




Belum pernah ada nabi
di israel yang bertemu Tuhan

secara langsung seperti Musa.

Namun, A�ah 
telah menyiapkan 

pemimpin lain untuk 
membawa umat 
israel ke Tanah 

Perjanjian.

Pemimpin itu adalah Yosua. Dia 
melayani sebagai abdi Musa sejak 
keluar dari perbudakan di Mesir 

dan selama di padang gurun.

Ulangan 34:8-12Ulangan 34:8-12Ulangan 34:8-12 1



Lalu, A�ah 
memberi perintah 
kepada Yosua …

Hamba-Ku
Musa telah

mati. Kamu dan
umat ini, bersiaplah

menyeberangi Sungai
Yordan menuju negeri
yang akan Kuberikan

kepada mereka.

Aku akan
memberimu setiap tempat
yang diinjak oleh telapak

kakimu, seperti yang sudah
Kujanjikan kepada

Musa.

… maka kamu 
akan beruntung 

dan berhasil.

Tidak akan ada 
yang sanggup 

melawanmu.

Seperti aku
menyertai Musa, 
Aku juga akan
menyertaimu.

Jadilah kuat
dan berani. Patuhi semua

hukum yang telah diberikan
oleh hamba-Ku Musa

kepadamu ...

Yosua 1:1-92



Sesuai perintah Yosua, para pemimpin 
suku mulai menyiapkan umat untuk bergerak.

A�ah menyiapkan mereka untuk menyeberangi 
sungai Yordan menuju Tanah Perjanjian.

Dua dan setengah suku
israel memutuskan mengambil

tanah di sisi timur Sungai Yordan 
sebagai pusaka mereka.

Yosua mengingatkan 
mereka tentang apa yang 
sudah A�ah perintahkan.

Bantu
saudara-

saudaramu 
sampai mereka 
dapat merebut 
tanah bagian 

mereka.

Hanya, 
kiranya Tuhan 
menyertaimu 
seperti Dia
menyertai 

Musa.

Apa pun yang engkau 
perintahkan akan kami 

lakukan, dan ke mana pun 
engkau mengutus kami, 

kami akan pergi.

Seperti kami 
men�ti Musa, 

kami juga akan 
men�timu.

Yosua 1:10-18 3



Aku butuh
kalian berdua

untuk memata-matai 
tanah ini, khususnya 

kota Yerikho …

… tentang
kead�n alamnya; 
bagaimana per-
tahanan mereka 

dan di mana pasukan
kita bisa mendapat

air bersih.

Setelah masuk ke kota, mereka mencari 
tempat yang tidak membuat mereka 
dicurigai, rumah seorang pelacur.

S�t menyelidiki Yerikho, mereka mencari 
rumah yang berada di ujung tembok
kota agar mudah meloloskan diri.

Rahab, pelacur itu, tahu bahwa 
mereka adalah orang ibrani.

 Dia dan penduduk kota sudah
mendengar mukjizat besar yang A�ah

perbuat untuk menolong bangsa israel.

ikuti
aku.

Sembunyilah
di atap, di bawah 
batang-batang 

rami ini.

Yosua 2:1-6

Kalian aman di 
sini, kecuali orang 
lain telah melihat 

kalian masuk.
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Namun, sudah 
terlambat …

Pergilah kepada Rahab 
si pelacur. Kudengar, 
orang-orang israel 

ada di kota kita 
untuk mengintai.

Kita akan
buat mereka

bicara, lalu kita 
bunuh mereka!

Di mana 
orang-orang 
yang datang 
ke rumahmu 
malam ini?

Ya, tadi memang 
ada orang ke 
sini. Tapi, aku 

tidak tahu dari 
mana asal 

mereka.
Mereka

pergi waktu
pintu gerbang 
kota ditutup. 
Cepat, kejar 

mereka.

Kami sudah
dengar bagaimana Tuhan 
mengeringkan Laut Merah 

untuk kalian, dan bagaimana 
kalian menumpas habis 
orang-orang Amori.

Setiap orang
takut kepada kalian.
Aah kalian adalah
Aah atas langit

dan bumi.

Yosua 2:2-11 5



Beri aku jaminan, bahwa kalian 
akan membiarkan keluargaku 

hidup dan menyelamatkan 
kami dari kematian.

Nyawa
kami sebagai 
jamina�ya!

Kalau kamu tidak
mengkhianati kami, kami akan 

memperlakukanmu dengan baik
dan setia s�t Tuhan menyerahkan 

negeri ini kepada kami.

