


Ur

Ur adalah sebuah kota kuno di daerah orang Kasdim (atau Babilonia) 

bagian selatan. Kota ini merupakan tempat asal Terah, ayah

Abraham, dari mana Abraham kemudian berangkat ke tanah Kanaan

atas perintah Allah.



Dotan

Dotan adalah sebuah kota kuno yang terletak di utara Sikhem, dan 

sekitar 100 km sebelah utara dari Hebron. 

Pertama kali disinggung dalam Alkitab dalam Kitab Kejadian 37:17 

berkaitan dengan riwayat Yusuf bin Yakub sebagai tempat di mana 

putra-putra Yakub yang lain menggembalakan domba-domba

mereka. Kemudian, atas usul Yehuda, saudara-saudara itu menjual

yusuf kepada saudagar kaum Ismael.

Beberapa abad kemudian dicatat sebagai tempat kediaman nabi Elisa 

(2 Raja-raja 6:13) di mana terjadi penglihatan kereta-kereta kuda

berapi pada pegunungan yang mengelilingi kota itu.



Yerikho

Yerikho adalah sebuah kota yang  di dekat Sungai Yordan. 

Yericho digambarkan dalam Alkitab sebagai "Kota Pohon Palem". Banyak

sumber-sumber air di dalam dan sekitar kota ini menarik orang-orang untuk

menghuninya selama ribuan tahun. Dikenal sebagai tempat terjadinya

Pertempuran Yerikho yang memastikan penghunian orang Israel di tanah

Kanaan ketika sampai di sana setelah keluar dari Mesir, di bawah pimpinan

Yosua bin Nun, pengganti Musa. 

Pada waktu itu Yosua mengeluarkan larangan ini, “Siapa pun yang 

berusaha membangun kembali kota Yerikho ini, akan terkena kutukan

Tuhan. Siapa yang meletakkan pondasinya akan kehilangan anak

sulungnya; dan siapa yang memasang pintu-pintu gerbangnya akan 

kehilangan anak bungsunya.” (Yosua 6:26)

Dalam masa pemerintahan Ahab, kota Yerikho didirikan kembali oleh Hiel

orang Betel. Tetapi seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh Tuhan

melalui Yosua anak Nun, Hiel kehilangan dua anaknya: Abiram yang sulung

meninggal ketika Hiel meletakkan dasar kota, dan Segub yang bungsu

meninggal ketika Hiel memasang pintu-pintu gerbang kota itu. (1 Raja-raja 

16:34)



Yerusalem

Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah

dataran tinggi di Pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. 

Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikannya

sebagai ibu kota Kerajaan Israel Bersatu; putranya, Raja Salomo, 

memerintahkan pembangunan Bait Pertama. 

Periode Bait Pertama berakhir sekitar tahun 586 SM dengan

ditaklukkannya Yehuda dan Yerusalem oleh bangsa Babilonia, serta

penghancuran Bait Salomo oleh mereka. Pada tahun 538 SM, Kaisar

Persia Koresy Agung mengundang orang Yahudi dari Babilonia agar 

pulang ke Yehuda untuk membangun kembali Bait tersebut. Pada sekitar

tahun 445 SM, Raja Artahsasta I dari Persia mengeluarkan sebuah dekret

yang memperbolehkan kota ini (termasuk temboknya) untuk dibangun

kembali.



Babilon

Babilon atau Babel adalah sebuah kota penting di Mesopotamia kuno yang 

merupakan ibu kota dari kerajaan dan kekaisaran Babilonia. Sumber sejarah

memberitahu kita Babion awalnya sebuah kota kecil yang mulai bertapak pada awal

milenium ketiga SM (bibit awalnya dinasti-dinasti). Kota ini mulai menyinar dan 

menjadi penting dengan kebangkitan Dinasti Babilonia Pertama. 

