penaklukan dan Pembagiannya
•

Ciri-cm Negeri Itu

Tujuan !. Mengenali fakta-fakta tentang ciri-ciri fisik negeri Palestin i.

Tar ah Kanaan telah dipilih oleh Allah untuk umat-Nya. Mempelajari
beberap : fakta mengenainya akan menolong saudara mengerti Alkitab dengan
lebih ba ko Kejadian-kejadian yang terjadi di negeri itu akan lebih hidup bagi
saudara

Kar dan dinamai menurut nama anak Ham yang keempat, yang, idalah
nenek m 'yang penduduknya yang mula-mula (Kejadian 9: 18). Namun den ukian,
untuk ni -nghindari kebingungan, saya akan menyebut tanah itu sendiri s ebagai
Palestin . Pada zaman Perjanjian Lama, lebar daerah Palestina rata-ra ta 105
km, ten iat yang paling lebar adalah 160 km. Ukurannya yang paling pan-
jangnya adalah 290 km. Jadi, saudara dapat melihat bahwa negeri itu tidak
lebih be ar daripada sebuah negara bagian atau propinsi di banyak negara
dewasa li.

Set gai negeri yang dipilih Tuhan bagi umat-Nya, Palestina rnernr unyai
empat CI i khusus yang patut diperhatikan.

I. 1 -taknya terpencil. Melihat sepintas di peta akan menunjukkan lahwa
di bagiar barat terdapat lautan, di bagian selatan dan timur terdapat p idang
gurun, St Jangkan di bagian utara terdapat pegunungan. Keadaan terpencil itu
hendakn \a menolong umat Allah untuk berkembang sesuai dengan rel' cana-
Nya. Bangsa-bangsa di sekeliling Israel adalah penyembah berhala. - 'etapi
kepada I-rael telah diberikan wahyu tentang Allah yang benar.

2. I -taknya di pusat. Meskipun terpencil, Palestina terletak di te rgah-
tengah sc -iua negara besar dalam dunia zaman dahulu. Negeri ini dipergunakan
sebagai F .an lintas negara-negara tetangganya. Bangsa Mesir, Babiloniav Asyur ,
Persia, v unani, dan Roma semuanya bertambah besar di sekelili ri. mya.
Letaknv, Israel sangat penting karena Allah telah mengangkatnya untuk rnen-
jadi sak <, Nya kepada dunia.

3. 7" nahnya terbatas. Kecilnya negeri itu menjadikannya kurang c ocok
bagi orar >0\ yang mempunyai ambisi politik. Allah tidak memanggil AbI' iharn
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untuk menjadi pendiri sebuah bangsa lain saja, tetapi untuk menjadi saluran
berkat bagi semua keluarga di bumi ini.

4. Sangat subur. Bahkan para pengintai yang tidak beriman melihat buah-
buahan, jenis-jenis gandum, dan sayur mayur yang melimpah di Palestina.
Negeri itu sanggup menghasilkan semua yang diperlukan umat Allah selama
mereka hidup taat kepada Tuhan.

3 Ciri tanah Palestina yang menjadikannya sangat cocok bagi suatu bangsa
dengan berita yang harus diberitakan kepada dunia adaalah
a) letaknya yang terpencil. c) ukuran yang kecil.
b) letaknya di pusat. d) kesuburannya.

Secara kasar negeri itu terbagi
menjadi empat jalur sejajar:

1 Dataran pantai di tepi Laut
Tengah.

2 Jajaran gunung-gunung di
tengah sepanjang tepi barat
lembah Yordan.

3 Lembah Sungai Yordan.

4 Dataran tinggi dan pegu-
nungan di Palestina timur,
yang terbentang di sebe-
lah timur lembah Yordan
dari Gunung Herman di
utara ke Gunung Hor
di selatan.
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Suatu .Iiagram penampang silang negeri itu akan kelihatan seperti irii:

PENAMPANG SILANG 'ALlSTINA

, D.,.,.n P.nt.,
YO PE

4 Lihatlah peta dan diagram, lalu lingkarilah huruf di depan tiap peru vataan
yang BENAR. Kemudian dalam buku catatan saudara, tuliskanlah ~em bali
setiap kalimat yang SALAH setelah membetulkannya.
a Yerusalem terletak di sebelah utara Hebron.
b Gunung Gilead dan Gunung Gilboa keduanya terletak di jajaran pegu 'uingan

yang tengah.
eTasI. Mati lebih tinggi dari permukaan air Laut Tengah.
d Lem bah sungai Yordan meluas ke selatan dari Danau Galilea sampai ~e Tasik

Mati
e Keempat daerah tanah Palestina yang utama meluas dalam empat julur se-

jajar dari timur ke barat.
f Data-an pantai lebih rendah daripada dataran tinggi di Palestina t irnur ,

Penduauk Negeri Itu

Tujuan 3. Mengenali alasan-alasan utama mengapa Israel diperintahk an un-
tuk menaklukkan negeri Kanaan.

Pada waktu Israel siap untuk memasuki Kanaan ada tujuh suku atau bangsa
yang di.irn di sana. Bangsa Het adalah yang paling terkemuka. Mereka oerasal
dari ker ajaan Het yang dahulu berkuasa. Pada zaman Abraham merek a ting-
gal dekat Hebron dan, kemudian bercampur dengan bangsa Amori d daerah
pegunungan yang kelak terkenal sebagai Efraim. Orang Kanaan me idiami
daerah pesisir , orang Hewi dekat Sikhem, orang Feris di Palestina teng ah dan
selatan. orang Girgasi dekat Danau Galilea, orang Amori di dataran tinggi
Palestin i timur dan orang Yebus di daerah pegunungan tengah sekitar J t li kota
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mereka yang di kemudian hari rnenjadi Yerusalem. Istilah "orang Kanaan"
sering kali dipergunakan untuk menunjuk semua suku atau bangsa ini.