Pergilah ke 
perbukitan supaya 

para pengejar 
tidak akan

menemukanmu.

ikat tali merah ini di jendelamu 
s�t kami memasuki negeri ini.

Jika ada 
yang keluar 
dari rumah 
ini, darahnya 

ditan�ungkan 
ke atas dirinya 

sendiri.

Setuju.

Yosua 2:12-236



Kemudian, mata-mata itu kembali kepada
panglima mereka untuk memberi laporan lengkap.

Tuhan pasti sudah
menyerahkan seluruh

negeri itu ke tangan kita;
seluruh penduduknya
takut terhadap kita.

K�sokan harinya, Yosua dan semua 
orang israel berangkat pagi-pagi dari 

Sitim menuju sungai Yordan, dan berkemah 
di sana sebelum menyeberang.

Waktu kamu melihat
Tabut Perjanjian beserta 

para imam mengangkatnya, 
kamu harus bergerak

dan mengikutinya.

Dengan begitu,
kamu akan tahu ke 

mana arahnya karena 
kamu belum pernah 
melewati jalan itu.

Tapi, beri
jarak sekitar 

2.000 hasta antara 
dirimu dan Tabut

itu. Jangan dekati
Tabut itu!

Yosua 2:23-3:4
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Kuduskan dirimu, 
karena besok Tuhan 

akan melakukan 
hal-hal yang ajaib

di antara kamu.

Pagi 
berikutnya ...

Angkat Tabut
Perjanjian ini dan
menyeberanglah 
di depan bangsa

itu.

... Yosua tahu, sebelum mereka bisa 
dipakai Tuhan, hati mereka harus 

benar di hadapan-Nya.

Lalu, para imam pergi di 
depan bangsa israel menuju 

ke Tanah Perjanjian.

Yosua: 3:5-7

dan Tuhan berbicara 
kepada yosua ...

Yosua: 3:5-8

Beritahu para imam
yang mengangkut tabut:

“Waktu kamu mencapai tepi 
Sungai Yordan, tetaplah 

berdiri di Sungai itu.”

Hari ini, Aku akan
mulai meninggikanmu di 

mata seluruh orang Israel, 
supaya mereka mengetahui 
bahwa Aku menyertaimu 
seperti Aku menyertai

Musa.
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Dengarlah 
firman Tuhan, 

A�ahmu.

Lihat, Tabut 
Perjanjian Tuhan 

semesta bumi akan 
menyeberangi 

sungai Yordan di 
hadapanmu.

Sekarang, pilihlah 12 
orang, satu orang 

dari setiap suku.

Segera sesudah para imam yang 
mengangkat Tabut Tuhan mencelupkan 

kakinya di Sungai Sungai Yordan,
air yang mengalir akan terputus

dan berhenti.

Lalu, bangsa israel bergerak maju
menuju tanah yang sudah dijanjikan A
ah 
kepada Abraham, nenek moyang mereka.

Yosua 3:9-14Yosua 3:9-14

inilah bukti 
bahwa A�ah 

ada di antara 
kamu, dan 

bahwa Dia pasti 
akan mengusir 
semua orang 
Kan�n dari 
hadapanmu ...
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Firman A�ah
kepada Yosua 

terbukti benar.
Ketika bangsa 

israel masuk ke 
sungai, air sungai

itu terbelah.

Yosua 3:15Yosua 3:1510



Seluruh bangsa israel dapat 
menyeberang st para imam berdiri 

di dasar sungai yang kering.

Kemudian, Tuhan memberi perintah kepada Yosua 
agar 12 orang tadi mengambil batu-batu dari 

tengah Sungai Yordan dan menjadika�ya tanda.

Yosua 4:1-14Yosua 3:16-4:14

Pada hari itu, Tuhan menin�ikan 
Yosua di mata seluruh orang israel; 

dan mereka menghormati Yosua 
seperti menghormati Musa.

Batu-batu ini
akan menjadi

tugu peringatan
bagi bangsa
israel untuk 
selamanya.

Kelak, jika
anak-anakmu bertanya, 
“Apa arti batu-batu ini?” 

Ceritakan kepada mereka, 
arus sungai Yordan 
pernah terputus di 

hadapan Tabut 
Perjanjian Tuhan.
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Setelah orang israel menyeberang, 
para imam keluar dari sungai dengan 

mengangkat Tabut …

… dan air sungai Yordan 
kembali mengalir sampai 

meluap seperti sebelumnya.

