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 CERITA 38  

PEMBERONTAKAN KORAH, DATAN DAN ABIRAM 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Bilangan 16 – 17   
Bahan untuk Kelas  : Bilangan 16:1-32 (Kelas Besar) Bilangan 16:1-32 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 9:2-11 (Kelas Besar) Mazmur 9:2-11 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mikha 7:19 (Kls Besar) Mikha 7:19 (Kls Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Mazmur 9:11 (Kelas Besar) Mazmur 9:11 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Amsal 11:24 (Kelas Besar) Amsal 11:24 (Kelas Remaja) 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan 
dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, 
ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang 
untuk memberontak melawan Musa, beserta dua 
ratus lima puluh orang Israel dan pemimpin-
pemimpin umat. 

- 16:1
-3 

  Musa memberitahukan kepada Korah dan 
pengikutnya bahwa keterpilihannya itu dari Tuhan 
dan Tuhan sendiri yang akan membuktikan kepada 
mereka siapa orang yang Ia pilih untuk memimpin 
bangsa Israel. 
Musa menyuruh mereka membawa perbaraan ke 
hadapan Tuhan untuk dipilih Tuhan. 

+ 16:4
-7 

  Musa menegaskan bahwa Allah pun telah 
memberikan hak khusus bagi kaum Lewi,yakni 
diperbolehkan mendekat kepada Allah dan 
melakukan pekerjaan di Kemah Pertemuan untuk 
melayani umat Tuhan. Karena itu, tidak semestinya 
mereka menuntut pangkat imam, melawan Allah, 
dan bersungut-sungut kepada Harun. 

+ 16:8
-11 

  Musa memanggil Datan, Abiram, anak-anak Eliab. 
Datan dan Abiram tidak mau mendengarkan 
perintah Musa, justru mencemooh dan menuduh 
Musa telah mengelabui seluruh bangsa Israel 
dengan janji-janjinya. 

- 16:1
2-14 

  Musa marah dan mengadu kepada Tuhan. 
Musa menyuruh bani Korah beserta kumpulannya 
menghadap Tuhan, demikian juga Harun untuk 
membawa perbaraan membubuh ukupan di 
atasnya, dua ratus lima puluh perbaraan untuk 
dipersembahkan di hadapan Allah. Mereka akan 
melihat persembahan siapa yang diterima Tuhan. 

+ 16:1
5-17 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Korah, Datan, Abiram datang ke Kemah 
Pertemuan, masing-masing membawa 
perbaraannya. Mereka mengumpulkan segenap 
umat untuk melawan Musa dan Harun di depan 
pintu kemah Pertemuan. 

- 16:1
8-19 

Tuhan menampakkan kemuliaanNya di 
depan pintu Kemah Pertemuan kepada 
segenap umat itu, Ia berfirman kepada 
Musa dan Harun untuk memisahkan diri 
dari umat itu, karena Tuhan akan 
menghancurkan umat itu. 

19-21    

  Musa dan Harun sujud dihadapan Tuhan, 
memohon belas kasihan bagi segenap 
perkumpulan itu. 

+ 22 

Tuhan mendengarkan permohonan Musa 
dan Harun. Ia memerintahkan 
perkumpulan itu untuk menjauh dari 
kediaman Korah, Datan, dan Abiram. 
Allah melenyapkan bani Korah, keluarga, 
dan pengikutnya  serta harta bendanya 
masuk ke dalam dunia orang mati. 

23-
35 

   

Tuhan memerintahkan a Eleazar melalui 
perantaraan Musa, untuk menempa 
perbaraan ditempa menjadi salut mezbah 
sebagai tanda bagi orang Israel. 

36-
40 

Eleazar melakukan perintah Tuhan melalui 
perantaraan Musa, dengan mengambil perbaraan 
tembaga dan menempanya menjadi salut mezbah. 

+ 39 

  Orang Israel memberontak lagi kepada Musa dan 
Harun. Mereka menuduh Musa dan Harun telah 
membunuh umat Tuhan. 

- 41 

Kemuliaan Tuhan tampak. Ia berfirman 
kepada Musa dan Harun untuk pergi 
meninggalkan umat itu untuk dihancurkan. 