Dalam Ulangan 20: 16-18 kita membaca perintah Allah kepada bangsa Israel
untuk membinasakan semua penduduk negeri yang telah diberikan-Nya kepada
mereka. Perintah ini menimbulkan pertanyaan yang serius dalam pikiran banyak
orang: Bagaimana Allah yang adil dapat memerintahkan hal ini kepada Israel?
Banyak orang yang diberi keterangan yang salah telah merasa kasihan karena
orang Kanaan dimusnahkan. Mereka lebih memperhatikan hukuman Allah yang
dijatuhkan ke atas orang Kanaan daripada memperhatikan watak bangsa-bangsa
itu. Pada waktu kita menelaah Kitab Suci akan kita menemukan bahwa perin-
tah Tuhan itu beralasan.

I. Allah mengetahui bahwa jika bangsa-bangsa yang jahat ini tidak
dimusnahkan, mereka akan mengajar bangsa Israel untuk berbuat dosa
terhadap-Nya (Ulangan 18:9-13; 20:18).

2. Kanaan telah dijanjikan kepada Abraham dan anak-anaknya. Karena
bumi ini adalah milik Tuhan, Ia dapat memberikannya kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya. Menjelang kematiannya, Yakub berpesan kepada
anak-anaknya agar ia dikuburkan di negeri Kanaan sebagai bukti akan
pengharapan bahwa pada suatu hari janji itu akan dipenuhi (Kejadian
49:29-33).

3. Setiap hak orang Kanaan atas negeri itu karena telah memilikinya begitu
lama hilang karena kejahatan mereka. Kita harus ingat bahwa orang-
orang ini juga keturunan keluarga yang saleh melalui anak-anak Nuh.
Mereka adalah contoh peradaban yang mengikuti jalan yang diuraikan
dalam Roma I.

4. Kebejatan moral bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu menghendaki
hukuman dengan cepat. Seorang penulis sejarah kuno mengatakan, "Tak
ada bangsa lain yang dapat menandingi orang Kanaan dalam campuran
penumpahan darah dan penyelenggaraan susila." Kehidupan mereka
begitu cemar sehingga 1500 tahun kemudian perbuatan mereka dikutuk
dalam kota Roma yang jahat. Sodom, di mana tidak terdapat sepuluh
orang pun yang benar, adalah contoh peradaban ini. Kebiasaan-
kebiasaan bangsa-bangsa Kanaan diuraikan dalam Imamat 18:21-23 dan
Ulangan 12:30-32.

5. Alkitab selalu menunjukkan bahwa pengusiran bangsa-bangsa Kanaan
merupakan hukuman atas dosa-dosa mereka (Imamat 18:24,25). Bangsa
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.rael diperingatkan bahwa apabila mereka berbuat dosa dan n iening-
l.aJkan perjanjiannya dengan Tuhan, mereka akan memperoleh hi kuman

ang sama (Yosua 23:11-13).

6. i ialam kemurahan-Nya, Allah telah menunggu lama sekali supaya
i angsa-bangsa itu bertobat. Mereka sudah mempunyai kesak sia 1orang-
, rang benar seperti Melkisedek (Kejadian 14) dan para patriark r yang
, lam di antara mereka. Mereka telah diberi peringatan melalui pe nbina-
-aan Sodom dan Gomorah (Kejadian 19:23-25). Mereka telah mer dengar
ientang mujizat-mujizat yang menyertai pelepasan bangsa Isra el dari
r Iesir. Bahkan mereka telah menyaksikan kehidupan bangsa Israel
"'Jama hampir 40 tahun di padang gurun yang' dekat negeri mereka.

5 Orang Amori, salah satu suku Kanaan, disebut dalam pesan Allah kepada
Abraham mengenai masa depan keturunannya. Bacalah Kejadian I ~'13-21
dalam «Ikitab saudara dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Berai a lama keturunan Abraham akan menjadi budak di negeri asmg?

b Mengapa diperlukan waktu yang begitu lama sebelum keturunan Abraham
dapa" kembali ke negeri yang dijanjikan kepada mereka?

cApa \ ang ditunjukkan hal ini tentang sikap Allah terhadap pendudux negeri
itu?

6 Lingk arilah huruf di depan pernyataan yang memberikan alasan rtama
kenapa Allah memerintah Israel untuk menaklukkan Kanaan dan mem-
binasaks n penduduknya.
a) Tidak ada seorang saksi yang saleh di antara orang Kanaan, mereka angat

jahat Jan asusila.
b) Allah telah memberi kesempatan kepada orang Kanaan untuk bertoba , tetapi

mereka terus saja berbuat dosa.
c) Orang Israel lebih banyak jumlahnya daripada orang Kanaan, dan 'I ereka

patut -nendapat tempat tinggal yang baik.
d) Setela-i mereka meninggalkan Mesir bangsa Israel tidak mempunyai r egeri,

maka sudah selayaknya mereka menaklukkan Kanaan.
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Daerah yang Ditaklukkan; Bacalah Yosua 2-12

Tujuan 4 Mengenali daerah yang diperoleh dengan penaklukan pada peta
Palestina.

