
 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 211 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

 CERITA 40  

BILEAM 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Bilangan 22 – 25   
Bahan untuk Kelas  : Bilangan 23:1-26 (Kelas Besar) Bilangan 23:1-26 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 109:26-31 (Kelas Besar) Mazmur 109:26-31 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Amsal 10:22 (Kelas Besar) Amsal 10:22 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Amsal 11:24 (Kelas Besar) Amsal 11:24 (Kelas Remaja) 

 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Setelah mengalahkan sejumlah raja orang Amori, orang 
Israel berkemah di dataran Moab, seberang sungai 
Yordan dekat Yerikho. 

22:1 + 

  Balak, raja Moab menjadi takut dan gentar. 22:1-4 + 

  Balak mengirim sejumlah petinggi Moab membawa 
upah petenung kepada Bileam agar Bileam mengutuk 
orang Israel. 

22:5-7 - 

  Bileam menyuruh petinggi Moab bermalam di rumahnya. 22:8 - 

Allah berfirman kepada Bileam agar 
jangan pergi bersama para petinggi 
Moab. 

22:9-12    

  Bileam menyuruh para petinggi Moab pulang. 22:13-
14 

+ 

  Raja Balak mengirim pemuka yang lebih terhormat dan 
lebih banyak untuk membujuk Bileam. 

22:15-
17 

- 

  Bileam menolak dan dia hanya akan mengatakan firman 
Tuhan, dan kembali menyuruh mereka bermalam di 
rumahnya. 

22:18-
19 

- 

Allah mendatangi Bileam dan 
menyuruhnya pergi bersama 
petinggi Moab  dengan syarat 
hanya akan mengatakan firmanNya. 

22:20    

  Bileam pergi bersama para petinggi Moab. 22:21 + 

  Bileam memukul keledainya yang menyimpang dari jalan.  22:23 - 

Allah murka, dan menyuruh 
malaikatNya berdiri di dengan 
pedang terhunus untuk membunuh 
Bileam. 

22:22-
23 

   

Keledai melihat malaikat Tuhan. 22:24    

  Bileam memukul keledainya lagi. 22:25 - 

Malaikat Tuhan pindah ke jalan yang 22:26    
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

lebih sempit. 

  Bileam memukul keledainya lagi karena keledainya tiarap. 22:27 - 

Tuhan membuka mulut keledai 
untuk berbicara mengapa ia dipukul 
tiga kali. 

22:28-
30 

Bileam menjawab kalau ada pedang di tangannya 
malah ia sudah membunuh keledai yang 
mempermainkannya. 

22:28-
30 

- 

Tuhan menyingkapkan mata Bileam 22:31 Bileam melihat malaikat Tuhan dengan pedang 
terhunus, lalu sujud menyembah. 

22:31 + 

Malaikat Tuhan menegur Bileam 
karena tiga kali memukul keledai. 

22:32-
33 

   

  Bileam mengaku bersalah dan ingin pulang. 22:34 + 

Malaikat Tuhan menyuruhkan pergi 
menyampaikan firman Tuhan 
kepada Balak. 

22:35    

  Balak membawa Bileam mendaki bukit Baal dan 
mempersembahkan 7 lembu dan 7 domba di sana. 

22:36-
23:4 

- 

Tuhan menaruh firman-Nya ke 
mulut Bileam. 

23:5-10 Bileam memberkati orang Israel. 23:5-
10 

+ 

  Balak kaget, karena Bileam malah mengucapkan berkat. 
Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Pisga dan 
mempersembahkan 7 lembu dan 7 domba di sana. 

23:11-
15 

- 

Tuhan menaruh firman-Nya ke 
mulut Bileam. 

23:16-
24 

Bileam memberkati orang Israel lagi. 23:16-
24 

+ 

  Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor dan 
mempersembahkan 7 lembu dan 7 domba di sana. 

23:25-
30 

- 

Roh Allah hinggap kepada Bileam 24:1-9 Bileam memberkati orang Israel lagi. 24:1-9 + 

  Balak marah dan menarik kembali semua hadiah-
hadiahnya untuk Bileam. 

24:10-
11 

- 

  Bileam bernubuat tentang masa depan Israel dan cara 
melemahkan mereka. 

24:12-
25 

+ 

  Perempuan Moab menggoda orang Israel sehingga 
berzinah dengan mereka. 

25:1-3 - 

Tuhan menulahi orang Israel 
sehingga 24.000 orang Israel mati. 

