




Bangsa itu bergerak ke Kadesh di
 padang gurun Zin. Di sana Miryam mati, dan 
di sana juga, bangsa itu memberontak lagi.

Kamu membawa kami
ke padang belantara ini

untuk membinasakan kami, 
bersama ternak dan 
hewan piar�n kami.

Mengapa
kamu membuat

kami menin�alkan 
Mesir dan membawa 

kami ke tempat 
terkutuk ini?

Lebih baik 
kami mati di 

hadapan TUHAN 
seperti saudara-

saudara kami.

Di manakah
 tanah subur
dengan panen 
melimpah, yang 
kamu ceritakan 

itu?

Di sini bahkan 
tidak ada cukup 

air untuk 
diminum!

Ambillah
 tongkat Harun 
dan kumpulkan

bangsa itu!

Saat mereka 
melihatnya,

 bicaralah pada
bukit batu di sana 
dan perintahkan 

ia untuk me-
ngeluarkan 

airnya!

Kamu akan
 memberi mereka 
air dari batu itu, 

cukup untuk 
seluruh bangsa
 ini dan ternak 

mereka!
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Dengarlah, 
wahai pemberontak! 

Haruskah kami 
memberimu air 
dari batu ini?

Namun, tindakan Musa 
itu tidak berkenan di 

hadapan TUHAN. Dia 
berfirman kepada 
Musa dan Harun.

Karena kalian tidak 
memercayai-Ku dan tidak 
menguduskan-Ku di mata 

bangsa Israel, kalian tidak 
akan membawa mereka masuk 
ke negeri yang Aku janjikan 

kepada mereka.

Tempat ini dinamai Meriba (artinya “Air
 Pemberontak”), karena di situlah bangsa israel 
melawan Yahweh, dan di situ juga, Dia menyatakan 

diri-Nya untuk dikuduskan di hadapan mereka.

Bilangan 20:9-13Bilangan 20:9-132



Musa mengirim utusan kepada raja 
Edom untuk meminta izin melalui negeri 
mereka, karena mereka masih memiliki 
hubungan darah dari Yakub dan Esau.

Namun, bangsa Edom keluar 
dengan pasukan besar dan tidak 

mengizinkan mereka melintas.

Ketika bangsa itu tiba di Gunung Hor, Harun 
mati karena A�ah telah berfirman, “Dia tidak

 akan memasuki negeri yang sudah Aku berikan 
kepada bangsa israel, karena kalian berdua

 sudah memberontak terhadap perintah-Ku 
tentang air di Meriba.”

Namun, ketika bangsa itu menin alkan Gunung 
Hor, mereka mulai mengeluh lagi dan A�ah 
menanganinya dengan cara yang berbeda.

Berapa lama 
lagi kita harus 
menan�ung
hal ini; dan 

kepemimpinan 
Musa!

Belum lagi 
makanan yang 

sama; lagi 
dan lagi!

A��! 
Lihat.

Ular ... 
banyak 
sekali!

A�ah mengirimkan banyak ular tedung ke 
perkemahan dan mencari mangsa yang segar. 

A�ah itu penyayang, tetapi Dia tidak akan 
membiarkan dosa terus berlanjut selamanya.

Bilangan 20:14-21:6
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Dengan segera, perkemahan 
dipenuhi ular-ular tedung.

Ular-ular itu bahkan mematuk mereka 
di perkemahan pada malam hari.

Tuhan ... 
tolong 
kami!

Tolong ...! 
Aku digigit.

Tidak, 
Yoab!

Ayah!

Tid

		!

Bilangan 21:6Bilangan 21:6

Bahkan anak-anak menderita 
karena dosa orang tua mereka.
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Tangisan penderit�n
dan kesedihan terdengar

di seluruh perkemahan. Upah 
dosa ini sangat mengerikan.

Demikianlah 
yang terjadi 
di seluruh 

perkemahan dan 
semakin buruk. 
Banyak yang 
sudah mati.

Kita harus
 menemui Musa. Sun�uh,

 ini adalah perbuatan A�ah. 
Dia marah kepada bangsa

 ini karena dosa-dosa 
mereka.

kamu harus berbicara
kepada A�ah. Kami memang 
layak menerima hukuman ini. 
Tapi, mintalah kepada-Nya 

untuk menunju�an 
belas kasihan.

