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PERINGATAN:
Puasa-puasa yang dikemukakan dalam buku ini bukan untuk setiap
orang. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulainya. Ibu
hamil, penderita diabetes, dan mereka yang mempunyai masalah
kesehatan lainnya bisa berpuasa dengan tetap menaati dietnya.
Walaupun puasa itu menyehatkan bagi banyak orang, namun sifat
Allah tidak akan memerintahkan sebuah kegiatan fisik yang akan
membahayakan manusia secara fisik atau emosional.

DAFTAR ISI
PRAKATA oleh Dr. William R. Bright
UCAPAN TERIMA KASIH
PENDAHULUAN
Suatu panggilan yang serius untuk kembali dengan taat pada
disiplin puasa.
1. PUASA-PUASA PILIHAN ALLAH
Dasar alkitabiah, ragam, manfaat dan latar belakang puasa yang
berkenan kepada Allah.
2. PUASA PARA MURID
Puasa untuk kebebasan dari kecanduan (lihat Matius 17:20,21).
Jika kita berpuasa, kita bisa mematahkan dosa-dosa yang menyerang, yang membatasi suatu kehidupan yang merdeka di dalam
Kristus.
3. PUASA EZRA
Puasa untuk menyelesaikan masalah (lihat Ezra 8:21-23). Jika
kita berpuasa untuk tujuan tertentu, kita dapat menyelesaikan
suatu masalah yang menghambat.
4. PUASA SAMUEL
Puasa untuk memenangkan jiwa bagi Kristus (lihat 1 Samuel
7: 1-8). Jika kita berpuasa dan berdoa untuk kebangunan rohani.
Allah akan mencurahkan diri-Nya kepada umat-Nya.
5. PUASA ELlA
Puasa untuk mematahkan ketakutan yang melumpuhkan dan
masalah-masalah mentallainnya (lihat 1 Raja-raja 19:2-18),
Melalui puasa, Allah akan menunjukkan kepada kita cara
mengatasi emosi dan kebiasaan pribadi yang negatif.
6. PUASA JANDA
Puasa untuk memenuhi kebutuhan orang miskin (lihat 1 Rajaraja 17: 12). Ketika kita mengorbankan fisik kita, Allah memampukan kita untuk berfokus pada dan mencukupi kebutuhan 0rang lain.
7. PUASA PARA RASUL
Puasa untuk mencari hikmat dan mengambil keputusan (lihat
Kisah Para Rasul 9:9-19. Jika kita berpuasa untuk menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah, 1a akan menyingkapkan
kehendak-Nya kepada kita.
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8. PUASA DANIEL
Puasa untuk kesehatan dan kesembuhanfisik (lihat Daniell: 1220). Bila kita berpuasa untuk kesehatanfisik, Allah akan menjamah tubuh kita dan memperkayajiwa kita.
9. PUASA YOHANES PEMBAPTIS
Puasa untuk kesaksian yang berpengaruh (lihat Matius 3:4;
Lukas 1: 15). Jika kita berpuasa untuk pengaruh dari kesaksian
kita, Allah akan memakai kita.
10. PUASA ESTER
Puasa untuk mendapatkan perlindungan dari si jahat (lihat
Ester 4: 16). Jika kita berpuasa untuk mendapatkan perlindungan
dan kelepasan dari setan, Allah akan melepaskan kita dari si
jahat.
APENDIKS
1. PUASA: MEMBERI ISTIRAHATPADA TUBUH KITA
2. DAFfAR ISTILAH DALAM PUASA
3. KOMENTAR-KOMENTAR
MENGENAI PUASA OLEH
PARA PEMIMPIN KRISTEN
4. CARA MEMBUAT JURNAL PUASA
5. REFERENSI ALKITABIAH MENGENAI PUASA
6. BIBLIOGRAFI BERANOTASI
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PRAKATA
Saya telah lama percaya akan prinsip Alkitab tentang berpuasa. Selama
50 tahun terakhir saya telah berpuasa pada berbagai kesempatan dan untuk
tujuan yang berbeda-beda. Namun, pada tahun 1994-lah Allah benar-benar
mulai memperlakukan say a dengan cara yang baru dan penuh kuasa berkenaan dengan puasa, dan memberi saya pemahaman-pemahaman baru
mengenai hal tersebut.
Pada tanggal5 Juli tahun itu, Allah mernimpin saya untuk memulai puasa
40 hari untuk sebuah kebangunan rohani besar di Amerika dan untuk penggenapan Amanat Agung ke seluruh dunia. Sebelum dan selama puasa tersebut, Allah dengan jelas mencamkan ke dalam hati saya bahwa puasa,
meskipun tidak secara spesifik dikatakan, adalah cara terbaik untuk membantu memenuhi kondisi kerendahan hati dan mencari wajah Allah seperti
dikemukakan dalam 2 Tawarikh 7:14 .
... dan umat-Ku, yang atas namanya nama-Ku disebut, merendahkan
diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik darijalan-jalan yang
jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa
mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Juga, pada hari kedua puluh sembilan dari puasa saya, ketika saya membaca firman Tuhan, saya terdorong untuk mengirim surat-surat kepada
pemimpin-pernimpin Kristen di seluruh Amerika dan untuk mengundang
mereka ke Orlando, Florida, untuk berpuasa dan berdoa bersama untuk kebangunan rohani dan penggenapan Amanat Agung. Undangan-undangan
segera dikirimkan. Saya berdoa dan berharap agar sedikitnya "300 orang
Gideon" untuk menanggapi secara positif dan bergabung dengan saya pada
bulan Desember yang direncanakan tersebut.
Lebih dari 600 datang! Mereka mewakili sebagian besar kepemimpinan
Kristen di Amerika dari berbagai denominasi, gereja, dan pelayanan yang
berbeda. Tiga hari yang dilalui dengan puasa, do a, pengakuan, dan persatuan tersebut menjadi tiga hari yang indah. Banyak dari pemimpin-pernimpin
tersebut yang memberikan kesaksian bahwa hal itu merupakan salah satu
pengalaman rohani terpenting dalam hidup mereka. Saya percaya saat-saat
yang luar biasa tersebut bukanlah suatu kebetulan, karena tepat pada bulan
berikutnya, Januari 1995, ada laporan-laporan tentang kebangunan besar
berkobar di kampus-kampus dan gereja-gereja di seluruh pelosok negara
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yang telah kami doakan. Tentu saja, banyak orang lain telah lama berdoa
untuk kebangunan, dan doa-doa kami hanyalah tambahan atas doa-doa
mereka; namun, saya yakin bahwa peristiwa puasa dan doa kami di bulan
Desember 1994 menyenangkan Allah dan membantu menggerakkan tanganNya untuk menyelesaikan tujuan-tujuan-Nya.
Saya yakin bahwa Amerika dan sebagian besar dunia akan mengalami
kebangunan rohani yang besar sebelum akhir tahun 2000. Lawatan ilahi
Roh Kudus dari surga ini akan mengobarkan tuaian rohani terbesar dalam
sejarah Gereja. Akan tetapi, sebelum Allah datang dalam kuasa kebangunan,
Roh Kudus akan memanggil jutaan orang Kristen untuk bertobat, berpuasa,
dan berdoa dalam semangat 2 Tawarikh 7:14. Saya telah terdorong untuk
berdoa agar Allah memanggil paling sedikit 2 juta orang Kristen untuk berpuasa dan berdoa selama 40 hari untuk kebangunan besar yang akan datang.
Buku ini, yang terbit tepat pada waktunya, luar biasa, dan dibutuhkan,
Puasa untuk Melakukan Terobosan Rohani, oleh rekan saya terkasih
Dr. Elmer L. Towns, tidak diragukan lagi telah diilhamkan oleh Roh Kudus
untuk memberi instruksi kepada Tubuh Kristus. Wawasannya yang dalam
akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang disiplin berpuasa,
dan memberi inspirasi kepada kita untuk menggunakan prinsip Alkitab ini
untuk merendahkan diri kita dan mencari wajah Allah. Saya dengan sungguhsungguh memuji Dr. Towns karena kesetiaannya kepada Allah kita dan atas
jerih payahnya menyusun informasi alkitabiah yang berharga ini dalam kepentingan yang mutlak tentang berpuasa dengan doa.
Dr. William R. Bright
Pendiri dan Presiden
Campus Crusade for Christ International