25:4-
18 

   

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Balak takut kepada  orang Israel 22:1-6  
II Balak mengupah Bileam untuk mengutuk orang Israel 22:6-23:3  
III Bileam memberkati orang Israel 23:4-25:18 D, E 

 
 

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Tuhan mengubah Kutuk menjadi Berkat  
PGT Bab I:2 

 
Dibutakan harta dan kekayaan duniawi 

PGT Bab I:2 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak menyadari bahwa Tuhan berkuasa 
mengubah kutuk menjadi berkat;  

2. Anak membiasakan diri mengucapkan kata-

 1. Anak menyadari bahwa harta dan kekayaan 
yang tidak disertai takut akan Tuhan akan 
membawa pada kebinasaan; 
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kata positif yang penuh berkat. 2. Anak memiliki pandangan dan sikap yang 
benar tentang harta dan kekayaan 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Boleh saja Balak merancangkan kutukan 
terhadap umat Tuhan, boleh saja Bileam mencari-
cari cara untuk mengucapkan kutukan, tetapi 
Tuhan berkuasa dan sanggup mengubah kutukan 
menjadi berkat. 
Tujuh korban persembahan terbaik memang 
sempurna di mata dunia, tetapi Tuhan tidak 
berkenan kepada persembahan yang diberikan 
untuk maksud yang jahat. Sia-sia saja 
persembahan yang tidak lahir dari hati yang tidak 
memuliakan Allah. Senantiasa ucapkan kata-kata 
yang positif, yang benar sebab itulah ucapan 
berkat 

 Sebenarnya Bileam bisa langsung berkata ‘tidak’ 
dengan tegas terhadap segala niat Balak untuk 
mengutuk orang Israel. 
Tetapi mata Bileam menjadi silau oleh harta dan 
kekayaan, karena memang selama ini Bileam 
sudah menikmati kekayaan dari kegiatannya 
sebagai peramal. Kecintaannya terhadap harta 
menyebabkan hatinya tertutup sehingga tidak 
bisa lagi berkata tidak untuk setiap kejahatan. 
Tapi apalah artinya semua harta yang dimiliki 
kalau hidup tanpa Tuhan? 
Buat pilihan yang benar! Harta dan kekayaan itu 
pemberian Tuhan sehingga digunakan untuk 
memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya 
diri. Harta harus diperoleh dengan kerja keras 
dalam takur akan Tuhan.  

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 8 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

 D     E 
 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

22:1-6 22:6-23:3 23:4-25:18  22:1-6 22:6-23:3 23:4-25:18 

1 menit 4 menit 3 menit  1 menit 4 menit 5 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Bangsa Israel sekarang berkemah di dataran Moab. Mereka baru saja menaklukkan semua 
raja-raja orang Amori. Balak, Raja Moab menjadi sangat ketakutan melihat jumlah orang 
Israel yang sangat banyak itu.  
Adalah seorang yang bernama Bileam, ia adalah seorang peramal yang sangat terkenal. 
Banyak orang datang membawa hadiah kepadanya dan meminta diramal. Maka Balak 
mengirim hadiah ke Bileam dan dibawah oleh orang-orang berpangkat dari kerajaan Moab. 
Semua hadiah itu akan menjadi milik Bileam asal ia mau mengutuk orang Israel. Tapi Bileam 
tidak berkuasa melawan Tuhan. Malam itu Tuhan mengingatkan supaya jangan ia pergi 
kepada raja Moab itu.  
Tapi Balak mengirim hadiah yang jauh lebih besar lagi. Bileam tergiur juga dengan hadiah itu. 
Ia bisa menjadi kaya raya. Disuruhnya orang-orang itu bermalam di rumahnya, dengan 
harapan Tuhan mau berubah pikiran. Dan memang Tuhan berubah pikiran, sehingga Ia 
menyuruh Bileam berangkat. Bileam senang, tapi sebenarnya Tuhan sangat marah dan akan 
memberikan pelajaran kepada Bileam. 

Gambar 2 Di tengah jalan, tiba-tiba keledai yang ditumpangi Bileam mengindar masuk ke kebun orang. 
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Itu karena keledai itu melihat Malaikat Tuhan dengan pedang terhunus ditangannya. 
Sebenarnya keledai itu menyelamatkan nyawa Bileam dari murka Tuhan. Tetapi Bileam 
malah marah dan memukul keledainya.  
Terjadi lagi di sebuah jalan yang cukup sempit, di sebelahnya kebun anggur dan di 
sebelahnya tembok. Keledai itu melihat Malaikat Tuhan lagi, sehingga ia merapatkan 
badannya ke tembok. Kaki Bileam terjepit. Bileam memukul keledainya untuk kedua kalinya.  
Malaikat Tuhan berdiri lagi di sebuah jalan yang jauh lebih sempit, tidak ada ruang untuk 
bergeser ke kiri atau ke kanan. Begitu keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia segera tiarap. 
Dengan marahnya, Bileam memukul keledainya dengan tongkat. Tuhan membuka mulut 
keledai sehingga bisa berbicara. 
Tuhan juga membuka mata Bileam sehingga ia melihat Malaikat Tuhan yang sedang 
memegang pedang terhunus. Malaikat menegur Bileam yang memukul keledainya sampai 3 
kali, padahal keledai itu sudah menyelamatkan nyawanya. 