Orang Israel bersiap-siap memasuki negeri itu di bawah pimpinan Yosua,
pemimpin yang telah dipilih Tuhan bagi mereka. Pada waktu itu Yosua telah
berusia 80 tahun. Tantangan orang besar ada di depan mereka. Peradaban-
peradaban lama sedang merosot. Dapatkah dibangun suatu peradaban baru
yang berdasarkan tujuan kudus untuk melayani Tuhan? Dalam Yosua 1:1-9
kita membaca apa yang difirmankan Allah kepada Yosua pada saat penting ini.

7 Bacalah Yosua 1:1-9 dalam Alkitab. Kemudian jawablah dalam buku catatan
saudara pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
a Janji-janji apakah yang diberikan Allah kepada Yosua?
b Nasihat apakah yang diberikan Allah kepada Yosua?
c Menurut ayat 8, tiga hal apakah yang harus dilakukan Yosua agar berhasil?

8 Bacalah Yosua 3:7-17 dalam Alkitab dan jawablah pertanyaan ini. Tanda
apakah yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Ia
menyertai Yosua sebagaimana Ia telah menyertai Musa?

Perang penaklukan itu berlangsung sekitar tujuh tahun. Mereka
menghadapi banyak kesukaran. Kota-kota itu berdinding dan kuat. Raja-
rajanya bergabung dan mempunyai tentara yang bersenjata dan berkereta besi.
Namun kemerosotan akhlak bangsa-bangsa Kanaan itu telah menimbulkan
kelemahan di dalam diri mereka bagaikan suatu penyakit bagian dalam.

Kampanye militer Yosua telah direncanakan dengan baik. Israel menyerang
langsung ke pusat negeri itu, sehingga suku-suku Kanaan terbagi menjadi dua
bagian. Bangsa Israel bergereak dengan cepat dan Allah menyertai mereka. In-
gatlah, ini bukan sekedar sejarah suatu bangsa yang gagah berani. Ini adalah
kisah mujizat-mujizat luar biasa yang dikerjakan oleh Allah yang memenuhi
perjanjian-Nya!

Kawasan yang pertama-tama ditaklukkan meliputi kota Yerikho, Ai, Betel,
Silo, Sikhem, dan Doran. Juga meliputi seluruh daerah di sebelah barat kota-
kota itu sampai kira-kira delapan km dari Tasik Mati dan seluruh daerah di
sebelah timur di seberang sungai Yordan.
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Kawasan kedua yang ditaklukkan adalah di bagian selatan dan meliputi
kota Gibeon, Yerusalem, Yarmut, Lakhis, Eglon, Hebron, dan Bersyeba,
Kawasan ini membentang ke sebelah barat sampai delapan km dari Laut Tengah
dan kr timur sampai kira-kira delapan km dari ujung selatan Tasik Mati.

Kawasan ketiga yang ditaklukkan adalah di sebelah utara dan metil' Hikota-
kota Bet-san, Hazor, dan Dan. Kawasan ini membentang ke timur dan xe barat
dari kira-kira delapan km timur dari sungai Yordan sampai delapan cm dari
Laut 1 engah; juga membentang ke utara dan ke selatan dari kira-kira enam
belas km sebelah selatan Bet-san sampai enam belas km di utara ko.a Dan.

9 Pada peta berikut pakailah sebuah pensil untuk memberi garis batas tiap-
tiap daerah itu.

DAERAH·DAERAH
YANG DITAKLUKKAN

r:

~
IERSYEBA

o 10- I,
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Perang penaklukan ini mempunyai efek yang luas. Kita telah menerima
banyak keuntungan karenanya, sebab dari bangsa Israel yang kecil ini telah
datang Alkitab dan Yesus Kristus. Jadi boleh dikatakan bahwa orang Israel
berjuang bagi kita. Nilai-nilai yang kita hargai diteruskan kepada kita dari
mereka; nilai tiap individu, pentingnya rumah tangga, dan ibadah kepada Allah
yang Esa, Pencipta dan Bapa sekalian orang. Kita hampir dapat mengatakan
bahwa perang mereka itu mempunyai lebih banyak berpengaruh atas kehidupan
kita daripada semua perang lainnya.

Pembagian Negeri Itu; Bacalah Yosua 13-24

Tujuan 5. Mengenali fakta-fakta tentang daerah yang diberikan kepada tiap-
tiap suku bangsa Israel.

Setelah menaklukkan negeri Kanaan, setiap suku Israel diberi sebagian dari
tanah itu. Ini merupakan baik suatu warisan rohaniah maupun jasmaniah. Suku
Lewi tidak diberi tanah, tetapi mereka mendapat 48 kota dengan daerah sekelil-
ingnya. Jumlah 12 suku itu masih tetap dipertahankan (karena Lewi tidak
dimasukkan) dengan membagi suku Yusuf menjadi dua bagian, yaitu Efraim
dan Manasye, Tepat sekali tantangan Allah kepada Yosua yang berbunyi, "Dari
negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki" (Yosua 13:1). Perbatasan
yang disebut dalam Yosua 13 baru tercapai 500 tahun kemudian pada zaman
Salomo. Pelajarilah peta berikut ini dan jawablah pertanyaan 10.
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PEM8AGtAN
SUKU-SUKU

ISRAEL

ORANG
HIT ORANG

ARAM

MANASYE
(TImuri

~--~=.-8EN~~;~/:
', /",,; ,

"

ORANG AMON

YEHUDA RUBEN

ORANG MOAB

SIMEON

/"/' ORANG EDQM

tO Ling "arilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR di bawt 11mi.
a Suku vlanasye mendapat daerah yang sama besarnya dengan gabu-igan

daere, 1 Yehuda dan Simeon.
b Suku )an mempunyai dua daerah, keduanya terletak di lembah" ngai

Yordai.
c Suku vsyer di sebelah timur berbatasan dengan suku Naftali.
d Suku -cuben mendapat daerah yang paling selatan dr bagian barat, .ngai

Yorda I dan Tasik Mati.
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PELAJARAN-PELAJARAN YANG DIPEROLEH PADA MASA KESUKARAN

Setelah Yosua meninggal sampai Samuel menjadi pemimpin Israel, umat
Allah melalui suatu masa peralihan yang sukar. Sementara masa peralihan ini
terjadi perubahan, penyesuaian, dan pengaturan kembali. Masa ini berlangsung
kira-kira 300 sampai 400 tahun.