UCAPAN TERIMA KASIH
Bahan dalam buku ini diajarkan dalam Kelas Alkitab Pendeta di Gereja
Baptis Thomas Road, Lynchburg, Virginia, selama musim panas 1995. Terima kasih kepada kelas ini, karena mendengarkan pelajaran-pelajaran saya
dan berbagi dengan saya hal-hal yang telah Anda pelajari tentang berpuasa.
Saya menulis setiap bab sebagaimana saya mengajar. Sebagian besar,
bukanlah orang-orang Kristen yang lebih tua tetapi yang lebih mudalah yang
berbicara kepada saya tentang rangkaian latihan ini danmencoba hal-hal
yang saya ajarkan. Saya telah banyak belajar tentang berpuasa dengan
memandangnya melalui mata para mahasiswa saya.
Saya berutang kepada pendeta saya, Jerry Falwell, untuk wawasan yang
mendalam yang telah diberikannya kepada saya mengenai berpuasa, terutama
dari bukunyaFasting: What the Bible Teaches (Wheaton, Ill.: Tyndale House,
1981); kepada Ny. Shelly Seagar, yang mengetik naskah ini; dan kepada
Dr. Douglas Porter, yang melakukan studi pus taka untuk daftar istilah dan
lampiran.
Rex Russel, M.D., memberikan kontribusi yang besar pada buku ini.
Kecuali untuk mereka yang secara fisik tidak dapat, saya mewajibkan
setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya "EVAN 610/910, Faktor
Rohani dalam Pertumbuhan Gereja" untuk berpuasa. Para mahasiswa hams
mendisiplin diri mereka sendiri untuk berpuasa sehari, membuat daftar doa,
mengusahakan suatu kejadian-iman dan membuat suatu jurnal rohani. Ketika
saya membaca tulisan-tulisan mereka, mahasiswa-rnahasiswa ini telah
banyak mengajar saya tentang bagaimana berpuasa dan apa yang harus
dihindari selama berpuasa.
Setiap naskah adalah hasil dari banyak pengalaman. Saya telah mendengarkan khotbah-khotbah tentang berpuasa, membaca banyak buku dan berbicara kepada banyak orang yang telah berpuasa. Semuanya ini telah mempengaruhi saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang,
dan yang terpenting, Roh Kudus, yang telah memimpin saya, dan Tuhan
Yesus Kristus yang menjadi teladan saya. Ingatlah, Ia berpuasa 40 hari
sebelum memulai pelayanan-Nya, Dalam uraian terakhir, untuk segala
kekurangan dan kesalahan pada buku ini, saya menerima segala tanggung
jawab. Semoga Allah memakai buku ini untuk tujuan yang dimaksudkanNya.
ELMER L. TOWNS
Musim Panas 1995