Lalu, Yosua memberi tahu seluruh orang 
israel apa yang telah ia katakan kepada 

para pemimpin kedua belas suku.

S�t keturunanmu 
bertanya, “Apa arti 

batu-batu ini?”

Beri tahu
mereka, “Bangsa 

israel pernah 
menyeberangi
sungai Yordan
di tanah yang

kering.”

Kabar tentang mukjizat itu pun sampai 
kepada para raja di daerah sekitar.

A�ah orang ibrani
punya sihir yang kuat, kita

belum pernah melihat
atau mendengar hal-hal 

seperti itu.

Para pengintaiku melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri! Airnya 
mengalir kembali setelah mereka 

keluar dari sungai.

Yosua 4:15-5:1Yosua 4:15-5:1

Yahweh telah 
menyelamatkan 

kita!
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A�ah masih punya satu cara 
untuk menyiapkan orang israel 

merebut Tanah Perjanjian ... Buatlah pisau dari batu.
Orang-orang ini lahir di padang 

belantara dan belum disunat.

Kita harus mematuhi 
perjanjian A�ah.

Lalu, bangsa israel 
merayakan Pesakh 
pertama mereka di 
tanah yang baru ...

... Ma�a dari langit berhenti
turun karena umat ini dapat makan 

dari hasil bumi di negeri itu.

Apa pesan 
Tuhanku bagi 
hamba-Mu ini?

Waktu Yosua dan pasuka�ya
mulai bergerak menuju

Yerikho, A�ah mempunyai
satu pesan lagi …

Engkau
di pihak kami 
atau musuh 

kami?

Yosua 5:2-15Yosua 5:2-15

Lepas
sandalmu, karena
tempatmu berdiri

ini kudus.
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Kota Yerikho tertutup sangat rapat 
karena keberadn orang israel.

Kotanya sendiri tampak sulit ditembus karena
punya dua tembok. Tebal tembok luarnya sekitar
2 meter, dan tembok dalam kira-kira 3,5 meter.

Lagi pula, letaknya di atas bukit 
sehin�a penyerbu-penyerbunya 

akan sangat kesulitan.

Namun, A�ah memberi perintah 
kepada panglima-Nya untuk maju.

Yosua 6:1-4Yosua 6:1-3

Lihat, Aku telah
menyerahkan 

Yerikho ke dalam
tanganmu!

Berbarislah
mengitari kota itu
satu kali bersama
seluruh pasukan 

bersenjatamu.
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A�ah memberi 
petunjuk yang jelas ...

Suruh tujuh
imam membawa
trompet dari
tanduk domba

di depan
Tabut.

Yosua memberi 
mereka perintah 

tambahan ...

Jangan
serukan 

pekik 
perang!

Jangan 
angkat 

suaramu!

Jangan berkata 
sepatah kata pun
sampai hari s�t 
aku menyuruhmu 

bersorak.

Yosua 6:3-10

Lakukan
itu selama 
enam hari.

Yosua 6:3-10

Pada hari
ketujuh, berbarislah
mengitari kota tujuh
kali sambil para imam

meniup trompet.
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Yosua 6:15-17Yosua 6:15-17 Yosua 6:15-17

Pada hari ketujuh, orang israel 
bangun pada waktu fajar dan 

berbaris mengitari kota tujuh kali.

Pada putaran ketujuh, 
Yosua memberi perintah …

Bersoraklah!

Tuhan sudah 
memberikan

kota ini 
kepadamu!

Kota dan 
seluruh 

isinya akan 
dikhususkan 
bagi Tuhan.

Catatan arkeologi: S	t kota Yerikho digali oleh 
Garstang, mereka menemukan bahwa temboknya runtuh
ke luar, bukan ke dalam seperti yang biasanya terjadi 
s	t diserbu oleh pasukan dari luar. Secara harfiah,
A ah sendiri yang merobohkan tembok itu.
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A�ah sendiri 
yang merobohkan 
tembok Yerikho 

sehin�a tentara 
israel dapat 

menyerbu.

Sesuai perintah A�ah, 
Yosua menghabisi seisi 

kota itu dengan pedang.

Untuk menepati janjinya, 
Yosua mengeluarkan 

Rahab dan keluarganya 
dengan selamat karena 
perempuan itu takut akan 
A�ah dan menyembunyikan 

mata-mata israel.

Catatan: Rahab menikah dengan
seorang Yahudi bernama Salmon
dan menjadi salah satu nenek 
moyang Raja Daud, sehin�a dia
juga menjadi leluhur Yesus Kristus.

