
Panggilan Utk Membangun Bangsa-Bangsa:
Membangun Karakter -- Musa, Miryam dan Harun
Ayat2 kunci: 2 Timotius 2:1-7 dan Bilangan 12:1-16

2 Timotius 2:1-7
1 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus
Yesus. 2 Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi,
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga
cakap mengajar orang lain. 3 Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit
yang baik dari Kristus Yesus. 4 Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak
memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan
demikian ia berkenan kepada komandannya. 5 Seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia bertanding
menurut peraturan-peraturan olahraga. 6 Seorang petani yang bekerja
keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7 Perhatikanlah
apa yang kukatakan; Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam
segala sesuatu.

 Kita dipanggil untuk menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus
 Ada kalanya kita menjadi lemah:

o Mata kita tidak terarah kepada Kristus
o Berusaha mendapatkan pembenaran sendiri
o Hati dan pikiran yang tidak dijaga

 Kita perlu berakar di gereja lokal dimana kebenaran di khotbahkan
dan diajarkan berdasarkan Firman Tuhan

 Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya

Yohanes 14:15
"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.

 Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran itu kepada kita…dalam
ikatan perjanjian baru, Tuhan akan membukakan DiriNya untuk kita…
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Ibrani 8:10
"Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu
itu," demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal
budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan
menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

Membangun Karakter -- Musa, Miryam dan Harun

Bilangan 12:1-16

Pemberontakan Miryam dan Harun
1 Miryam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush
yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan
Kush.

2 Kata mereka: "Sungguhkah TUHAN berfirman dengan perantaraan Musa
saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Dan
kedengaranlah hal itu kepada TUHAN.

3 Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap
manusia yang di atas muka bumi.

4 Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan
Miryam: "Keluarlah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah
mereka bertiga. 5 Lalu turunlah TUHAN dalam tiang awan, dan berdiri di
pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miryam; maka tampillah
mereka keduanya.

6 Lalu berfirmanlah Ia: "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada
seorang nabi, maka Aku, TUHAN menyatakan diri-Ku kepadanya dalam
penglihatan, Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7 Bukan demikian
hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. 8
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Berhadap-hadapan Aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan
teka-teki, dan ia memandang rupa TUHAN. Mengapakah kamu tidak takut
mengatai hamba-Ku Musa?" 9 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN
terhadap mereka, lalu pergilah Ia.

10 Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miryam
kena kusta, putih seperti salju; ketika Harun berpaling kepada Miryam,
maka dilihatnya, bahwa dia kena kusta! 11 Lalu kata Harun kepada Musa:
"Ah tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami
perbuat dalam kebodohan kami. 12 Janganlah kiranya dibiarkan dia
sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah
setengah busuk dagingnya."

13 Lalu berserulah Musa kepada TUHAN: "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya
dia."

14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya
meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah
dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian
bolehlah ia diterima kembali." 15 Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat
perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum
Miryam diterima kembali. 16 Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot
dan berkemah di padang gurun Paran.
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Penutup:

Ada 3 barang penting yang Tuhan perintahkan untuk disimpan di Tabut
Perjanjian:

1. Batu Kitab 10 Perintah Allah: ini melambangkan pemberontakan
manusia terhadap perlindungan Allah (di bawah hukum Taurat, mereka
berdosa, mereka meninggal)

2. Pot emas Manna: ini melambangkan pemberontakan manusia terhadap
penyediaan Allah (mereka tidak mengenali penyediaan Tuhan dan tetap
menggerutu terhadap penyediaan Allah yang melimpah)

3. Tongkat Harun: ini melambangkan pemberontakan manusia terhadap
pimpinan Allah (bimbingan dan kepemimpinan rohani) mereka
memberontak terhadap pemimpin yang ditunjuk Allah.

Kabar baiknya adalah kita sekarang di bawah Ikatan Perjanjian Baru oleh
Darah Yesus, karena itu kita dapat berdoa hari ini dalam kasih karunia
Tuhan, kita dilimpahkan dengan Penyediaan, Perlindungan dan Pimpinan
Tuhan dalam hidup kita.

Hal di atas layak menerima teriakan Halleluyah dan Amin kita! Puji Nama
Tuhan.
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