PENDAHULUAN
Jika Anda ingin hidup lebih dekat dengan Allah, berarti buku ini untuk
Anda. Mungkin awalnya Anda tidak berpikir demikian ketika melihat buku
ini sekilas, karena disiplin berpuasa telah secara luas tidak digunakan sehingga orang tidak mengenal kuasanya. Tetapi, izinkan saya menceritakan
kepada Anda tentang suatu pengalaman yang terjadi pada sekretaris saya,
Shelly Seagar, dan suaminya, Dave, ketika Shelly sedang mengetik naskah
ini.
Dave telah diminta menghadiri wawancara untuk sebuah pekerjaan di
Harrisburg, Pennsylvania. Shelly menggambarkan posisi ini sebagai "sebuah
kesempatan sekali seumur hidup." Dave benar-benar menginginkan posisi
itu. Jadi mereka sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak pemah mereka
coba. Mereka berpuasa 24 jam dan meluangkan banyak waktu di dalam
doa. (Secara alkitabiah, doa dan puasa berjalan bersama-sama).
Pagi hari setelah Dave meluangkan waktu ekstra di dalam doa, telepon
interlokal itu datang.
Telepon itu dari Harrisburg. Mereka menawarkan posisi tersebut kepadanya.
Tentu saja, saya tidak akan menjamin bahwa setiap keadaan dalam hidup
Anda akan dapat "disulap" dengan puasa. Namun, saya menegaskan bahwa
orang-orang Kristen modem perlu melihat kembali mengapa disiplin rohani

klasik ini diabaikan pada saat ini.
Richard Foster, penulis yang telah membangkitkan begitu ban yak orang
dalam disiplin rohani, pemah berkata bahwa tidak ada buku ten tang puasa
yang berbobot selama seratus tahun.
Mengapa?
Mungkin kita saat ini sangat tertarik dengan "agama yang teras a menyenangkan" sehingga kita tidak ingin disusahkan dengan segala pikiran tentang
rasa lapar atau penyangkalan diri. Mungkin keyakinan kita pada aktivisme,
seperti program-program penginjilan yang menarik perhatian untuk memberitakan Kerajaan Allah, telah membuat kita melupakan faktor rohani dalam
pertumbuhan gereja. Mungkinjanji yang tersebar luas bahwa "Anda dapat
mendapatkan semuanya" telah menghalangi segala pemikiran ten tang
pengorbanan dari pikiran kita.
Seperti yang juga ditunjukkan oleh Foster, beberapa orang Kristen mungkin telah berhenti berpuasa karena cara beberapa biarawan dan pertapa
berpuasa pada masa lalu. Mereka berpuasa dengan cara yang membuat
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merekajatuh ke dalamjebakan kuno aliran gnostik yang menyatakan bahwa
perkara tersebut (seperti makanan dan tubuh) adalah jahat dan hanya halhal rohanilah yang baik. Oleh karena itu, mungkin kita berpikir bahwa berpuasa adalah suatu bagian dari pandangan, bahwa mempertahankan segala
kesukaan atas anugerah duniawi yang baik dari Allah merupakan sesuatu
yang setara dengan dosa. Jebakan ini tentu saja bukan suatu bantahan terhadap kebiasaan berpuasa yang sebenarnya, melainkan terhadap penyalahgunaannya.
Murid-murid Yohanes Pembaptis (dicatat karena kebiasaan mereka
berpuasa) suatu kali bertanya kepada Yesus mengapa murid-murid-Nya tidak
berpuasa. "Jawab Yesus kepada mereka: 'Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka?'" (Matius
9:15). Jawabannyajelas. Selama Yesus ada dengan murid-murid-Nya, mereka tidak berpuasa. Yesus lalu menjawab, "Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa"
(ayat 15).
Jelas bahwa saat ini mempelai laki-laki tidak lagi berada di dunia dalam
tubuh fisik-Nya; Ia telah diangkat ke surga pada saat kenaikan (lihat Kisah
Para Rasul 1:9). Yesus menganggap bahwa setelah kenaikan-Nya ke surga,
mereka yang percaya kepada-Nya akan berpuasa: "Dan pada waktu itulah
mereka akan berpuasa" (Markus 2:20); "Dan apabila kamu berpuasa" (Matius
6: 16). Saat ini mempelai laki-laki itu telah diambil dari kita, kita seharusnya