Hakim-Hakim - Lingkaran-lingkaran Keputusasaan

Bacalah Hakim-hakim 1-16; 21

Tujuan 6. Setelah diberikan gambaran tentang lingkaran keputusasaan dan
kelepasan, mengenali contoh-contoh lingkaran itu dalam kitab
Hakim-hakim.

Masa peralihan yang kita baca dalam kitab Hakim-hakim adalah masa
kegelapan rohani yang hebat di Israel. Meskipun kitab Hakim-hakim bercerita
tentang masa yang amat suram dalam sejarah Israel ini, kitab itu masih
merupakan sebagian dari konon Alkitab. Kejadian-kejadiannya disebut juga
di banyak tempat lain di Alkitab. Nama Hakim-hakim berasal dari nama yang
diberikan kepada pahlawan-pahlawan Israel yang perbuatannya merupakan
tema pokok kitab itu.

Pada umumnya, Israel mulai dengan sikap rendah hati dan bergantung
kepada Allah (Hakim-hakim 1:1-2: 5) dan kemudian jatuh ke dalam dosa yang
hebat. Kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam empat pasal terakhir menun-
jukkan bahwa keadaan Israel telah mencapai keadaan yang paling buruk yang
dapat dipikirkan.

Saudara mungkin bertanya, Bagaimana umat Allah dapat jatuh begitu ren-
dah? Setelah pembagian negeri Kanaan dibereskan, agaknya suku-suku itu mulai
berantakan. Tidak ada pemerintah pusat atau pemimpin tunggal seperti Musa
atau Yosua. Rupanya para tua-tua dan imam-imam gagal mempersatukan suku-
suku itu. Selain itu, ada masalah penangkisan serbuan bangsa lain dan
pemeliharaan ketentraman negara.

Firman Tuhan memberikan beberapa alasan dasar yang menerangkan
mengapa masa itu demikian suramnya.

11 Bacalah ayat-ayat Kitab Suci berikut ini. Kemudian tuliskan dalam buku
catatan saudara jawaban pertanyaan ini dari masing-masing ayat berikut ini:
Kejahatan apakah yang dilakukan Israel?
a Hakim-hakim 1:27,28,30, 31, dan 3:6
b Hakim-hakim 2: 10

c Hakim-hakim 2: 12
d Hakim-hakim 2: 17, 19
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12 Bacalah Hakim-hakim pasal 17 dan 21. Saudara akan menemukan bahwa
ada a~at dalam pasal 17 yang diulang dalam pasal 21. Apa yang dikata kan oleh
kedua ayat itu?

Uraian ini meringkaskan roh yang memerintah zaman ini dalam sejara h Israel.

D' seluruh kitab Hakim-hakim kita melihat pola atau lingkaran yang sama
di ulan K beberapa kali; Hakim-hakim 2: 11-19 memberikan ringkasan umum
mengenai pola ini. Setiap kali ada empat tahap utama dalam setiap lingk uan itu.

I, Dosa - Israel jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berha.a.
2 Hukuman - Allah membiarkan musuh-musuh mereka men a clukkan

mereka.
3. Pertobatan - Mereka berseru kepada Tuhan.
4. Pelepasan - Tuhan mengangkat seorang hakim untuk md -paskan

mereka.

13 Bacalah Hakim-hakim 2: 11-19 dan Hakim-hakim 3:7-11, yang mel upakan
contoh liingkaran ini. Kemudian di samping setiap tahap yang ditul skan di
bawah mi, berilah penunjukan ayat dari Hakim-hakim 3:7-11 yang r-i myebut
tahap I ersebut.

a DO<',i .

b Hu] uman .

c Pertobatan .

d Pelepasan .

Lingkaran ini menyatakan garis besar sederhana tentang tindakan-ti ndakan
Allah terhadap Israel sepanjang kitab Hakim-hakim. Empat belas hakim yang
disebut kan dalam kitab ini (salah seorang, yaitu Abimelekh, tidak diangkat oleh
Tuhan) Namun demikian, ketiga belas pemerintahan yang berbeda-beda itu
dapat l' Ikelornpokkan menjadi tujuh lingkaran hukuman yang seben.imya.

14 Ke' ujuh lingkaran itu diberikan dalam ayat-ayat di bawah ini. Car i ah dan
bacalah ayat-ayat yang menguraikan masing-masing lingkaran. Kernudiar dalam
buku catatan saudara tuliskan tiap penunjuk ayatnya di sebelah kiri. Di sam-
ping se' iap penunjukan ayat tuliskan: a) nama atau nama-nama pt" akluk;
b) lamanya Israel diperintah oleh penakluk itu c) nama hakim-hak III yang
diangkat Allah untuk menyelamatkan Israel; dan d) lamanya masa pe-lientian
setelah "tu. Yang pertama dituliskan sebagai contoh.
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Penunjuk ayat Penakluk Waktu Hakim Masa
perhentian

1.3:1-11 ~ 84 rJ!I~ ..:w~~~
2. 3:12-31

3. 4: 1 - 5:31

4. 6: 1 - 8:32

5. 8:33 - 10:5

6. 10:6 - 12: 15

7. 13: 1 - 16:31

Pasal 17 sampai pasal 21 menceritakan peristiwa lain selama masa ini.
Seperti yang telah kita sebutkan, pasal-pasal itu menunjukkan bahwa bangsa
itu telah jatuh ke dalam dosa yang sangat hebat. Akan tetapi ada kisah lain
yang terjadi pada zaman itu juga.

