
Menjaga Hati dan Memelihara Iman

Eleazar

 Seorang yang kurang popular tetapi beliau bisa menjaga hati dan
memelihara imannya

 Bangunan sering yang dilihat hanya penamilannya, dekor nya bukan
fondasinya

Amsal 4:23

 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan.

 Bagi orang2 yang memelihara hati dan iman, Tuhan tetap menjaga
janjiNya, setelah dia meninggal sekalipun, Tuhan akan menjaga
keturunannya.

Bilangan 20:22

 Harun mati
 20:22 Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap

umat Israel ke gunung Hor. 20:23 Lalu berkatalah TUHAN kepada
Musa dan Harun dekat gunung Hor, di perbatasan tanah Edom: 20:24
"Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak
akan masuk ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel, karena
kamu berdua telah mendurhaka kepada titah-Ku dekat mata air
Meriba. 20:25 Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah
mereka naik ke gunung Hor; 20:26 tanggalkanlah pakaian Harun dan
kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya, kemudian Harun akan
dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana." 20:27 Lalu
Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN. Mereka naik ke
gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. 20:28 Musa
menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar,
anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa
dengan Eleazar turun dari gunung itu. 20:29 Ketika segenap umat itu
melihat, bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel
menangisi Harun tiga puluh hari lamanya.
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Siapa Eliazar:

 Harun adalah kakaknya Musa – 3 tahun lebih tua dr Musa
 Miryam adalah kakak tertua Harun dan Musa
 Anak ke 3 dari Harun:

o Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar
o Eleazar memiliki anak bernama Pinehas

 Iman justru tumbuh ditengah kesulitan dan tantangan yang ada
 Langkah untuk menjaga iman:

o Tidak memakai alasan atau menjadikan situasi alasan untuk
tidak beriman

o Tidak kecewa dan tidak kepahitan
 Eliazar tinggal di tengah keluarga yang penuh dengan kepahitan:

o Papa (Harun) dan tantenya (Maryam) berontak terhadap
pamannya Eliazar, Musa

o Tapi Eliazar tetap bisa menjaga hati untuk bisa bekerja sama
dengan Musa

o Eliazar tetap memilih utk menjaga hati dan memelihara
imannya

 Eliazar menjadi pembantu (keponakan) Musa…tetapi tidak menjadi
pengganti Musa…tetapi menjadi pekerja membantu dan tunduk
kepada Yosua.

Yosua 24:29-33

 Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan Tulang-tulang Yusuf
dikuburkan

 24:29 Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin
Nun, hamba TUHAN itu, ketika berumur seratus sepuluh tahun. 24:30
Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat-Serah yang di
pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas.  24:31 Orang
Israel beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan
sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada
Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan
TUHAN bagi orang Israel. 24:32 Tulang-tulang Yusuf, yang dibawa
orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikhem, di tanah milik
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yang dibeli Yakub dengan harga seratus kesita dari anak-anak Hemor,
bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi bani Yusuf menjadi milik
pusaka mereka. 24:33 Juga Eleazar bin Harun  mati, dan dia
dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di
pegunungan Efraim.

Pinehas

 Anak Harun, Pinehas dikenal sejak masa mudanya karena
keberaniannya dalam menegakkan hukum Allah pada peristiwa Baal-
Peor di Abila (Perea) Sitim dengan giat (kanahi) menghapuskan
kebejatan moral bangsa Israel akibat godaan bangsa Moab dan
Midian untuk menyembah Baal-Peor.

 Tuhan pernah berjanji kepada siapa yang setia Dia akan menjaga
sampai seribu keturunan di

 Ulangan 7:9 Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu,
Dialah Allah, Allah yang setia,  yang memegang perjanjian dan kasih
setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang
pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan

 Imam Zadok keturunan Eliazar dan Pinehas yang mengurapi Raja
Salomo, anak Daud.

 Imam Zadok menggantian Imam Eli (bertahan hanya 4 keturunan)
yang merupakan keturunan Itamar…

Zadok
 Pendukung Daud saat pemberontakan Absalom
 Imam besar zaman Daud
 Iman yang mengurapi Raja Salomo

Azarya

 Imam besar zaman Raja Salomo

Ezra

 Seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan TUHAN,
Allah Israel. Dan raja memberi Ezra segala yang diingininya, oleh
karena tangan TUHAN, Allahnya, melindungi dia
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