terlibat dalam disiplin penyangkalan diri yang memampukan kita untuk menikmati suatu kedekatan dengan-Nya yang dinikmati oleh murid-murid pertama ketika mereka berjalan dan bercakap-cakap setiap hari dengan Tuhan
mereka.
Saya tahu bahwa puasa tidak hanya dapat mendekatkan kita kepada
mempelai laki-laki itu, tetapi puasa juga dapat mencapai hasil-hasil yang
bermanfaat di dalam hidup sesama kita yang memiliki kesusahan yang dalam. Berpuasa memiliki manfaat dalam hubungan antarpribadi atau manfaat
sosial.
Pendeta saya berpuasa, dan saya telah melihat ia mengumpulkan sejumlah besar uang melalui puasa. Gereja saya berpuasa, dan saya telah melihat
Allah campur tangan dalam masa krisis nasional. Murid-murid berpuasa di
universitas di mana saya mengajar. Pada tahun 1985 hampir setiap orang
dari 5.000 mahasiswa berpuasa untuk kesembuhan fisik dari Dekan Mahasiswa Vernon Brewer dari kanker, dan 10 tahun kemudian ia masih hidup
dan melayani dengan efektif dalam pelayanan misi di negara lain. Saya
tahu Allah menghargai doa dan puasa.
Karena begitu banyak orang tidak mengenal berbagai macam cara ber-
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puasa, Anda akan mendapati saran-saran pada setiap akhir bab tentang
bagaimana melaksanakan masing-rnasing puasa dari sembilan puasa yang
dianjurkan dalam buku ini. Bagian-bagian ini seharusnya dipertimbangkan
hanya sebagai petunjuk umum. Puasa bukanlah suatu disiplin yang bersifat
hukum, melainkan seharusnya disesuaikan dengan tujuan individu penyernbah. Akhimya, diri Anda sendirilah yang harus menentukan lamanya puasa
Anda, apa yang seharusnya Anda makan atau minum, dan aspek-aspek lain
yang berhubungan dengan puasa pribadi Anda. Daftar pustaka pada akhir
buku ini berisi sumber-sumber berguna yang akan membantu Anda dalam
bagian ini. Apendiks 4, "Cara Membuat Jurnal Puasa," akan membantu Anda
untuk tetap berada pada jalur yang Allah tetapkan dalam hidup Anda melalui
puasa.
Akan tetapi, pada dasamya buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan
tujuan-tujuan dan memperlihatkan kepada Andahasil-hasil dari puasa. Buku
ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana puasa memampukan Anda untuk
menjadi seorang pemenang, untuk meningkatkan iman Anda dan untuk
menyelesaikan hal-hal besar dalam hidup orang lain.
Walaupun saya tidak berpikir bahwa berpuasa adalah mutlak bagi para
pemercaya saat ini, namun saya sungguh-sungguh percaya bahwa disiplin
ini ada untuk menguatkan Anda secara rohani dan menolong Anda mengatasi
rintangan yang mungkin menahan Anda untuk menjalani kehidupan kristiani
yang berkemenangan.
Pada masa seperti ini, dibutuhkan buku yang berbobot ten tang displin
rohani berpuasa. Mengapa ?