Rut - Janji Kehidupan

Bacalah Rut 1-4

Tujuan 7. Menuliskan pernyataan-pernyataan yang menyatakan makna sejarah
dan rohaniah kitab Rut.

Kisah indah dan romantis yang diceritakan dalam kitab Rut adalah menge-
nai kejadian-kejadian dalam kehidupan suatu keluarga Israel yang sederhana,
yang hidup selama periode Hakim-hakim (Rut I: I). Pada masa kelaparan si ayah
memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Akibat-akibatnya sangat
menyedihkan bagi keluarga itu. Namun kisah Rut menunjukkan bahwa tangan
pemeliharaan Tuhan tetap ada atas umat-Nya, sekalipun ketidaksetiaan mereka
seperti terlihat dalam kitab Hakim-hakim.

Kitab Rut dapat dibagi menjadi tiga bagian utama.

1. Naomi dan Rut kembali ke Betlehem (1:1-22).
2. Rut bertemu dengan Boas (2:1 - 3:18).
3. Boas mengawini Rut (4: 1-22).
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15 B .calah Kitab Rut. Carilah kota Betlehem, tanah Yehuda, dan tarl ah Moab
di per i Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAH.
a Ba.x Orpa maupun Rut pergi ke Betlehem bersama Naomi.
b Bo.is adalah keluarga suami Rut yang sudah meninggal.
c Bangsa Moab adalah salah satu suku Israel yang tinggal di bagian ti 'I ur Tasik

Mal.
d BO,,5 mengizinkan Rut mengumpulkan gandum di ladangnya.

1-rapi kitab Rut bukan sekedar suatu cerita indah saja. Kitab irn j nemberi
garnb, ran yang paling jelas di Alkitab mengenai seseorang yang drs ebutkan
hukun Israel sebagai "kerabat-penebus". Apabila seorang pria rn ernnggal
dunia, kerabatnya yang terdekat dapat mengajukan tuntutan baginya, karena
orang nati itu tidak dapat bertindak sendiri lagi. Kerabat itu disebut cerabat-
penebi.s atau kerabat yang mengembalikan atau memulihkan. Ketika membaca
kisah ~ ut, kita melihat bahwa itulah yang telah dilakukan oleh Boas, Karena
ia keri-nat Rut, ia dapat mengembalikan kepadanya milik Mahlon, menikah
dengar nya, dan mempunyai anak untuk menyambung keturunan keli arga itu
(Rut 4 9-15). Dengan demikian Boas adalah gambaran Kristus, yaitu .erabat-
penebi ., kita.

16 Ke ludukan Boas sebagai kerabat-penebus Rut dengan baik seka i meng-
gamba kan kenyataan bahwa Kristus
a) mel,. kukan semua hal sesuai dengan kehendak bapa-Nya.
b) berr ubungan dengan kita sebagai makhluk manusia dan dengan d .mikian

dap .. t menolong kia.
c) melakukan mujizat-mujizat di dunia untuk menyatakan keilahian Nya.
d) terb .kti adalah Anak Allah karena Ia bangkit dari antara orang nati.

17 Ba, alah Rut 4: 18-22 dan Matius 1:1-17 dalam Alkitab. Lingkanla i huruf
di depan nama setiap orang yang adalah keturunan Rut dan Boas,
a) Abr.iham
b) Dau.:
c) Nuh
d) Krist rs
e) Yehi da
f) Isha I

Ru , seorang bukan Yahudi, tidak mempunyai harapan. Namun kep ..tusan-
nya um lk menyembah Allah yang benar (Rut 1: 16) menempatkannya dalam
garis ke urunan Kristus Mesias. Ia melambangkan semua orang berdo a yang
oleh irn ln menjadi bagian dari umat Allah.
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TERANG YANG DIBERIKAN UNTUK MASA DEPAN

E!I - Seorang yang Dihakimi Allah

Bacalah I Samuel 1-4

Tujuan 8. Mengenali alasan-alasan mengapa Eli dihakimi Allah.

Ada dua orang hakim lagi di Israel, Eli dan Samuel - yang disebut dalam
kitab I Samuel. Eli memegang jabatan imam besar merangkap hakim. Dia sen-
diri seorang yang baik. Namun dia tidak menghentikan putra-putranya yang
menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai imam untuk berbuat dosa besar.
Kelakuan anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, menunjukkan keadaan
keimaman yang sangat buruk pada masa itu (I SamueI2:12-17). Keadaan in-
ilah yang menyebabkan orang banyak meninggalkan ibadah kepada Tuhan,
yaitu satu-satunya ikatan yang mempersatukan mereka sebagai bangsa. Melalui
seorang nabi, Allah memperingatkan Eli tentang hukuman yang akan menim-
pa keluarganya (I Samuel 2:27-36). Allah juga memperingatkan dia melalui
Samuel, seorang anak yang dibesarkan di kemah suci, kemah kehadiran Tuhan
(I Samuel 3:10-18).