Nabi Daniel adalah seorang remaja belia ketika Nebukadnezar, raja Babel menyerbu

Yerusalem untuk pertama kalinya pada tahun 605 S.M. Daniel beserta beberapa

orang Yahudi lainnya yang berdarah bangsawan, ditangkap dan dibawa ke Babel 

dimana mereka dilatih untuk dijadikan penasihat dari raja. “Dalam tiap-tiap hal yang 

memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka

[Daniel dan ketiga temannya, Sadrakh, Mesakh dan Abednego], didapatinya bahwa

mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu dan semua ahli

jampi di seluruh kerajaan. Daniel tetap bertugas di istana sampai Raja Koresh dari 

Persia menaklukkan Babel.” (Daniel 1:20-21)



Betlehem

Betlehem kota ini terletak di "daerah perbukitan" dari Yehuda, yang 

mulanya dinamai Efrata. Kota ini pertama kali dicatat dalam Kitab Suci

sebagai tempat di mana Rahel meninggal dan dikuburkan "di jalan", 

tepat di utara kota itu (Kejadian 48:7). Lembah di sebelah timur adalah

tempat berlangsungnya kisah Rut orang Moab. Ini adalah ladang-ladang 

tempat ia memetik gandum, dan jalan yang ditempuhnya ketika ia dan 

Naomi kembali ke kota (Kitab Rut pasal 1 sampai 4.) Betlehem adalah

tempat kelahiran Daud, raja kedua Israel. Kota ini pun merupakan

tempat ia diurapi menjadi raja oleh Samuel (1 Samuel 16:4-13).

Yang paling penting, kota ini adalah tempat kelahiran dari Yesus. Injil

Lukas 2:4 dan Matius 2:1 melaporkan bahwa waktu Maria sudah hampir

melahirkan, pemerintah Romawi menyuruh semua orang untuk pergi ke

kota nenek moyang mereka masing-masing untuk pendaftaran

penduduk. Maria dan Yusuf harus melakukan perjalanan panjang dari 

tempat tinggal mereka di Nazaret ke Betlehem. Waktu mereka sampai di 

Betlehem, tidak ada tempat untuk mereka menginap. Satu-satunya

kamar yang bisa mereka temukan adalah sebuah tempat di mana hewan

tinggal. Bayi itu lahir di sana dan ibunya membaringkannya di dalam

tempat makanan hewan, karena mereka tidak memiliki tempat tidur

untuknya. Mereka menamainya Yesus.



Nazaret

Nazaret adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Dalam bagian

Perjanjian Baru di Alkitab, kota ini dicatat sebagai tempat tinggal

Yesus pada masa mudanya. 

Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di 

daerah Galilea. Gabriel diutus kepada seorang perawan, bernama

Maria. Perawan itu sudah bertunangan dengan seorang yang 

bernama Yusuf. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, 

“Jangan takut, Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan

seorang anak, yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan 

menjadi agung dan kerajaan-Nya tidak akan berakhir.” (Lukas 1) 

Sesudah Herodes meninggal,... Yusuf dan Maria pergi ke Nazaret

dan tinggal di sana. Itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Allah 

melalui nabi-nabi. Mereka telah mengatakan bahwa Kristus yang 

dijanjikan itu akan disebut, “Orang Nazaret.” (Matius 2)



Kapernaum

Kapernaum adalah sebuah tempat tinggal di tepi Laut Galilea. 

Dalam Injil Lukas dilaporkan bahwa tempat ini merupakan rumah dari 
sejumlah murid Yesus: Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan juga
pemungut cukai Matius. Dalam Injil Matius (Matius 4:13) tempat ini
merupakan rumah Yesus. Menurut Lukas 4:31-44, Yesus mengajar dalam
sebuah sinagoge di Kapernaum pada hari Sabat. Di Kapernaum Yesus
juga menyembuhkan seorang pria yang kemasukan roh jahat dan 
menyembuhkan demam ibu mertua Simon Petrus.



Emaus

Emaus adalah sebuah kota kuno yang terletak kira-kira 7 mil (11 km) 

di barat laut kota Yerusalem sekarang. Injil Lukas (pasal 24) dalam

bagian Perjanjian Baru di Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus

menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya dalam perjalanan

sampai ke kota ini pada hari pertama setelah kebangkitan-Nya dari 

kematian. 



Art by Didier Martin,  www.mylittlehouse.org

Text from Wikipedia, the Bible, and various Bible-based sources

www.freekidstories.org

http://www.mylittlehouse.org/
http://www.freekidstories.org/