Kapan bangsa
 ini akan menyadari
 bahwa A�ah benar-

benar serius 
terhadap dosa? 
Mereka harus 

mematuhi semua 
perintah-Nya dan
 menjadi bangsa 

yang kudus.

Ya A�ah, berbelas
 kasihlah kepada 

umat-Mu. Ampunilah 
dosa-dosa 

mereka.

Pergilah! Buatlah seekor 
ular tembaga, seperti bentuk 

ular yang menggigit bangsa ini. 
Taruhlah di sebuah tiang agar 

dilihat oleh semua orang. Suruhlah 
mereka melihat ke atas pada ular 

tembaga itu dan mereka 
akan sembuh seketika.

Buak!
Buak!
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A�ah sudah 
menyediakan suatu 

cara. Lihat saja 
ular tembaga itU
dan kamu akan 

sembuh.

Dia akan 
mati.

Tidak! 
A�ah sudah 
menyediakan 
suatu cara. 

Buka saja 
matamu dan 

lihatlah! Lihat 
dan hiduplah!

Suamiku!

Ular ada 
di mana-
mana!

Kita harus
membawanya 
ke tiang ular 
tembaga itu 
sebelum dia 

mati!

Bilangan 21:9Bilangan 21:96



Mengapa kamu 
mengusiknya 

dengan harapan 
palsu?

Ada 
yang sudah 

melihatnya dan 
pulih kembali.

Tida�ah 
kamu melihat 
aku sekarat? 
Mengapa kamu 
men�an�uku 

dengan 
kekonyolan 

ini?

A�ah telah 
memberi jalan 

keluar.

Sekali lagi, bangsa itu menyaksikan kuasa A�ah. 
Perkemahan mereka dijauhkan dari ular-ular 
tedung dan kehidupan mereka kembali normal.

Namun, bangsa 
itu meneruskan cara 
hidup mereka yang 

sering gagal 
mematuhi perintah-

perintah A�ah.

Keturunan israel mengikuti tiang awan. 
A�ah memberi mereka makan ma�a dari 

langit dan air untuk mereka minum.

Dia akan memimpin mereka menuju Tanah Perjanjian, 
tetapi mereka tidak t�t dan tidak mematuhi 

perintah-perintah-Nya, sehin�a Dia membuat mereka 
mengembara di padang belantara selama 40 tahun.
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Bangsa israel sekarang berjalan ke 
dataran Moab dan berkemah di timur 
Sungai Yordan di seberang Yerikho.

Ketika Balak, raja Moab, mendengar bagaimana orang 
israel telah menghancurkan orang Amori, dia segera 

berunding dengan pemimpin kota terdekat, Midian.

Kumpulan ini akan 
melahap kita seperti 
sapi jantan memakan 

rumput.

Kirimkan 
pesan ini 

kepada Bileam, 
si pelihat.

Segerombolan 
bangsa telah 

tiba dari
Mesir.

Datang, kutukilah 
dan usir mereka 

keluar dari tanah 
kami, karena siapa 
pun yang engkau 

kutuk, akan 
dikutuk.

Tin�a�ah 
malam ini

 dan aku akan 
memberitahumu

 apa pun 
yang TUHAN 
perintahkan 
kepadaku.

Siapakah 
orang-orang 

ini?

Mereka adalah 
utusan Raja Balak 

dari Moab. Bangsa ini 
berada di perbatasan 

negerinya dan dia 
memintaku mengutuk 

mereka.

Jangan lakukan 
itu ... karena Aku 
sudah memberkati 

mereka!

Bilangan 22:1-12Bilangan 22:1-128



Pulanglah 
ke rumah! 
TUHAN tidak 

mengizinkanku 
melakukan 

ini.

Setelah menerima penolakan, Balak mengirim utusan 
lain; dia lebih terhormat daripada yang pertama.

Raja menjanjikanmu 
kehormatan besar 
ditambah berapa 
pun upah yang kau 
minta. Sebutkan 

berapa pun!

Meskipun raja hendak memberiku istana 
yang penuh dengan perak dan emas, aku 

tetap tidak dapat melakukan apa pun 
yang bertentangan dengan perintah 

TUHAN A�ahku.

Tin�a�ah 
malam ini agar 

aku dapat mencari 
tahu apa yang akan 

TUHAN katakan 
lagi.