Tetapi anak-anak Eli terus saja melakukan kejahatan dan Allah men-
datangkan hukuman yang telah diberitahukan kepada Eli. Orang Filistin
berperang melawan orang Israel dalam pertempuran di Afek, Tabut Perjan-
jian dirampas, Hofni dan Pinehas mati terbunuh dalam pertempuran itu, dan
Eli mati ketika mendengar kabar itu (I Samuel 4: 1-22).

18 Carilah negara Filistin di peta dan tuliskan nama-nama yang tepat dalam
kalimat di bawah ini.

Negara Filistin didiami oleh suku .

di sebelah utara, suku-suku dan ..

di sebelah timur, dan suku di sebelah barat.

19 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang memberikan alasan
mengapa Eli dan keluarganya dihukum Allah.
a) Eli menolak untuk mengasuh Samuel yang masih kecil.
b) Hofni dan Pinehas tidak memperbolehkan orang membawa persembahan

korban.
c) Pada mulanya Eli salah mengerti kesusahan Hana.
d) Anak-anak Eli tidak mengindahkan korban yang dipersembahkan kepada

Tuhan.
e) Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa terus.
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Kemenangan orang Filistin menyebabkan bangsa Israel ditindas selama 20
tahun \I Samuel 7:2-5). Namun demikian, dua puluh tahun penindasan ini
merupakan salah satu masa yang paling penting bagi umat Allah. Hukuman
Allah telah jatuh atas garis keturunan imam Eli. Tetapi Allah telah mengangkat
seorang pemimpin baru, yaitu Samuel, yang akhirnya diakui oleh seluruh bangsa
Israel sebagai nabi Tuhan (I Samuel 3:9-21). Kesuraman masa penindasan itu
berubah menjadi cerah karena kesetiaan orang ini, hakim terakhir eli Israel.

Samuel -- Seorang yang Dilahirkan untuk Masa Depan

Bacalar I Samuel 5-7

Tujuan 9. Menguraikan watak Samuel dan sifat kepemimpinannya atas Israel.

Nama Samuel berarti "diminta dari Tuhan". Ia dilahirkan sebagai iuwaban
untuk doa-doa Hana, seorang wanita yang saleh tetapi mandul. Hana
menyerahkan anaknya kepada Tuhan agar dibesarkan dalam kemah St ci oleh
Eli. Kelika Samuel masih kecil, Allah berfirman kepadanya dengan suar a yang
dapat didengar tentang hukuman yang akan menimpa keluarga Eli. Sam li el men-
jadi sal.ih seorang yang paling dihormati dalam sejarah Alkitab, yang sama
besarny ,i dengan Abraham, Musa, dan Daud. Ia seorang pahlawan d oa dan
iman. lJ menjadi hakim, pembaharu, negarawan, dan pengarang.

Selama masa penindasan oleh orang Filistin, ia menghimbau uma Israel
agar be-balik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Dia mengundang
seluruh bangsa itu ke Mizpa dan di sana umat itu bertobat dan berbali« kem-
bali kepada Allah. Ketika orang Filistin menyerang, Allah menolong rangsa
Israel untuk memperoleh kemenangan besar.

20 Bacalah I Samuel 7:1-17 dalam Alkitab dan jawablah pertanyaan heri kut
dalam t uku catatan saudara.
a Tindakan apa yang diambil orang Ismael di Mizpa untuk menunjukk ln per-

tebaran mereka?
bApa \ ang sedang dilakukan Samuel ketika orang Filistin menyerar g?
cApa vang dikatakan Samuel ketika orang Filistin dikalahkan?
d Untuk memperingati kemenangan itu apa yang didirikan Samuel dar nama

apak.ih yang diberikan kepada tanda peringatan itu?
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21 Dalam buku catatan saudara, ceritakan suatu kejadian atau waktu dalam
kehidupan saudara ketika saudara menyadari, sama seperti Samuel, bahwa
Tuhan senantiasa menolong saudara.

Setelah kemenangan atas orang Filistin di Mizpa, Samuel kembali ke
rumahnya di Rama dan mendirikan sebuah mezbah (I Samuel 7: 17). Barangkali
selama masa inilah Samuel mendirikan sekolah-sekolah untuk menerima dan
melatih tenaga-tenaga muda dalam ibadah kepada Tuhan. Dalam I Samue118:18
dan 19 saudara menjumpai tempat yang bernama Nayot dekat Rama. Nayot
adalah suatu kata yang mengemukakan ide tentang pondok-pondok atau tem-
pat tinggal untuk murid-murid. Ungkapan dekat Rama juga membawa kepada
kesimpulan bahwa Samuel mungkin mempergunakan rumahnya sendiri sebagai
tempat pendidikan. Kemungkinan besar dia memberi pelajaran menulis, hukum,
dan musik, yang semuanya ditujukan kepada ibadah yang benar kepada Allah.
Pastilah, ia mendorong orang untuk mencari firman nubuat dari Allah. Dalam
I Samuel 19:18-24 kita membaca tentang penyataan kehadiran Tuhan yang
penuh kuasa, yang dialami di sekolah di Rama itu.

Mungkin di sekolah-sekolah inilah kitab Mazmur mulai dituliskan.
Misalnya, Daud ada hubungan dengan sekolah di Rama (I SamueI19). Kemu-
dian sekolah-sekolah ini disebut sekolah nabi, dan selama masa Elia sekolah
itu terdapat di Betel, Yerikho dan Gilgal (II Raja-raja 2:1-5; 4:38-41).