Yosua 6:17-25, Ibrani 11:31, Yakobus 2:24-26Yosua 6:17-25, ibrani 11:31, Yakobus 2:24-2618



Yosua hanya mengirim sekitar 
3.000 orang ... tetapi hasilnya 
berbeda dari yang diharapkan.

Orang Ai keluar menyerang, 
mengejar orang israel,
dan membunuh 36 orang.

Kota dekat lai�ya adalah 
kota kecil bernama Ai.

Hati bangsa israel menjadi 
lemah dan Yosua tersungkur ke 

tanah di hadapan Tabut Tuhan.

Para pemimpin 
suku juga 
berkabung.

Yosua 7:1-13Yosua 7:1-13

Bangunlah!
Apa yang kamu

lakukan dengan
wajahmu?

Israel sudah 
berdosa! Mereka 
telah melanggar 

perjanjian-Ku, 
yang Kuperintahkan 

untuk ditaati.

Mereka sudah
mengambil barang-barang

yang dikhususkan. Aku tidak
akan menyertaimu lagi, kecuali

kamu menghancurkan yang
harus dihancurkan.

Kamu tidak
dapat bertahan terhadap

musuhmu, sampai kamu
menyingkirkannya.
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K�sokan paginya, Yosua
mengikuti perintah A
ah

dan menyuruh orang israel
maju, suku demi suku.

Lalu, kaum demi kaum, keluarga demi 
keluarga, orang demi orang … sampai 

didapati seseorang bernama Akhan.

Para suruhan berlari ke tenda
Akhan untuk membawa rampasan itu, 

lalu menaruhnya di depan Yosua.

Mereka merajam Akhan dan keluarganya
lalu membakarnya bersama seluruh hartanya.

Orang israel menimbun mayat-mayat yang
hangus itu dengan batu dan menin�alkan

Lembah Kesusahan setelah menangani
ketidakseti�n di perkemahan mereka.

Yosua 7:14-26

Ana�u, berikan kemuli�n 
kepada Tuhan, A�ah israel,

dan pujilah Dia.

Katakan, apa
yang telah kamu 
lakukan? Jangan 

sembunyikan 
hal itu dariku.

Memang
benar!

Aku sudah
berdosa 
terhadap
Tuhan …

Waktu aku melihat
jubah yang indah dari Babilonia, 
200 syikal perak, dan sebatang 
emas pada barang rampasan Aku 
mengingininya, lalu mengambilnya.

Yosua dan orang israel membawa Akhan dan 
seluruh keluarga, harta, serta barang yang 
dicurinya itu ke Lembah Akhor (“kesusahan”).

Yosua 7:14-2620



Kali ini, A�ah memberi Yosua 
strategi perang yang berbeda.

Paginya, Raja Ai
menyuruh seluruh orang
bersenjatanya keluar

sehin�a tidak satu pun 
yang tersisa di kota.

Kalahkan
mereka seperti

yang sebelumnya!

Beri budak-budak 
ibrani itu pelajaran 

yang keras sehin�a 
mereka melarikan diri 

ke Mesir, dan tidak 
akan pernah

kembali!

Namun, setelah pasukan Ai keluar
mengejar pasukan israel, para prajurit yang
bersembunyi dengan cepat merebut kota itu.

Yosua 8:1-19

Lihat! 
Mereka 

melarikan 
diri seperti 

kemarin!

Cepat kejar dan 
bunuh mereka semua 

dengan pedang!

Orang israel mulai melarikan diri seperti 
dalam pertempuran yang sebelumnya.

Sebagian pasukan bersembunyi
di belakang kota, sementara lai�ya 

berkemah dekat lembah, di depan kota.

Yosua memilih 30.000 orang 
pilihan yang siap berperang, lalu 

berangkat pada malam hari.

Yosua 8:1-19 21



Orang ibrani balik menyerbu, dan pasukan 
Ai dikalahkan sepenuhnya pada hari itu.

Sial, kita 
terjebak!

Pasukan israel menghabisi penduduk kota Ai dengan
pedang, tetapi mengambil binatang dan barang 

rampasan sebagaimana yang diizinkan A�ah.

Berbalik, 
dan 

serang!

Kota Ai dihanguskan, rajanya 
digantung, dan mayatnya ditimbun 

dengan batu di depan kota itu.

Lalu, Yosua memimpin umat
untuk berhenti dan beribadah.

Di gunung Ebal, dia membangun mazbah 
dari batu yang tidak dipahat, seperti 
yang dijelaskan dalam hukum Musa.