Bangkitlah, dan 
pergilah bersama 
orang-orang ini, 

tapi hanya katakan 
apa yang Aku

 katakan kepadamu.
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Pagi harinya, Bileam 
memasang pelana

 keledainya dan mulai 
berangkat bersama 

orang-orang itu.

Akan tetapi, 
A�ah tidak 
berkenan

 karena Dia 
tahu maksud 
si pelihat itu 
tidak benar.

A�ah 
mengirimkan 

seorang 
malaikat 
dengan
 pedang 
terhunus.

Kembalilah 
ke jalan, 
binatang
dungu!

Setelah itu, ketika keledai Bileam melihat
 malaikat, ia merapatkan tubuhnya ke tembok 
di jalan yang sempit, mengimpit kaki Bileam. Who� ....

Lalu, malaikat itu 
bergerak ke jalan yang 

sempit, sehin�a tidak ada 
ruang untuk berbalik; 

keledai itu pun berlutut.

Aku seharusnya 
melakukan lebih dari 
sekadar memukulmu; 

dasar binatang
 dungu!

Dasar 
binatang 

dungu! Apa
 yang terjadi 

denganmu!

Bilangan 22:21-27Bilangan 22:21-2710



Namun, TUHAN 
ikut campur ...

Apa 
yang telah 

aku perbuat 
sehin�a Tuan 

memukuliku 
tiga kali?

Kamu sudah 
membuatku seperti 
orang bodoh. Jika 

aku punya pedang, aku 
akan membunuhmu!

Pernahkah aku 
berbuat hal seperti ini 

sebelumnya selama 
hidupku?

Tidak.

Lalu, TUHAN
 menyingkapkan

mata Bileam.

Mengapa kamu 
memukul keledaimu 
ini sebanyak tiga 

kali?

Aku datang
 untuk menghentikamu 
karena kamu sedang 
menuju kebinas�n.

Sudah tiga kali keledai ini menghindar 
dariku dan menyelamatkan nyawamu.

 Jika tidak, Aku akan membunuhmu 
dan membiarka�ya.

Aku sudah 
berdosa. Aku akan 
pulang jika engkau 

tidak menginginkanku 
untuk pergi lebih

 jauh.

Pergilah bersama 
orang-orang itu, tapi 

hanya katakan apa 
yang Aku katakan 

kepadamu.

Bilangan 22:28-38Bilangan 22:28-35
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Mengapa kamu
 begitu lama? Aku

 sudah memberitahu,
 aku akan memberimu 

kehormatan 
besar!

Aku di sini 
hanya untuk 

mengatakan apa 
yang diberitahukan 

A�ah kepadaku 
untuk dikatakan.

Sekarang, 
dirikanlah bagiku 

tujuh mazbah.

Balak mempersembahkan sapi jantan
 dan domba dalam jumlah besar. K
sokan 
paginya, dari Gunung Bamot-b�l, mereka 

melihat orang-orang israel berkemah 
di hadapan mereka.

Sekarang, 
kutukilah 

musuh-musuhku 
untu�u!

Tapi, 
bagaimana

 mungkin aku
 mengutuk yang 

tidak A�ah 
kutuk? Mereka

 sebanyak debu dan
 tidak terhitung 

jumlahnya.
Oh, biarlah

 hidupku berakhir 
seperti mereka!

Apa yang 
kamu lakukan? 

Kamu sudah 
memberkati musuh-

musuhku!

ikutlah denganku
 ke tempat yang lain. 
Di sana, kamu akan 

melihat hanya sebagian
 dari bangsa israel. 
Kutukilah setidaknya 

sebanyak itu!

Bilangan 23:37-23:13Bilangan 22:37-23:1312



Di Gunung Pisga, Balak mendirikan tujuh mazbah lagi danmempersebahkan kurban.

Berdirilah di sini, di 
dekat kurban bakaranmu, 

sementara aku akan 
menemui TUHAN.

Di Gunung Pisga, Balak mendirikan tujuh 
mazbah lagi dan mempersembahkan kurban.

Apa 
yang TUHAN 
katakan?

Bangkitlah, 
Balak, dan 
dengarkan.

A�ah
 bukan manusia, Dia 
tidak berdusta. Dia 

tidak akan mengubah 
keputusan-Nya seperti 

yang manusia 
lakukan.

Yahweh, 
A�ah mereka 

menyertai 
mereka. Dialah 
raja mereka!