•

•

•

•

•

Karena lebih dari yang sudah-sudah, para pemercaya berada dalam
ikatan kuasa-kuasa kejahatan dan membutuhkan kekuatan untuk
bertahan melawan dosa (lihat Puasa Para Murid).
Karena para pemercaya di seluruh dunia membutuhkan jalan keluar
dari banyak masalah yang kompleks dan situasi-situasi mengancam
yang mereka hadapi (lihat Puasa Ezra).
Karena Gereja berada dalam kebutuhan yang dalam akan kebangunan
rohani, dan setiap suku dan bahasa serta bangsa berada dalam kebutuhan yang dalam akan penginjilan (lihat Puasa Samuel).
Karena dunia secara umum dan Gereja secara khusus menjerit untuk
adanya orang-orang yang mempunyai karakter dan integritas orang-orang yang telah mendapatkan kesembuhan emosional dan
kekuatan di dalam Kristus untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan
yang penuh dosa dan merusak (lihat Puasa Elia).
Karena makanan yang berlimpah telah memisahkan para pemercaya
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di Amerika Utara dari realita kelaparan dan kekurangan gizi di dua
per tiga bagian dunia (lihat Puasa Janda).
Karena media massa telah mendapatkan perhatian nasional sehingga
para pemercaya pun berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang
sangat berbeda dengan kehendak Allah dalam hidup mereka (lihat
Puasa Rasul Paulus).
Karena bahkan dengan makanan yang berlimpah dan teknologi medis
di Amerika Utara, orang-orang tidak selalu lebih sehat (lihat Puasa
Daniel).
Karena sangat ban yak pemercaya yang telah terjerat dalam pengejaran ekonomi dan sosial sehingga mereka perlu dibebaskan untuk
membuktikan kesaksian mereka dan untuk mempengaruhi sesama
bagi Kristus (lihat Puasa Yohanes Pembaptis).
Karena meningkatnya pengaruh kuasa-kuasa kejahatan dan melemahnya pengaruh para pemercaya di Amerika Utara, dan kenyataan
bahwa para pemercaya memerlukan perlindungan dari yang jahat
(lihat Puasa Ester).

Sebagai tambahan pada poin terakhir ini, waktu sudah lama berlalu di
mana orang-orang Kristen dapat hidup dalam kehangatan konsensus kaum
Protestan Injili di Amerika Utara. Kebudayaan kita telah menjadi budaya
pasca-orang Kristen dan sangat majemuk. Kebudayaan kita sedikit demi

sedikit kehilangan pengaruh Mempelai Laki-laki itu. Kita perlu berpuasa
untuk membina kembali hubungan dengan-Nya.
Jika Anda cukup serius dengan tugas-tugas pribadi dan sosial Anda
sebagai orang Kristen untuk memulai disiplin berpuasa, Anda akan mendapatkan perlawanan, gangguan, dan pertentangan. Bersiaplah untuk itu
sejauh Anda mampu. Jangan sampai Anda tidak waspada. Ingatlah bahwa
Anda sedang berusaha untuk maju dalam perjalanan rohani Anda dan untuk
memperluas Kerajaan Allah. Hal tersebut membutuhkan usaha untuk menjauh dari musuh - dan tidak ada gerakan besar oleh Roh Kudus yang tidak
mendapat tantangan dari musuh.
Saya mendorong Anda untuk mencari seorang rekan doa yang akan
mendampingi Anda ketika Anda berpuasa - yang berdoa syafaat untuk Anda
ketika Anda berusaha keras mencari Allah melalui displin rohani ini.
Adalah penting untuk mengingat bahwa berpuasa adalah disiplin fisiko
Berkonsultasilah dengan dokter Anda sebelum memulai berpuasa. Tidak
setiap orang harus berpuasa. Tidak setiap orang harus berpuasa lebih dari
satu hari pada suatu waktu. Tidak setiap orang harus melakukan kesembilan
puasa yang dianjurkan dalam buku ini. Puasa adalah suatu cara yang dapat
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digunakan untuk memuliakan Allah dan untuk mewujudkan jawabanjawaban atas doa. Anda bisa mendapatkan hasil yang sarna tanpa berpuasa
jika hati Anda sepenuhnya siap. Jika tidak, dan Anda secara fisik sehat,
puasa rnungkin adalah jawaban Allah.

HARAPAN SAYA UNTUK ANDA
Saya rnerniliki visi yang besar atas buku ini. Seperti orang tua yang rnelahirkan seorang bayi, setiap penulis rnelihat buku barunya sebagai sesuatu
yang sangat khusus yang akan rnengubah dunia. Saya rindu setiap orang
Kristen di dunia ini belajar berpuasa - berpuasa dengan benar - berpuasa
untuk rnendapat hasil.
Jika setiap orang Kristen berpuasa, hasil-hasilnya akan rnengguncangkan
lingkungan sekitar kita seperti angin badai rnernbengkokkan sebatang pohon.
Orang Kristen akan menunjukkan bahwa mereka hidup dengan cara yang
berbeda, bahwa irnan mereka sangatlah penting, bahwa Yang Mahakuasa
bekerja dalarn hidup rnereka sehari-hari.
Jika seluruh gereja berpuasa, rnereka akan bergerak rnaju dalarn penginjilan dan rnemiliki jangkauan dalarn rnencukupi dan rnernbantu sesarna.
Allah kernudian akan rnencurahkan hadirat-Nya atas urnat-Nya.
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ejak dari permulaan, orang-orang telah mencari Allah. Mereka secara
keliru berusaha mencapai Dia dengan membangun Ziggurat (menara)
Babel (lihat Kejadian 11:1-9). Mereka dengan memberontak memahat patung-patung untuk menyukakan Allah. Mereka dengan angkuh memikirkan
dan hidup dalam hukum-hukum legalistik agar Allah terkesan. Mereka
membangun biara-biara dan mengasingkan diri mereka untuk menyukakan
Allah. Seperti yang kita lihat, mereka bahkan berpuasa secara salah dalam
usaha untuk mengalihkan perhatian-Nya dari hal-hal lain yang seharusnya
mereka perbuat, namun mereka telantarkan.
Adalah penting untuk dicatat bahwa kebiasaan-kebiasaan rohani seperti berpuasa sifatnya kurang penting dibandingkan melakukan kehendak
Allah. Seperti yang ditunjukkan dalam Mikha 6:8, apa yang benar-benar
dituntut oleh Allah dari kita adalah pengabdian kepada-Nya: "Berlaku adil,
mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu."
Berpuasa bukanlah tujuan akhir; puasa adalah suatu alat agar kita dapat
menyembah Allah dan menyerahkan diri kita dalam kerendahan hati kepada-