42-
45 

   

  Musa dan Harun sujud lagi di hadapan Tuhan. 
Musa dan Harun takut karena murka Allah atas umat. 
Musa menyuruh Harun untuk menyiapkan 
perbaraan, membubuh api dari atas mezbah untuk 
mengadakan perdamaian dengan bangsa itu. 
Harun melakukan perintah Musa. 

+ 45b
- 
47a 

Tuhan memberi tulah kepada orang Israel. 47a    
  Harun membubuhkan ukupan dan mengadakan 

perdamaian. Tulah berhenti. 
+ 47b

-50 
Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan 
tongkat untuk setiap suku dan tongkat 
yang bertunas itulah yang akan dipilih 
Tuhan. Tongkat Harun bertunas, Tuhan 
memerintahkan untuk meletakkan tongkat 
Harun di hadapan tabut hukum sebagai 
tanda bagi orang durhaka. 

17:1-
13 

Musa mengikuti semua perintah Tuhan 
 
 

+ 17:1-
13 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Pemimpin pilihan Tuhan mendapat perlawanan 16:1-14 D 

II Memohon keadilan Tuhan  16:15-50 E 

III Tongkat Harun Berbunga 17:1-13  
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POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Pemimpin Pilihan Tuhan (Ay. 4-7) 
PGT Bab VII:6 

 
Pemimpin yang mengandalkan Tuhan. (Ay. 15) 

PGT Bab VII:6 
   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak memahami bahwa Tuhan sendiri yang 
memilih pemimpin.  

2. Anak Menunjukkan ketaatan kepada 
pemimpin yang dipilih Tuhan adalah wujud 
ketaatan kepada Tuhan.  

 1. Anak mengetahui bahwa pemimpin yang 
dipilih Tuhan adalah pemimpin yang 
mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan 
tugasNya. 

2. Anak mendoakan pemimpinnya kepada 
Tuhan.  

   

PENERAPAN CERITA KELAS BESAR  PENERAPAN CERITA KELAS REMAJA 

Iri hati dan merasa layak sebagai pemimpin 
menimbulkan pemberontakan terhadap 
pemimpin yang Tuhan pilih. Ketidaktaan 
mendatangkan hukuman.  
Jika Tuhan yang memilih pemimpin, Tuhan 
memperlengkapinya untuk melaksanakan tugas 
kepemimpinannya. Sebagai orang yang dipimpin, 
taatilah.  
Kesediaan mengikuti pemimpin yang Tuhan pilih, 
merupakan contoh yang baik, ketaatan ketaatan 
keapda Tuhan.  

 Musa dan Harun menyadari betul bahwa Tuhan 
yang memilih mereka, perintah dan kuasa yang 
mereka pakai adalah bersumber dariNya. 
Pengalamannya telah membuktikan bahwa 
mengandalkaNya memberiNya berkat dan 
kekuatan menjalani tugas ini.  Musa 
mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan 
pemberontakan Korah, Datan dan Abiran. 
Mereka membawa perkara tersebut kepada 
Tuhan, mereka memintaNya untuk menjadi 
hakim.  Ia mempersilakan Tuhan sendiri yang 
membuktikan siapa yang Dia pilih untuk 
memimpin umat-Nya. Ternyata, Tuhan tidak 
tinggal diam. Dia menampakkan kemuliaan-Nya 
kepada segenap umat di depan pintu Kemah 
Pertemuan. Maka digelarlah penghakiman Ilahi di 
tengah-tengah Israel! Tuhan membela pemimpin 
pilihanNya, sebab selalu mengandalkaNya.  
Mari mendoakan para pemimpin supaya 
senantiasa mengandalkan Tuhan dalam 
melaksakan tugas-tugas negara!  
 