Tidak ada 
kutukan yang 

dapat ditimpakan 
kepada Yakub. 
Tidak ada sihir 
yang mampu 
melawan-Nya.

Seperti 
singa-singa, 

mereka tidak akan 
beristirahat sampai 
melahap tangkapan 

mereka!

Jika kamu
 tidak ingin 
mengutuki 
mereka, 

setidaknya 
jangan 

memberkati 
mereka!

Bukankah
aku sudah 

memberitahumu
 bahwa aku harus 
mengatakan apa 

yang Yahweh 
katakan 

kepadaku?

Aku akan 
membawamu

ke tempat lain. 
Mungkin A�ah akan 

berkenan untuk 
membiarkanmu 

mengutuki mereka 
dari sana.Bilangan 23:14-27Bilangan 23:14-27
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Lalu, mereka mendirikan tujuh 
mazbah lagi di Gunung Peor.

Aku sudah melihat
 Yang Mahakuasa 

tunjuan kepadaku 
... mataku terbuka:

Mereka akan 
diberkati dengan 

air yang berlimpah 
dan hidup di 

banyak tempat.

Raja mereka
 akan menjadi lebih 

besar daripada 
Agag. Keraj�n 

mereka akan 
ditin�ikan.

A�ah
 telah membawa 
mereka keluar 

dari Mesir.

israel memiliki 
kekuatan seperti 
sapi jantan liar 

dan akan melahap 
bangsa-bangsa 

yang melawa�ya.

israel tidur 
seperti s�kor singa

jantan atau betina. Siapa
yang berani membangun-

ka�ya?

Diberkatilah
 setiap orang yang 
memberkatimu dan

 kutuk akan jatuh ke 
atas mereka yang 

mengutukimu.

??!!

Bilangan 23:28-24:9Bilangan 23:28-24:9

Namun, ketika Bileam melihat TUHAN 
lebih berkenan untuk memberkati israel, 

dia tidak mencari tanda lagi seperti 
yang pernah dia lakukan.

14



Aku meman�ilmu untuk
mengutuki musuhku, tapi kamu 
justru memberkati mereka

sampai tiga kali.

Pulanglah! 
Yahweh sudah 
mencegahmu 
mendapatkan 
kehormatan 

besar!

Aku 
memberitahu 

utusanmu, aku tidak 
dapat melan�ar 

firman Yahweh, bahkan 
demi kekay�n 

besar.

Aku akan 
pulang, tapi izinkan 
aku memberitahumu 

apa yang orang-orang 
israel akan lakukan 
kepada bangsamu!

israel 
akan menguasai 

seluruh Edom dan 
Seir. Mereka juga 
akan mengalahkan 

musuh-musuh
 mereka.

Yakub akan 
bangkit dalam 

keperkas�n dan 
membinasakan 
banyak kota.

“Amalek adalah yang
 pertama dari semua bangsa, tapi 

nasibnya adalah kehancuran.”

“Kalian orang Keni, 
akan diasingkan 
oleh raja Asyur 
ke negerinya.”

“Kapal-kapal 
akan datang dari 
pantai Kitim dan 
menindas baik 
Heber (ibrani) 
maupun Asyur.”

Lalu, Bileam dan Balak
 pulang ke rumah masing-masing.

Bilangan 24:10-25Bilangan 24:10-25 15



Sementara berkemah di Sitim, 
beberapa pria israel mulai terlibat 
perzin�n dengan perempuan Moab.

Salah satu bagian 
dari ritual penyembahan 

berhala itu adalah 
perzin�n yang 

menjiji�an.

Murka TUHAN menyala-nyala terhadap israel 
dan Dia memberikan perintah ini kepada Musa.

Bunuh semua 
pemimpin suku 

Israel.

Gantung mereka
 di hadapan TUHAN pada 

siang hari sehingga 
murka-Nya yang 

dahsyat akan surut
 dari bangsa ini.

Jadi, para pemimpin dan semua laki-laki
 yang melakukan penyembahan berhala 
dan perzin�n digantung seperti yang

 diperintahkan Musa dan hakim-hakim israel.

Bilangan 25:1-5Bilangan 25:1-516



Namun, ketika Musa dan orang 
israel menangis di depan 

Kemah Pertemuan, seorang 
laki-laki israel berbuat 
tindakan kurang ajar.

Ampunilah
 kami karena 
menyembah 

ilah-ilah palsu 
secepat itu!