Nya. Kita tidak membuat Allah lebih mengasihi kita daripada yang Ia lakukan sebelumnya, jika kita berpuasa atau jika kita berpuasa lebih lama. Seperti
yang dinyatakan dalam Galatia, "Karena itu berdirilah teguh dan jangan
mau lagi dikenakan kuk perhambaan" (5: 1). Tujuan dari setiap disiplin adalah
kemerdekaan. Jika hasilnya bukan kemerdekaan yang lebih besar, ada sesuatu yang salah.
Kita tidak dapat memanipulasi Allah walaupun kita menginginkannya.
Kita berpuasa dan berdoa untuk mendapatkan hasil, tetapi hasil ada di tang an
Allah. Salah satu manfaat rohani terbesar dari berpuasa adalah menjadi sernakin perhatian kepada Allah - menjadi semakin tanggap akan kekurangankekurangan kita dan kecukupan-Nya, ketergantungan kita dan kecukupan
diri-Nya - dan mendengarkan apa yang Ia ingin kita lakukan.
Oleh karena itu, puasa orang Kristen sangatlah berlawanan dengan,
katakanlah, puasa agama lain. Keduanya mencari hasil; namun, puasa lain
berpusat pada diri sendiri dan berusaha untuk mendapat sesuatu dengan apa
yang mereka pikir pengorbanan. Puasa orang Kristen berpusat pada Allah.
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Hasil-hasilnya adalah hasil-hasil rohani yang memuliakan Allah - baik dalam
orang yang berpuasa maupun orang-orang lain untuk siapa kita berpuasa
dan berdoa.

TUJUAN ALLAH UNTUK PUASA
Dalam buku ini saya berfokus pada bagian Alkitab yang terkenal dan sering dikutip dalam Yesaya 58:6-8, yang memberikan sebuah daftar peringatan
panjang sesuai dengan kebenaran dan juga hasil-hasil positif yang akan
muncul ketika kita menyerahkan diri kita pada disiplin berpuasa.
Belajar dari bagian ini mengenai jenis-jenis puasa yang tidak menyukakan
Allah sama pentingnya dengan memahami puasa-puasa yang Ia inginkan.
Umat Allah dalam masa Yesaya telah berpuasa, namun tanpa hasil. Allah
berkata, alasannya adalah bahwa mereka mengabaikan cara puasa seharusnya mengubah hidup mereka, dengan memperlakukannya sebagai ritual
yang hampa:
Pad a hari puasamu engkau masih tetap melakukan sesukamu, dan
kamu memeras tenaga semua buruhmu. Puasamu berakhir dengan
berbantah dan berkelahi serta memukul satu sama lain dengan tinju
yang jahat. Kamu tidak dapat berpuasa dengan caramu seperti
sekarang ini dan berharap suaramu akan didengar di tempat tinggi

(Yesaya 58:3-4, NIV).
Seperti banyak orang Kristen saat ini, umat Allah menganggap penyembahan hanyalah urusan pribadi, kegiatan pribadi. Segala inti dari berpuasa
adalah dimensi perorangan. Dengarlah peringatan keras Allah atas konsep
ini:
Inikah puasa yang Kukehendaki, hanya satu hari bagi orang untuk
merendahkan diri? Apakah hanya untuk orang menundukkan kepala
seperti gelagah dan berbaring di atas kain karung dan abu? Itukah
yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada
TUHAN? (Yesaya 58:5, NIV).
Tujuan dari semua penyembahan, termasuk puasa, adalah untuk rnengubah penyembah dengan cara-cara yang memiliki pengaruh sosial dan pengaruh dalam hubungan antarpribadi. Kita menyembah tidak hanya untuk memuaskan diri sendiri, tetapi juga untuk dikuatkan guna mengubah dunia!
Allah melanjutkan dengan menentukan jenis-jenis puasa pilihan-Nya:
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Bukankah ini puasa yang Kukehendaki? ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan beban-beban
berat, supaya engkau memerdekakan orang yang tertindas dan mernatahkan setiap kuk? Bukankah supaya engkau membagikan rotimu
bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang
terbuang? Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau
memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri? Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti
fajar dan kesehatanmu akan muncul dengan segera; kebenaran akan
berjalan di depanmu dan kemuliaan TUHAN menjadi upahmu (Yesaya
58:6-8, KJV).
Kita tidak boleh mengartikan ayat-ayat pertama dari bagian ini sebagai
panggilan pada "injil sosial" dalam arti yang akan mengingkari pentingnya
penyembahan pribadi yang sepenuh hati. Allah tidak meminta umat-Nya
untuk berhenti berpuasa sehingga sebaliknya mereka memberitakan Kerajaan itu melalui perubahan sosial. Lebih dari itu - Allah ingin agar umat-Nya
terus berpuasa, namun mengembangkan puasa melalui tindakan-tindakan
mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melalui Nabi Yoel, Allah memanggil umat-Nya untuk "Berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu,
dengan berpuasa" (YoeI2: 12). Kita boleh beranggapan bahwa Yesaya memberitahukan keinginan Allah agar puasa dilanjutkan, dan bahwa pengaruhpengaruhnya ditunjukkan melebihi hal-hal yang sekadar bersifat pribadi.
Oleh karena itu, saya mendapati di dalam Yesaya 58, sebuah teladan

