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MENDIRIKAN MEZBAH BAGI TUHAN
Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi
TUHAN dan mempersembahkan korban
bakaran dan korban keselamatan. Maka
TUHAN mengabulkan doa untuk negeri itu,
dan tulah itu berhenti menimpa orang
Israel.
2 Samuel 24:25
Suatu kali Raja Daud yang sudah berusia lanjut di masa kejayaan kerajaannya,
didatangi oleh Iblis yang membujuk untuk menghitung seluruh bangsa Israel agar
diketahui berapa kekuatan bangsa ini. Pegawainya sudah memperingatkan tetapi
tidak digrubis oleh raja, dan dengan terpaksa mereka menghitung seluruh bangsa
Israel. Hal itu merupakan dosa bagi Tuhan. Akibat dosa raja maka seluruh bangsa
Israel terancam terkena hukuman. Ada tiga pilihan yang diberikan Tuhan kepada
raja Daud: tiga tahun kelaparan, tiga bulan melarikan diri dari musuh-musuh, atau
tiga hari penyakit sampar di negeri. Pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman
kutuk sakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel meninggal. Wabah
yang sedemikian hebat terhenti ketika Raja Daud membuat mezbah dan
mempersembahkan korban kepada Tuhan. Demikian juga saat di tengah-tengah
pandemi yang sedang terjadi saat ini mari kita membuat mezbah bagi Tuhan supaya
pandemi ini segera berakhir.
Ada 2 hal di dalam mendirikan mezbah bagi Tuhan:
1. Ada harga yang harus dibayar
Daud diperintahkan oleh nabi Gad untuk mendirikan mezbah di tempat
pengirikan milik Arauna agar tulah berhenti. Setelah mengetahui maksud raja
datang untuk membeli tempat pengirikannya guna mendirikan mezbah,
Arauna menolak malah memberikannya gratis bahkan beserta
ternakternaknya sebagai korban mezbah. Namun Daud bersikeras untuk
membayar harganya. Meskipun raja bisa mendapatkan gratis namun ia tidak
mau memanfaatkan itu. Ada harga yang harus dibayar di dalam mendirikan
mezbah. Demikian juga saat ini di dalam mendirikan mezbah, kita harus

membayar harganya, yaitu menyediakan waktu kita untuk banyak bersekutu
dengan Dia.
Tetapi berkatalah raja kepada Arauna: "Bukan begitu, melainkan aku mau
membelinya dari padamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau
mempersembahkan kepada TUHAN, Allahku, korban bakaran dengan tidak
membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan
lembu-lembu itu dengan harga lima puluh syikal perak. 2 Samuel 24:24
2. Adanya korban di atas mezbah
Mezbah didirikan perlu korbanyang menyenangkan hati Tuhan. Korban
diletakkan di atas mezbah dimana pada umumnya mezbah itu didirikan dari
12 batu yang disusun melambangkan 12 suku Israel sebagai tanda kesatuan
hati/ unity. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa korban untuk beberapa
tujuan penebusan, sedangkan di dalam Perjanjian Baru itu semua sudah
tergantikan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib dan berlaku untuk
selama-lamanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita yang
telah menjadi percaya mari persembahkan hidup kita seluruhnya sebagai
korban yang berkenan di hadapan Allah, dengan menjalankan hidup kudus
setiap hari dan senantiasa berjaga-jaga.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah
kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan
kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12:1-2
ACTION:
• Ajak anggota cool untuk serius lakukan mezbah keluarga di masa pandemi
ini.
• Mengajak seluruh anggota cool untuk hidup kudus sesuai perintah Tuhan,
dan senantiasa berjaga-jaga dengan menjauhi dosa serta melakukan
pertobatan setiap hari.