 

 
 

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 

Ay. 16:1-14 Ay. 16:15-50  Ay. 17:1-13  Ay. 16:1-14 Ay. 16:15-50  Ay. 17:1-13 

3 menit 3 menit 2 menit  3 menit 5 menit 2 menit 
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SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa masih dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju 
tanah perjanjian. Semakin lama mereka berjalan, semakin tidak sabar mereka untuk tiba di 
tanah yang dijanjikan kepada mereka, sehingga semakin banyak pula sungut-sungut dari 
umat Israel, kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Di tengah perasaan putus asa yang 
dialami oleh umat Israel, Korah, Datan, dan Abiram mengambil kesempatan untuk 
menghasut dan mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Semuanya 
ada 250 orang beserta dengan pemimpin-pemimpin umat. Mereka menuduh Musa dan 
Harun telah menipu umat dan meninggikan diri atas Jemaah Tuhan. 
Mendengar hal itu, sedihlah hati Musa dan ia bersujud, serta memberi tahu kepada mereka 
bahwa keterpilihannya dilakukan oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan yang akan membuktikan 
siapa kepunyaan-nya, siapa yang kudus, dan siapa yang akan diperbolehkan untuk 
mendekat pada-Nya. Musa menyampaikan apa yang harus diperbuat oleh Korah dan 
segenap kumpulanNya, serta Harun untuk dapat menyaksikan perbuatan Allah. 

Gambar 2 Korah, Datan, dan Abiram, lagi-lagi melawan Musa di hadapan umat dengan tuduhan 
bahwa Musa telah menipu mereka tentang negeri yang berlimpah susu dan madu, ladang-
ladang, dan kebun anggur milik pusaka yang akan diberikan kepada bangsa Israel ketika 
mereka keluar dari Mesir. 

Gambar 3 Mendengar hal itu, sangat marahlah Musa dan mengadu kepada Tuhan. Tuhan memberi 
petunjuk kepada Musa, yang kemudian disampaikan Musa kepada Korah, Datan, dan 
Abiram. Korah, Datan, dan Abiram, serta Harun datang dan berdiri di depan pintu Kemah 
Pertemuan, dengan membawa perbaraan yang di atasnya ukupan membubuh, seperti 
yang diperintahkan oleh Musa. Ketika itu mereka berdiri di depan pintu, dan kemuliaan 
Tuhan Nampak. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk memisahkan diri mereka 
dari kumpulan itu, agar Allah dapat memusnahkan mereka. Tetapi Musa dan Harun sujud 
di hadapan Allah dan memohonkan pengampunan bagi bangsa itu. 

Gambar 4 Musa dan Harun memerintahkan kepada umat untuk menjauhkan diri dari kemah Korah, 
Datan, dan Abiram. Segera setelah mereka menjauh, murka Allah turun atas orang-orang 
fasik itu, dan tanah mengangakan mulutnya, menelan mereka hidup-hidup beserta 
keluarga dan dan segala kepunyaan mereka. Melihat hal itu, sangat takutlah seluruh umat 
itu. Mereka berlari dan berteriak karena ketakutan jikalau bumi juga akan menelan mereka. 
Sementara itu, keluar pula api dan memakan habis 250 orang yang turut memberontak 
kepada Musa dan Harun. 

Gambar 5 Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Eleazar mengambil perbaraan yang telah 
dibawa oleh orang-orang itu untuk ditempa menjadi salut mezbah  untuk dijadikan sebagai 
peringatan bagi bangsa Israel. 

Gambar 6 Bangsa Israel kembali bersungut-sungut lagi dan menuduh Musa dan Harun telah 
membunuh orang-orang Israel. Tetapi sementara mereka bersungut-sungut, kelihatanlah 
awan menutupi mereka dan nampaklah kemuliaan Tuhan. Tuhan sekali lagi berfirman 
kepada Musa untuk menjauhkan diri dari umat itu, agar Tuhan dapat memberika tulah 
kepada mereka. Tetapi Musa dan Harun sujud dan memohonkan pengampunan bagi umat. 
Musa dan Harun segera mengambil perbaraan untuk mengadakan pendamaian dengan 
bangsa itu. Setelah mereka mengadakan pendamainan dengan bangsa itu, maka 
berhentilah tulah itu. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

PKJ 249:1-3 Ya Tuhan Kuatkan Imanku 
Kidung Ceria 230 Ya Yesus, Pemimpin Hidupku 
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AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Mazmur 112:1  Matius 5:8 

Berbahagialah orang yang suci hatinya,karena 
mereka akan melihat Allah 

 “Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,yang 
sangat suka kepada segala perintahNya.” 