Samuel menjadi tua dan mengangkat anak-anaknya laki-laki menjadi
hakim. Akan tetapi, mereka tidak mengikuti teladan ayah mereka, melainkan
rusak tingkah lakunya. Pada waktu inilah bangsa Israel meminta seorang raja,
suatu hal yang sangat menecewakan Sauel (I Samuel 8:1-9).

22 Pelajarilah kembali bagian ini dalam kehidupan Samuel dan bacalah ayat-
ayat berikut ini: I Samuel 3:10-18; 7:3-6,15-17; 19:18,24. Kemudian uraikan
dengan singkat watak Samuel dan kepemimpinannya di israel.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Pertempuran pertama di mana Yosua mengambil bagian adalah ruang tu-

juh tahun untuk menaklukkan Kanaan.
b Mu-a mengadakan suatu upacara khusus untuk menunjukkan kepada orang

Israel bahwa Yosua adalah penggantinya.
c Dat rah kedua yang ditaklukkan adalah di bagian selatan yang mehj un kota

Ber-yeba.
d Kar ena letak tanah Palestina itu terpencil, maka inilah yang menyebabkan

Israel tidak dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.
e Suk II Lewi mewarisi bagian tanah yang sama besarnya dengan bagi an suku

Rut-en.

2 1\ lisalnya seorang teman saudara mengatakan sebagai berikut, "Kukira Allah
sangat kejam dan tidak adil ketika menyuruh orang Israel memusnah kan semua
penduduk Kanaan." Yang mana dari pernyataan-pernyataan d: bawah ini
mer .pakan jawaban yang terbaik?
a) ( irang Kanaan sudah bertahun-tahun tinggal di tanah itu. Jadi. sudah tiba

saatnya orang baru mengambil alih. Karena Abraham menetap eli Palestina,
rr aka sudah sewajarnya bagi bangsa yang menjadi keturunan Iya untuk
11 enernpati tanah itu kembali.

b) Allan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa di Kanaan un, uk ber-
toba, tetapi mereka meneruskan kehidupannya yang jahat. Jadi Allah
men beri hukuman yang sepantasnya dengan memakai orang Israel untuk
men binasakan mereka. Jika Israel berbuat dosa, mereka pun akan d hukum
dengan cara yang sarna.

c) Nenrk moyang bangsa Israel telah dijanjikan tanah Kanaan. Jadi, ketika
Isra. dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka mempunyai we 'enang
untuj, melakukan sekehendak hatinya pada waktu mereka memasuk i tanah
perjanjian itu.
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3 Tuliskan setiap nomor di peta (sebelah kanan) di depan keterangan yang
berhubungan dengannya (sebelah kiri).

.... a Tanah Moab

b Laut Tengah

c Warisan Manasye

d Dataran pantai

.... e Warisan Benyamin

.... f Daerah pertama yang
ditaklukkan

4 Dalam kitab Hakim-hakim kita melihat bahwa setiap kali setelah Tuhan
membebaskan bangsa Israel dari para penindas mereka.
a) berpaling dari dosa-dosa mereka.
b) melupakan Tuhan dan menyembah berhala.
c) melupakan Tuhan dan menyembah berhala.
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5 I ingkarilah huruf di depan setiap kesimpulan yang dapat kiu tarik dari
kej.uiian-kejadian yang dikisahkan dalam kitab Hakim-hakim.
a ....Illah sangat sabar dengan bangsa Israel dan mengangkat banya] hakim un-

t lk menyelamatkan mereka berkali-kali.
b ....Bah tidak mengampuni, karena Ia memperkenankan bangsa Israel dihukum

dan ditaklukkan musuh-musuh mereka.
cridak penting bagi Tuhan apakah orang Israel berbuat dosa, ase I saja pada

; khirnya mereka bertobat.
d Para hakim memerlukan pertolongan dan pimpinan Tuhan igar dapat

r lem bebaskan orang Israel dari penindasan.
e <etelah umat itu berbuat dosa, Allah tidak memperdulikan sen an mereka

\ mg memohon kelepasan.

6 Boas dapat mengembalikan harta milik Rut dan memberinya ter ipat di an-
tar d orang Israel karena ia
a) a.lalah kerabatnya yang dekat.
b) mengasihinya dan ingin menolong.
c) n .engetahui tentang keluarganya.

7 ~,dah satu nilai penting kisah Rut dan Boas ialah bahwa kisah itu .uatu garn-
bar.in yang indah tentang Kristus sebagai
a) II' ang tak berdosa yang harus menderita.
b) kerabat terdekat yang memulihkan.
c) ~ irban sempurna yang dipersembahkan.
d) A nak Allah yang mengalami kematian.

8 Bacalah Rut 4: 13-22. Menurut kisah itu, Rut adalah
a) il-u Daud.
b) nenek Daud.
c) l' iyut Daud.

9 'r ang mana dari prinsip-prinsip berikut ini digambarkan dengan s angat baik
oleh kisah Eli dan keluarganya?
a A dah sangat sabar terhadap orang berdosa dan orang-orang ~ang tidak

IT! enaati-Nya.
b ( rang yang berpaling dari dosa-dosanya akan menerima kasih kan mia Allah.
c }.,etika umat AlIah berseru kepada-Nya mohon pertolongan, Ia r iendengar

n ereka.
d A lah mengharapkan para orang tua menegur dan mendisiplin anal -anaknya,
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10 Cocokkan nama pemimpin Israel di sebelah kanan dengan setiap ungkapan
di sebelah kiri yang menggambarkan dirinya. Jika ungkapan itu dapat dikenakan
pada dua orang pemimpin, tuliskan 3 di depannya.

a Menghimbau Israel untuk bertobat di Mizpa. 1) Yosua
2) Samuel
3) Keduanyab Mendirikan sebuah batu peringatan yang disebut

Eben-Haezer .