tentang buah-buah yang diharapkan dilihat Allah dari iman dan pengabdian
yang sejati. Jika digunakan dengan benar, puasa dapat membantu kita menghadirkan Dia dengan buah-buah tersebut. Dengan demikian, bagian Firman
ini mendorong saya untuk menemukan, pada bagian-bagian lain dalam
Alkitab, sembilan jenis puasa yang say a anggap seharusnya ditemukan
kembali oleh orang Kristen - tidak hanya untuk kebaikan mereka sendiri,
tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Marilah kita melihat bagian ini sekali
lagi, mendaftar aspek-aspek yang akan menjadi dasar untuk sisa buku ini.
Dalam Yesaya 58, Allah berkata bahwa Ia telah memilih puasa yang (1)
membuka belenggu-belenggu kelaliman, (2) melepaskan beban-beban berat,
(3) memerdekakan orang yang tertindas, (4) mematahkan setiap kuk, (5)
membagikan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang
miskin yang terbuang, (6) memungkinkan terang mereka merekah seperti
fajar, (7) membuat kesehatan mereka akan muncul dengan segera, (8)
membuat kebenaran berjalan di depan mereka dan (9) membuat kemuliaan
Tuhan menjadi upah (atau "pengawal belakang") mereka.
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Jika dipraktikkan dengan benar, kita lihat pada masa Yesaya, seorang
anak laki-laki Yehuda yang memiliki hak-hak khusus yang rnenyernbah Allah
dan memohon pada umat-Nya untuk berbalik dari dosa-dosa mereka, meninggalkan berhala-berhala rnereka dan rnenyernbah Allah melalui berpuasa
dan pelayanan kepada orang-orang rniskin dan menderita.
Ada indikasi-indikasi bahwa orang-orang Israel bahkan memaksa sesarnanya orang Yahudi masuk ke dalam perbudakan, mungkin karena kegagalan mereka membayar utang-utang (lihat Nehemia 5:8). Meskipun
perbudakan karena utang diizinkan dalarn beberapa kasus, mereka yang
dipaksa dalam pekerjaan ini tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar budak
(lihat Imamat 25:39-42). Hukum ini tampaknya disalahgunakan secara luas
pada masa Yesaya.
Harus kita akui bahwa kita tidak akan menemukan semua kondisi sosial
ini terjadi dalam situasi pribadi kita. Tetapi jika kita rnernbaca bagian ini
dengan imajinasi alkitabiah, kita akan melihat penerapan yang modem dan
sering kali penerapan pribadi atas setiap aspek dari jenis berpuasa yang
menyukakan Allah.
Sebagai contoh, walaupun perbudakan yang sesungguhnya bukanlah
masalah yang meluas dalam masyarakat kita, bagaimana dengan perbudakan
jiwa? Sarna seperti seorang Israel rnungkin berpuasa dalarn rangka memprotes perbudakan yang sebenamya atas sesama, demikianjuga kita mungkin berpuasa untuk perlawanan dari penjualan diri kita kepada iblis. Dalam
setiap dosa-dosa sosial, sebuah paralel yang bersifat pribadi dapat dilihat.
Jadi dalam gambaran dari kesembilan puasa, saya mengundang Anda sebagai
rnurid Kristus yang serius untuk rnenernukan penerapan kontemporer atas
maksud mula-mula dari ayat penting ten tang berpuasa ini.
SEMBILAN PUASA YANG DAPAT DIGUNAKAN ALLAH
Untuk mengilustrasikan dan mengungkapkan pentingnya kesembilan
alasan untuk berpuasa dengan lebih baik, saya telah memilih sembilan karakter Alkitab yang menjadi contoh tema secara nyata atau secara kiasan
dari setiap aspek dari kesernbilan hal yang ditonjolkan dalam Yesaya 58:68. Setiap puasa memiliki nama yang berbeda, rnencapai tujuan yang berbeda,
dan mengikuti resep yang berbeda.
Saya tidak ingin mengemukakan bahwa sembilan puasa yang akan kita
gali tersebut sudah rnerupakan sernua jenis puasa yang tersedia bagi para
pemercaya, atau jenis-jenis tersebut terpisah sepenuhnya satu dengan yang
lain. Saya tidak pula mengemukakan bahwa hanya ada satu jenis puasa untuk
masalah tertentu. Sembilan puasa ini adalah teladan untuk digunakan dan
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disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pribadi Anda saat Anda
berusaha untuk bertumbuh semakin dekat dengan Allah. Yang berikut ini
adalah pandangan singkat dari kesembilan puasa yang akan menyusun sisa
buku ini:
1. Puasa Para Murid
Tujuan: "Untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman" (Yesaya 58:6)
- memerdekakan diri kita dan orang lain dari ketagihan akan dosa.
Ayat kunci: "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan
berpuasa" (Matius 17:21).
Latar belakang: Yesus mengusir setan dari dalam diri seorang anak muda
yang telah gagal ditolong oleh murid-rnurid-Nya. Tampaknya mereka tidak
menanggapi secara serius bagaimana setan mencengkeram diri orang mud a
ini. Implikasinya adalah bahwa, murid-murid Yesus dapat melakukan pengusiran setan tersebut jika mereka bersedia menjalani dispilin berpuasa. Muridmurid modem juga sering menganggap remeh "dosa-dosa yang mengikat''
yang dapat diu sir jika mereka cukup serius untuk ambil bagian dalam suatu
latihan penyangkalan diri seperti berpuasa - oleh karena itu istilahnya adalah
"Puasa Para Murid".
2. Puasa Ezra
Tujuan: "Melepaskan beban-beban berat" (Yesaya 58:6) - untuk memecahkan masalah-masalah, mengundang pertolongan Roh Kudus untuk
mengangkat beban dan mengalahkan rintangan yang menghalangi diri kita

