
HIKMAT ALLAH YANG TANPA BATAS

Kisah Bileam

Memperoleh

Hikmat



BILANGAN 22:1 – 24:25



1 Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah di 
dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat
Yerikho.



Bil 21: 21-30

Bil 22 – 24



Raja Moab:
Balak bin Zipor



Dukun terkenal:
Bileam bin Beor



6 … siapa yang kau
berkati, dia beroleh
berkat dan siapa yang 
kaukutuk, dia kena
kutuk.





12 Janganlah engkau
pergi bersama-sama
dengan mereka, 
janganlah engkau
mengutuk bangsa itu, 
sebab mereka telah
diberkati.



18 Sekalipun Balak memberikan
kepadaku emas dan perak seistana

penuh, aku tidak akan sanggup berbuat
sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang 

melanggar titah TUHAN Allahku.



20 Jikalau orang-orang 
itu memang sudah
datang untuk
memanggil engkau, 
bangunlah. Pergilah
bersama-sama dengan
mereka, tetapi hanya
apa yang akan
Kufirmankan
kepadamu harus
kaulakukan.







28 Apakah yang 
kulakukan
kepadamu, 
sampai engkau
memukul aku
tiga kali?

29 Karena engkau mempermain-
mainkan aku; seandainya ada
pedang di tanganku, tentulah engkau
aku bunuh sekarang.



34 Aku telah
berdosa, karena

aku tidak
mengetahui, 

bahwa Engkau
ini berdiri di 

jalan menatap
aku.

Maka
sekarang, jika
hal itu jahat di 
mata-Mu, aku
mau pulang.



35 Pergilah bersama-sama
dengan orang-orang itu, 

tetapi hanyalah perkataan
yang akan Kukatakan

kepadamu harus
kaukatakan.



38 … Perkataan yang 
akan ditaruh Allah 
ke dalam mulutku, 
itulah yang akan
kukatakan.



7 mezbah, 7 lembu jantan, 7 domba jantan

Bukit Baal  



Bilangan 23: 7-10

5 … TUHAN menaruh perkataan
ke dalam mulut Bileam …



7 mezbah, 7 lembu jantan, 7 domba jantan

Padang Pengintai (Gunung Pisga)



Bilangan 23: 18-24

16 … TUHAN menemui Bileam
dan menaruh perkataan ke
dalam mulutnya …



7 mezbah, 7 lembu jantan, 7 domba jantan

Puncak Gunung Peor



Bilangan 24: 3-9

1 Ketika dilihat Bileam, bahwa baik
di mata TUHAN untuk memberkati
Israel, ia tidak mencarikan pertanda
lagi seperti yang sudah-sudah …
2 … Roh Allah menghinggapi dia.



10 Untuk menyerapah
musuhku aku memanggil
engkau, tetapi sebaliknya

sampai tiga kali engkau
memberkati mereka.



13… apa yang 
difirmankan

TUHAN itulah
yang akan

kukatakan.



BUTIR PERMENUNGAN



Hikmat Allah 
mampu bekerja

melalui semua
orang.



Orang yang 
tidak mengenal
Allah.

Orang yang 
punya rencana
jahat.

Hikmat Allah 
mampu bekerja

melalui semua
orang.



Hikmat dan
kemahakuasaan
Allah mampu
mengubah kutuk
menjadi berkat.



Allah mendidik
secara bertahap
untuk menjadi

pribadi yang 
berhikmat.



Allah mendidik
secara bertahap
untuk menjadi

pribadi yang 
berhikmat.

Panjang

Jatuh
bangun



Utusan 1 Utusan 2 Keledai
Bukit 
Baal

Padang 
Pengintai
(Gunung

Pisga)

Gunung
Peor

Jalan MoabRumah



Utusan 1

Rumah

Bileam tukang tenung yang pintar.

Ia tahu Israel punya Allah yang kuat.

Ia permisi pada Allah Israel untuk mengutuk.
→ mencoba bernegosiasi



Utusan 2

Rumah

Bileam masih berpikir kalau ia
dapat bernegosiasi dengan
Allah Israel.

Bileam tergiur pada upah besar.

Tuhan mengijinkan Bileam pergi
dengan peringatan.



Keledai

Jalan

Tuhan marah?

Bileam masih
yakin dapat
mengubah
kehendak Allah 
Israel.

Malaikat menghadang.

Keledai berbicara.

Bileam mulai takut
akan Tuhan. (Amsal 1:7)



Bukit 
Baal

Padang 
Pengintai
(Gunung

Pisga)

Moab

Bileam dengan taat
minta petunjuk Tuhan
dan mengatakan hanya
yang dikatakan Tuhan.



Gunung
Peor

Moab

Bileam mengerti maunya Tuhan
dan langsung memberkati tanpa
meminta petunjuk lagi. 
(… Roh Allah menghinggapi dia …)



Utusan 1 Utusan 2 Keledai
Bukit 
Baal

Padang 
Pengintai
(Gunung

Pisga)

Gunung
Peor

Jalan MoabRumah

TAHU TAKUT TAAT MENGERTI

HIKMAT ALLAH YANG TANPA BATAS



HIKMAT ALLAH YANG TANPA BATAS





jangan tolak
kehendak

tuhan



Terima kasih