.... c Memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan .

.... d Melewatkan waktu di kemah kehadiran Tuhan.

e Menjadi pemimpin nabi-nabi di Rama.

f Hidup sebelum masa hakim-hakim.

g Menunjukkan iman dan percaya kepada Tuhan.

jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal

12 Tidak ada raja di Israel dan setiap orang melakukan sesuka hatinya (atau
jawaban yang serupa).

1 Diagram saudara harus seperti yang terdapat dalam pasal ini.

13 a Ayat 7.
b Ayat 8.
c Ayat 9.
dAyat 9-1l.

2 a 5) Bilangan 27:18.
b 2)Keluaran33:1l.
c 4) Bilangan 14:5-10.
d 2) Keluaran 33:1l.
e 3) Bilangan 13:16.
f 6) Bilangan 27:22,23
g I) Keluaran 17:10-16.
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14 rabel saudara seharusnya seperti ini:

--

unjuk Ayat Penakluk lamanya Hakim
per

3: 1-11 Kusyan-Risya- 8 tahun Otniel 40
tarrn dari Meso-
potarma

3:12-31 Eglon, raja Mo- 18 tahun Ehud. 80
ab dan Filistin Samgar

: 1 - 5:31 Yabin, raja 20 tahun Debora, 40
Kanaan Barak

~ --

6: 1 - 8:32 Orang Midian 7 tahun Gidion 40

8:33 - 10:5 Perang saudara, tidak Abimelekh,
dll. diberikan Tala, Yair di

-

10:6 - 12:5 Orang Amon 18 tahun Yetta,
Ebzan, di
Elon,

Abdon

13: 1 - 16:31 Orang Filistin 40 tahun Simson 20 tahun

Pan Masa
-ientlan

tahun

tahun

3 4 tahun

4 tahun

5 tdak
berikan

6 tdak
berikan

7

3 b letaknya di pusat.

15 a Salah.
b Benar.
eSaIah.
d Benar.
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4 a Benar.
b Salah; Gunung Gilead terletak di dataran tinggi Palestina timur dan

Gunung Gilboa terdapat di daerah pegunungan yang tengah.
c Salah; Tasik Mati lebih rendah dari permukaan Laut Tengah.
d Benar.
e Salah; keempat daerah tanah Palestina yang utama meluas sejajar dari

utara ke selatan.
f Benar.

16 b) berhubungan dengan kita sebagai makhluk manusia dan dengan
demikian dapat menolong kita.

S a 400 tahun.
b Karena pada waktu itu bangsa Amori akan menjadi demikian jahatnya

sehingga perlu bagi Allah untuk menghalau mereka.
c la sangat sabar terhadap mereka, tetapi kelak kesabaran-Nya akan

berakhir jika mereka bersikeras dalam kejahatan mereka.

17 b) Daud.
d) Kristus.

6 b) Allah telah memberi kesempatan kepada Kanaan untuk bertobat, tetapi
mereka terus saja berbuat dosa.

18 Dan, Yudah, Simeon, Laut Tengah.

7 a Allah menjanjikan kepada Yosua 1) kehadiran-Nya, 2) kemenangan
yang terus-menerus, 3) seluruh negeri itu, dan 4) kepemimpinan atas
Israel. (Jawaban saudara harus serupa dengan ini.)

b Allah menasihati Yosua untuk 1) bertekun dan yakin, 2) berjaga-jaga
agar menaati, membaca, dan mempelajari seluruh Taurat, 3) ingat bahwa
Tuhan telah memerintahkannya untuk bertekun dan yakin, dan 4) jangan
takut atau kecil hati. (Jawaban saudara harus serupa dengan ini.)

c Yosua harus membaca Kitab Taurat, mempelajarinya siang dan malam,
dan menaati semua yang tertulis di dalamnya.

19 d) Anak-anak Eli tidak mengindahkan korban yang dipersembahkan
kepada Allah.

e) Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa terus.
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8 -J .ihan menghentikan aliran sungai Yordan sementara bang sa Israel
n .enyeberanginya.

20 II Mereka membuang semua berhala mereka dan beribadah kepac a Tuhan.
b Ia sedang mempersembahkan korban bagi Allah.
c "Sampai di sini Tuhan menolong kita."
d Sebuah batu peringatan yang dinamai "Eben-Haezer".

9 r -aerah-daerah di peta saudara harus sesuai atau serupa denga 1 peta di
b iwah ini.

DAERAH-DAERAH
YANG DITAKLUKKAN

•Daerah Kedua
Keraklukan

21 Ji waban saudara sendiri. Jangan lupa waktu-waktu itu!
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10 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah.

22 Jawaban saudara harus meliputi juga ide-ide berikut ini. Samuel menaati
Tuhan dan memberitahukan kepada Eli berita yang diterimanya dari Tuhan.
Ia membawa orang Israel kepada pertobatan di Mizpa, menang perang alas
orang FiIistin, dan diakui sebagai nabi Tuhan. Ia seorang penguasa dan
hakim di Israel dan pemimpin nabi-nabi di Rama.

11 a Mereka tidak menghalau orang Kanaan, tetapi kawin-rnengawin dengan
mereka dan menyembah allah-allah mereka.

b Mereka melupakan Tuhan dan apa yang telah dilakukan-Nya.
c Mereka berhenti menyembah Tuhan dan mulai menyembah berhala.
d Mereka tidak menaati pemimpin-pemimpin dan menyembah berhala.