 
 

AKTIVITAS 

1. MENGHIAS “TONGKAT HARUN” 
a. Siapkan bahan (bisa kayu, ranting pohon, sedotan, atau bahan lain tergantung kreatifitas guru) 

yang kemudian dapat dibuat menyerupai tongkat. Semakin sederhana bahan yang digunakan 
semakin baik, agar anak dapat dengan leluasa berkreasi.  

b. Siapkan pula bahan-bahan yang akan dipakai untuk menghias tongkat seperti : kertas warna-warni 
atau daun-daun kering, kacang-kacangan (untuk menyimbolkan buah badam yang berbuah pada 
tongkat Harun), lem/double-tip untuk merekatkan. Hiasan ini mengandaikan tunas-tunas yang 
tumbuh pada ‘Tongkat Harun’. 

c. Biarkan anak berkreasi membuat tongkat. Tongkat yang paling menarik adalah pemenangnya. 

2.  MENCERITAKAN PENGALAMAN YANG BERKESAN 
Minta anak menuliskan atau menceritakan pengalaman yang paling mengesankan dalam seminggu 
yang lalu. Pengalaman yang dimaksud dapat berupa pengalaman menghadapi situasi yang sulit, apa 
yang mereka lakukan dalam situasi itu, bagaimana mereka melaluinya, adakah mereka membiarkan 
Tuhan turut berkarya dalam situasi tersebut? Jika memungkinkan, guru bisa memberi kesempatan 
kepada satu atau dua anak untuk membagikan pengalaman di depan teman-teman dalam kelas.  

 

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. Apakah yang menjadi dasar saya untuk  dapat mengatakan kepada seorang pemimpin bahwa, “Ia adalah 

pemimpin yang dipilih Tuhan.” 
b. Apakah saya telah mengenali seseorang pemimpin dalam hidup saya yang dapat saya taati sebagai wujud 

ketaatan saya kepada Tuhan? Siapa? 
c. Dapatkah saya mengenali diri saya, bahwa Tuhan juga telah memilih saya ebagai pemimpin? Dalam hal apa saya 

dapat mengenali diri saya sebagai pemimpin? Apakah dasar petunjuk bagi saya menjalankan tugas tersebut? 
 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik untuk masing-masing kelas. Perhatikan puncak grafiknya 
dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan gunakan waktu 
dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan dalam grafik.  

2. Mulailah dengan pendahuluan untuk menolong anak masuk dalam cerita. Beberapa pendahuluan di bawah ini 
dapat dipilih : 
- Media sering menginformasikan tentang demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok kepada 

pemerintah. Apa yang sering menjadi dasar orang melakukan demonstrasi? Apakah cara- cara yang mereka 
lakukan berdemonstrasi sejalan dengan tuntutan mereka? 

- Apakah yang menjadi dasar bagi kita menaati seorang pemimpin? 



 

 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 204 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

- Bagaimanakah seharusnya seorang pemimpin menjalankan tugas dan tanggungjawabnya?  

3. Setelah pendahuluan, masuklah bercerita adegan demi adegan. Mulailah adegan pertama tentang 
Kepemimpinan Musa dan Harun yang mendapatkan  tantangan. Pada adegan ini terdapat puncak D, ceritakan 
secara tertenun tentang iri hati dan membenarkan diri membuat Korah, Datn dan Abihu menolak Tuhan 
dengan cara tidak mau dipimpin oleh pemimpin pilihan Tuhan. 

4. Lanjutkan dengan adegan II, tentang Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ceritakanlah 
bagaimana Tuhan menolong pemimpin pilihanNya. Pada adegan ini terdapat puncak E, ceritakan 
penerapan kelas remaja pada bagian ini yaitu tentang penyertaan Tuhan kepada Musa dan Harun. 

5. Pada adegan III, ceritakan tentang tongkat Harun yang berbunga menandakan pilihan Tuhan 
kepadanya. 

6. Buka Alkitab dari Bilangan 16:1-32. Bacalah dengan metode membaca yang berbeda dari minggu 
sebelumnya. 

 
 
 


