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BERTOBAT DAN BAYAR HARGA
Lebih dahulu baca 2 Samuel 24:1-25
Raja Daud sangat diberkati oleh Tuhan
sehingga melalui kepemimpinannya, ia
berhasil menjadikan Israel sebagai
bangsa yang kuat dan berjumlah
besar. Kerajaannya ini membuat
gentar bangsa-bangsa lain. Bangkitlah
pula murka TUHAN terhadap orang
Israel; sehingga suatu kali Iblis membujuk Raja Daud untuk menghitung
seluruh rakyat Israel agar kekuatannya terukur (2 Sam.24:1). Murka Tuhan
bangkit terhadap Israel karena bangsa itu telah melakukan suatu
pelanggaran berat terhadap Allah. Murka Allah akan bangkit ketika
manusia berbuat dosa, dan rupanya Israel telah melakukan dosa yang
patut menerima hukuman. Demikian pula Raja Daud telah melakukan dosa
ketika ia menunjukkan sifat kesombongan atas prestasinya menjadikan
Israel sebagai suatu bangsa yang kuat dan berjumlah besar. Daud
bermegah di dalam kemampuannyabukan dalam kuasa dan kebenaran
Allah. Sebagai dampak dari pelanggaran berat (dosa) yang dilakukan
bangsa Israel terhadap Allah serta apa yang dilakukan Daud, Tuhan
mendatangkan sampar kepada seluruh rakyat Israel yang menyebabkan
70.000 orang meninggal.
Ada 2 hal yang perlu segera dilakukan jika seseorang melakukan
pelanggaran terhadap firman Allah:

1. Bertobat
Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu
berkatalah Daud kepada TUHAN: "Aku telah sangat berdosa karena
melakukan hal ini; maka sekarang, TUHAN, jauhkanlah kiranya kesalahan
hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." (1 Sam.24:10)
Roh Kudus mengingatkan Daud akan dosanya dan ia langsung
menyadarinya serta bertobat mengakui kebodohannya di hadapan Tuhan.

Jangan pernah menunda-nunda ketika Roh Kudus sudah mengingatkan
akan adanya dosa. Kita harus segera mengakuinya di hadapan Tuhan
agar kita dan keluarga kita tidak mengalami hal yang lebih buruk. Adakan
pertobatan sungguh-sungguh dengan hidup benar-benar melakukan
perintah Tuhan.

2. Bayar harga
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. 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 Sam.24:24-25)
Ketika Daud melakukan pertobatan lalu Tuhan menuntun Daud untuk
melakukan apa yang harus dilakukan (2 Sam.24:18). Kesungguhan
pertobatan Daud terlihat karena ia tanpa berpikir panjang langsung
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Daud membayar harganya
dengan membuat mezbah bagi Tuhan dan menyediakan seluruh
persembahan korban mezbah. Setelah mezbah didirikan, korban
dipersembahkan, doa-doa dinaikkan maka tulah atas bangsa Israel pun
terhenti. Apa yang dilakukan Daud mewakili bangsa Israel untuk
pengampunan dosa-dosa mereka.
Langkah kedua setelah bertobat adalah membuat mezbah bagi Tuhan
yaitu membayar harga dengan selalu menyediakan waktu untuk memuji
dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada-Nya,
menaikkan doa-doa permohonan kepada-Nya, serta berdoa untuk
pertobatan dan pemulihan bangsa Indonesia. Dengan demikian hidup kita
semakin dituntun oleh Tuhan dan semakin berkenan di hadapan-Nya.
ACTION:





Ajak anggota cool berdoa dan meminta Roh Kudus untuk mengingatkan
dosa-dosa apa yang pernah dilakukan serta mengakui dan meminta
ampun di hadapan Tuhan. Doakan para anggota cool agar pertobatan
sungguh-sungguh terjadi dalam hidup mereka.
Ajak anggota cool untuk menjaga hidupnya dengan menyediakan waktu
untuk bersekutu dengan Tuhan dan mulai melakukan perintah Tuhan.
Ajak berdoa syafaat mendoakan pemulihan bangsa dan negara serta
terhindar dari krisis ekonomi.