Gambar 3 Balak memberikan hadiah yang banyak dan persembahan kepada Bileam. Kemudian Balak 
membawa Bileam ke Bukit Baal. Dari situ, kelihatanlah bagian paling ujung dari perkemahan 
orang Israel. Bileam menyuruh Balak mempersembahkan 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor 
domba jantan. Balak berharap Bileam segera mengutuk orang Israel. Tapi yang terjadi malah 
sebaliknya. Bileam justru mengucapkan berkat kepada orang Israel. Bukan dari kata-kata 
Bileam sendiri, tetapi dari kata-kata yang Tuhan sudah taruh ke dalam mulut Bileam.  

Gambar 4 Balak membawa Bileam lagi ke Puncak gunung Pisga. Dia mengira kalau di tempat itu Bileam 
bisa mengutuki bangsa Israel. 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan dikorbankan 
untuk melunakkan hati Tuhan. Tapi setelah itu Bileam kembali mengucapkan kata-kata 
berkat untuk orang Israel.  
Balak tidak menyerah. Dibawanya lagi Bileam ke Puncak Gunung Peor, dengan harapan di 
tempat yang baru itu Bileam dapat mengutuk orang Israel. Bileam minta agar 
dipersembahkan korban 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan. Sia-sia saja korban 
persembahan itu, karena setelah itu Bileam tetap mengucapkan kata-kata berkat untuk 
orang Israel. Balak sangat kecewa sehingga semua hadiah yang sudah dijanjikan ditarik 
kembali. 
Bileam menasihatkan para perempuan Midian untuk menggoda orang Israel. Ia bukannya 
bertobat setelah mendapat pelajaran berharga dari Tuhan, malahan menambah dosa  lagi. 
Rupanya dia tidak kapok juga. Tuhan mencabut nyawanya dalam perang pembalasan Tuhan, 
hingga sia-sialah semua harta kekayaannya. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

NJNE 14 Kasihi Musuhmu   
NJNE 12 Tinggalkan Dosamu  
Kidung Ceria 36 Yang Jaga ‘Ku Selalu  
Kidung Ceria 278 Hati-hati Tanganku 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Ulangan 23:5  Matius 16:26 

Tetapi TUHAN, Allahmu, tidak mau 
mendengarkan Bileam dan TUHAN, Allahmu, 

telah mengubah kutuk itu menjadi berkat 
bagimu, karena TUHAN, Allahmu, mengasihi 

engkau. 

 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia 
tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang 

dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 
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AKTIVITAS 

MENULISKAN 5 KATA BERKAT (KELAS BESAR)  MENULISKAN 5 KALIMAT POSITIF (KELAS REMAJA) 

Tulislah 5 kata-kata berkat yang akan anda terapkan 
dengan mengucapkannya lebih banyak sepanjang 
minggu ini. 

 Tulislah 5 kalimat positif tentang kekayaan. 
Tuliskan pada potongan kertas dan 
tempelkan di meja belajarmu 

 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada halaman V. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan 
setia. 

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru. 
Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Bagaimana sikapku sendiri terhadap harta dan kekayaan? 
b. Apakah saya menggunakannya secara benar dan bertanggung jawab? 
c. Bagaimana dengan mulutku sendiri, kata-kata apa yang paling sering keluar dari mulutku?  

Mengucapkan berkat atau mengutuk? 
d. Bagaimana saya bisa mengembangkan kebiasaan untuk lebih banyak mengucapkan kata-kata positif? 

 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah cerita dengan menggambarkan ketakutan Balak Raja Moab melihat bangsa Israel yang 
banyak dan telah mengalahkan bangsa  Amori. 

2. Lanjutkan cerita dengan menggambarkan Balak yang mencari pertolongan dengan meminta Bileam 
mengutuki Israel, tapi Bileam menolak karena dilarang Tuhan. Balak pun kembali membujuk Bileam 
dengan upah yang lebih besar untuk mengutuk Israel.  

3. Pada adegan II, ceritakan tentang Bileam tergoda dengan hadiah dan pergi tetapi Tuhan gagalkan 
dengan menghalangi perjalanannya serta menaruh perkataan dimulutnya untuk mengucap berkat 
bukan kutuk. Ceritakan perjumpaan malaikat Tuhan dengan keledai Bileam serta perintah Tuhan 
kepada Bileam. 

4. Pada adegan III, ceritakan usaha jahat Balak berali-kali membujuk Bileam  namun tak berhasil 
5. Akhiri cerita dengan Balak marah, dan membujuk Bileam yang terakhir kalinya, tetapi Bileam hanya 

mau melakukan kehendak Tuhan akhirnya Bileam bernubuat tentang Israel yang akan dilindungi dari 
musuh dan bagaimana Tuhan menghancurkan musih-musuhnya. 

6. Buka Alkitab dari Bilangan 23:1-26. Bacalah dengan metode membaca yang berbeda dengan minggu 
sebelumnya. 