Hal ini menjadi pengingat bahwa ibadah adalah hal
yang sederhana, tanpa menekankan kehebatan manusia.

Di sana, Yosua
membacakan seluruh

perkat�n Taurat, baik
berkat maupun kutuknya ... 

seperti yang tertulis
dalam Taurat.

Yosua 8:18-35Yosua 8:20-3522



Seiring tersiarnya kabar keberhasilan 
orang israel, raja-raja di negeri

itu pun mulai bersatu.

Namun, salah satu 
kelompok punya 
rencana lain …

Siapa kalian?
Dari mana 

asal kalian?

Tiga hari kemudian, mereka siap menyerbu kota 
terdekat, lalu mendapati bahwa bangsa itulah yang 

baru saja membuat perjanjian dengan mereka.

Yosua tahu bahwa mereka
tidak dapat melan�ar sumpah

tanpa menimbulkan murka A�ah …

… maka orang israel
membiarkan orang Gibeon

hidup dan menjadikan mereka
tukang belah kayu dan

tukang timba air.

Yosua 9:1-27

Periksa 
keranjang

dan
perbekalan 

mereka.

Dari negeri yang
jauh, karena kami 
sudah mendengar 
kemasyhuran nama

Tuhan A�ahmu.

Mungkin kalian ini 
tin al dekat kami. 
Bagaimana kita bisa 
membuat perjanjian?

Orang israel memeriksa perbekalan orang 
itu, tetapi mereka membuat kesalahan besar. 
Mereka tidak bertanya dahulu kepada Tuhan.

Yosua 9:1-27 23



Namun, kabar tentang Gibeon yang membuat perjanjian 
dengan israel membuat raja-raja di sekitar situ geram.

Ayo, maju
dan bantu aku 

menyerang Gibeon 
karena sudah 

melakukan
perdamaian

dengan Yosua
dan orang 

israel.

Kirim kabar
kepada Yosua, Dia
harus bergerak
cepat untuk me-

nyelamatkan
kita sebab …

Lalu, lima raja utama orang Amori 
bergabung dan menempatkan pasuka�ya 

untuk menjarah kota Gibeon.

Yosua 10:2-8

Cepat, kumpulkan 
orang-orang 

pilihan dan seluruh
pasukan.

Kita
bergerak 
ke Gibeon, 
sekarang!

… semua
raja orang 

Amori bergabung 
menyerang

kami!

Yosua 10:2-8

Jangan 
takut kepada

mereka.

Tidak seorang 
pun dari mereka 
dapat bertahan 
di hadapanmu.

Aku sudah 
menyerahkan 

mereka ke dalam 
tanganmu.
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Pasukan israel berjalan
sepanjang malam.

Pasukan Amori 
pun dikacaukan.

Mereka pasti 
berjalan sepanjang

malam!

Cepat, 
mundur dan 
atur ulang 

formasi 
perang!

Namun, A�ah mengacaukan kelima pasukan 
orang Amori itu sehin�a mereka mulai 

melarikan diri ke kota terdekat sampai …

O��, 
tidak! 

Hujan es!

Hanya
A�ah orang 
ibrani yang
dapat ber-

buat seperti
ini!

Ukuran es itu begitu besar, 
tidak seperti pada umumnya.

Serbuan hujan es itu sangat hebat sehin�a 
lebih banyak orang yang mati tertimpa 
bongkahan es daripada karena pedang.

Yosua 10:9-11Yosua 10:9-11 25



Hai, matahari,
berhentilah di
atas Gibeon!

Waktu peperangan berlangsung dan sedang 
mengejar orang Amori, Yosua berdiri di 

hadapan seluruh pasukan dan menyerukan 
doa yang berani kepada A�ah.

Hai, bulan,
di atas Lembah 

Ayalon!

Belum pernah ada hari
seperti itu, ketika Tuhan
mendengar permohonan
manusia dengan cara ini.

Yosua 10:12-14

A�ah menjawab doanya.
Matahari berhenti pada tengah
hari dan terlambat terbenam

sehari penuh itu.
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Setelah menang, Yosua dan seluruh tentaranya 
kembali ke perkemahan mereka di Gilgal.

Lima raja orang Amori 
itu bersembunyi dalam 

gua di Makeda. Gulingkan
batu-batu besar

di mulut gua
dan tempatkan

penjaga.

tapi, teruslah 
mengejar musuh 
sebelum mereka 

mencapai kota-kota 
benteng mereka.

Bawa keluar 
raja-raja itu 

kepadaku!

Jangan
takut.

