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Keep The Fire of The Third Pentecost Burning :
“ Memperbaiki Mezbah ”
"Kata Elia kepada seluruh rakyat itu: "Datanglah dekat kepadaku!"
Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia
memperbaiki mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan itu."
(1 Raja 18:30)
Ketika nabi-nabi baal dan asyera telah mendapatkan
kesempatannya untuk membuktikan kedahsyatan dewa yang mereka
sembah dan tidak terbukti. Tibalah giliran Elia, tentu semua orang
Israel yang hadir pada waktu itu sangat penasaran, apakah Elia akan
berhasil ataukah mengalami hal yang sama seperti lawan-lawannya.
Apa yang Elia lakukan? Elia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan. Mezbah menjadi sarana penting
dalam peribadatan umat Tuhan pada waktu itu, sebab mezbah menjadi tempat dimana umat meletakan korban
persembahan yang akan dipersembahkan kepada TUHAN. jika mezbah tidak diperbaiki, tidak ada tempat bagi Elia
untuk menaruh korban persembahan. Tanpa korban persembahan Api Tuhan tidak akan turun.
Demikian juga dengan kita, kalau kita ingin 'api Tuhan' turun melanda bangsa kita, kita harus memperbaiki mezbah:
1. Mezbah Pribadi
Mezbah pribadi bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Ini yang penting dan pertama kali
harus diperbaiki. Apakah selama ini kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan 24 jam sehari?
Memiliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Membaca Firman Tuhan (saat teduh) dipagi hari
dan merenungkan Firman itu siang dan malam? Jika jawaban pribadi kita adalah "tidak" atau "belum", hari ini
mari kita bertobat dan komitmen kembali kepada Tuhan Yesus untuk memperbaiki mezbah pribadi kita.
2. Mezbah Keluarga
Setelah mezbah pribadi diperbaiki, langkah berikutnya adalah mezbah keluarga. Kita tahu bahwa keluarga
adalah institusi tertua dan terkecil yang dibentuk oleh TUHAN sendiri. Mezbah keluarga adalah mezbah doa,
pujian dan penyembahan yang dibangun oleh seluruh anggota keluarga: suami, isteri dan anak-anak. Dalam
Mezbah keluarga ada pujian penyembahan, syafaat, saling mendoakan. Jika masih ada anggota COOL yang
belum membangun mezbah keluarga, mulailah HARI INI. Jangan tunda-tunda, mulai dari anggota keluarga
yang ada dan bisa diajak mezbah keluarga (misal: jika orangtua belum percaya Yesus, maka kakak bisa
mengajak adiknya)
3. Mezbah COOL/Gereja
Jika mezbah keluarga diperbaiki dan kuat, maka mezbah di COOL atau di gereja pasti kuat. Mulailah ambil
bagian secara aktif dalam kubu doa, rumah doa dan doa keliling di cabang/ranting. Bangun mezbah tuhan
dilingkungan tempat tinggal, tempat kerja/usaha, sekolah/kuliah. Setiap 'kota-kota yang sunyi' harus dipenuhi
dengan doa, pujian dan penyembahan sehingga 'Api TUHAN' turun atas lingkungan sekitar kita.

ACTION :
Evaluasi Kondisi "Mezbah" Kita malam ini. Bertobat, Perbaiki dan Komitmen untuk terus memperbaiki
mezbah pribadi, keluarga dan mezbah bersama dalam kelompok COOL/Gereja.