Dia membawa seorang perempuan Midian ke
 dalam tendanya di hadapan seluruh perkemahan.

Pinehas, seorang imam yang 
merupakan cucu Harun, mengikuti 

keduanya ke dalam tenda.

Dia menemui pasangan itu dan menikamkan 
tombak kepada laki-laki dan perempuan itu.

Tulah A�ah terhadap 
orang israel berhenti. Namun, 

24.000 orang telah mati.

Bilangan 25:6-9Bilangan 25:6-9
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Pinehas anak 
Eleazar, cucu 

Harun, sang imam, 
telah menyurutkan 

murka-Ku dari 
orang Israel.

Sebab, dia
 giat membela 

kehormatan-Ku
 di antara mereka, 
sehingga Aku tidak 

membinasakan 
mereka di dalam 
kecemburuan-Ku.

Karena itu,
 katakan 

kepadanya, 
Aku membuat 

perjanjian
 damai 

dengannya.

Dia dan 
keturunannya akan 
memiliki perjanjian 

keimaman selamanya, 
karena dia giat membela 

kehormatan Allahnya dan 
membuat pendamaian 

bagi orang Israel.

Lalu, TUHAN memerintahkan Musa 
menghitung seluruh laki-laki israel, 
yang berumur 20 tahun atau lebih, 

yang san�up berperang.

Jumlah seluruh laki-laki suku 
israel adalah 601.730 orang, belum 

termasuk 23.000 orang Lewi.

Lalu, Aah memerintahkan Musa untuk
 membagi tanah di Tanah Perjanjian berdasarkan 

besarnya jumlah laki-laki di setiap suku.

Bilangan 25:10-26:63Bilangan 2618



Para imam melayani di Tenda Suci dan mempersembahkan 
kurban harian seperti yang Musa perintahkan.

Setelah 40 tahun di padang 
belantara, s�t mereka bersiap 
memasuki Tanah Perjanjian, A�ah 
meman�il Musa naik ke gunung. Di 

sana, setelah pembicar�n terakhir 
dengan A�ah, dia berbaring 

dan mati dengan tenang.

Segera, rohnya diantar ke hadapan
 A�ah. Di sana, dia berdiam sampai akhir
zaman ketika dia akan bersama kembali 

dengan umatnya di tanah yang telah
 A�ah janjikan kepada Abraham.
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Hampir 500 tahun sejak Aah Yahweh 
meman
il Abraham untuk menin
alkan 
bangsa-Nya dan berjalan ke tanah yang 

akan Aah berikan kepadanya.

Janji Aah kepada Abraham dan Sara
untuk membuat bangsa yang besar dari 

anak mereka, ishak, sudah digenapi.

Dari 12 anak Yakub, yang
 namanya berganti menjadi israel, 

telah menjadi 12 suku dan
 bangsa yang sangat banyak.

Mereka telah melalui perbudakan, 
mengembara di padang gurun 

bersama Musa, menerima hukum Aah, 
dan sekarang, akhirnya mereka 

memasuki Tanah Perjanjian.

Selama perjalanan di padang
 belantara, seorang anak muda
 selalu berada di samping Musa, 
melihat dan belajar bagaimana 

memimpin bangsa israel.

Bocah laki-laki itu 
tumbuh menjadi prajurit
 yang perkasa, Yosua.

KEJADIAN 12:1-3; Bilangan 27:12-23KEJADIAN 12:1-3; Bilangan 27:12-2320



Setelah Musa pergi bersama A�ah, Yosua 
dipilih A�ah memimpin bangsa itu ke tanah 

yang A�ah janjikan kepada Abraham.

Bangsa itu mengingat nubuatan bahwa mereka akan 
menjadi orang asing di negeri asing,dan setelah 400 

tahun, mereka akan dibawa kembali ke tanah nenek 
moyang mereka. A�ah telah menepati janji-Nya.

Pada waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan, 
roti ma�a dari langit berhenti, dan mereka 
mulai makan makanan segar dari negeri itu.

inilah tanah
 luar biasa yang 

telah A�ah berikan 
kepada kita. Ya, ini tempat yang

 baik untuk membesarkan 
anak-anak kita dan 

mengajar mereka cara 
hidup yang kudus 

dan damai.

Ulangan 34:9; Yosua 5:12Ulangan 34:9; Yosua 5:12 21