Jangan 
berkecil

hati.

Jadilah kuat dan
berani. inilah yang 

akan Tuhan lakukan 
terhadap semua musuh 

yang kamu lawan.

Selama beberapa tahun, Yosua dan 
tentara ibrani menaklu�an kota-kota 

bagian selatan tanah Kan�n.

Mereka juga menaklu�an raja-raja 
bagian utara dan kota-kota mereka.

Dan, Firman Tuhan 
melalui Yosua 
terbukti benar.

Yosua 10:15-12:24Yosua 10:15-12:2428



A�ah menyebutkan kepada 
Yosua negeri-negeri sekitar 

yang belum ditaklu�an.

Lalu, Yosua dan para kepala suku mulai 
membagi-bagi wilayah taklukan untuk 9 dan 1/2 
suku israel di seberang barat sungai Yordan.

Yosua 13:1-7Yosua 13:1-7

Kamu
sudah sangat tua,

sementara masih ada
wilayah yang luas, 
yang belum diambil

alih.
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Orang israel juga menentukan kota-kota 
perlindungan seperti yang diperintahkan Tuhan 
kepada Musa, tempat umat dapat melarikan diri 
dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja.

Orang Lewi, suku yang menjadi imam, juga diberi 
kota-kota dan tanah-tanah pen�embal�n.

Orang israel juga menguburkan 
tulang-tulang Yusuf yang mereka 

bawa dari Mesir, sesuai yang ia minta.

Tidak ada satu pun janji kebaikan Tuhan kepada kaum 
israel yang gagal. Setiap janji itu sudah digenapi.

Yosua 14:1-21:45Yosua 14:1-21:4530



Setelah dua dan setengah suku dari seberang 
timur Yordan memenuhi kewajiban untuk membantu 

saudara-saudaranya, mereka kembali pulang.
Namun, di tepi Sungai 

Yordan mereka membangun 
mazbah yang sangat besar.

Siapkan pasukan!
Kali ini, kita akan melawan 

saudara-saudara
kita sendiri.

Mereka sudah 
membangun mazbah 
untuk menentang 

Yahweh dan kembali 
memuja berhala.

Mereka akan 
membuat bangsa 
kita ditimpa kutuk 

dari A�ah.

imam Pinehas 
sebentar lagi 
sampai di sana 

untuk menentang 
mereka.

Hari ini, kami tahu Tuhan 
menyertai kita, karena 
kamu tidak berkhianat 

kepada Tuhan.

Apa yang 
sudah kamu 

lakukan?

Bagaimana
bisa kamu 
berbalik 

dari Tuhan 
A�ah begitu 

cepat?!

Jauh bagi
kami untuk
berbalik 

dari Tuhan!

Demikianlah, dua dan 
setengah suku di seberang 
timur kembali menyeberangi 
sungai Yordan dalam damai 
menuju milik pusaka mereka.

Yosua 22

Kami
melakuka�ya

sebagai pengingat
dan karena cemas, jika 
suatu hari keturunanmu 

berkata kepada keturunan 
kami, “Apa urusanmu 
dengan Tuhan, A�ah

israel?”

Mengapa?

Yosua 22 31



Yosua meman�il semua 
suku yang ada dalam 

perpisahan terakhirnya.
Dia menceritakan kembali semua yang telah A�ah 

lakukan, mulai dari pembebasan mereka dari orang 
Mesir sampai membawa mereka ke Tanah Perjanjian.

Takutlah
kepada Tuhan dan 

layanilah Dia dengan 
tulus dan setia!

Jika kamu
men�an�ap tidak 
baik melayani TUHAN, 
pilihlah pada hari ini, 
kepada siapa kamu 

akan melayani.

Tapi, aku dan
seisi rumahku,
kami akan me- 
layani Tuhan!

Jauhlah
dari kami untuk

menin�alkan Tuhan
dan melayani 
ilah-ilah lain! Kami juga

akan melayani 
Tuhan karena 
dialah A�ah 

kami!

Yosua mati pada usia 110 tahun, dan orang 
israel menguburkan dia di tanah pusakanya.

Yosua mencatat perjanjian 
ini dalam Kitab Taurat A�ah.

Batu ini akan 
menjadi saksi 

bagi kita. Telah 
didengarnya 

seluruh firman 
A�ah yang 

dikatakan Tuhan 
kepada kita.

Batu ini 
akan menjadi 
saksi yang 
melawanmu, 

jika kamu tidak 
setia kepada 

A�ah.

Yosua 23-2432