dan orang-orang yang kita kasihi untuk berjalan dengan sukacita bersama
Allah.
Ayat kunci: "Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah
dan Allah mengabulkan permohonan kami" (Ezra 8:23)~
Latar belakang: Nabi Ezra bertanggung jawab atas pemulihan Hukum
Musa di antara orang-orang Yahudi ketika mereka membangun kembali
kota Yerusalem dengan izin dari Artahsasta, raja Persia, di mana umat
Allah ditawan. Walaupun dengan izin, musuh-musuh Israel menentang
mereka. Dibebani dengan rasa malu untuk meminta pasukan kepada raja
Persia untuk melindungi mereka, Ezra berpuasa dan berdoa untuk mend apatkan sebuah jawaban.
3. Puasa Samuel
Tujuan: "Untuk memerdekakan orang yang tertindas (secara fisik dan
rohani)" (Yesaya 58:6) - untuk kebangunan rohani dan memenangkan jiwa, .
untuk mengidentifikasi orang-orang di mana saja yang sungguh-sungguh
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diperbudak maupun diperbudak oleh dosa dan untuk berdoa supaya dipakai
Allah untuk membawa orang-orang keluar dari kerajaan kegelapan dan
mas uk ke dalam terang-Nya yang ajaib.
Ayat kunci: "Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan
mencurahkannya di hadapan TURAN. Merekajuga berpuasa pada hari itu
dan berkata di sana: 'Kami telah berdosa kepada TUHAN'" (1 Samuel 7:6).
Latar belakang: Samuel memimpin umat Allah dalam sebuah puasa untuk merayakan kembalinya Tabut Perjanjian dad tawanan orang Filistin,
dan untuk berdoa sehingga Israel dilepaskan dari dosa yang menyebabkan
Tabut tersebut dikuasai.

4. Puasa Elia
Tujuan: "Untuk mematahkan setiap kuk" (Yesaya 58:6) - mengalahkan
masalah mental dan emosional yang mengendalikan hidup kita, dan
mengembalikan kendali tersebut kepada Allah.
Ayat kunci: "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun ... maka bangunlah
ia, lalu makan dan minum, dan o1eh kekuatan makanan itu ia berjalan empat
puluh hari empat puluh malam lamanya" (l Raja-raja 19:4,8).
Latar belakang: Meskipun Alkitab tidak menyebutkan hal ini sebuah
"puasa" formal, Elia dengan sengaja pergi tanpa makan ketika ia lari dari
ancaman Ratu Isebel yang ingin membunuhnya. Setelah melakukan penyangkalan diri atas kehendak pribadi ini, Allah mengirimkan seorang

malaikat untuk melayani Elia di padang gurun.
5. Puasa Janda
Tujuan: "Untuk membagikan roti [kita] bagi orang yang lapar" dan untuk
peduli terhadap orang miskin (Yesaya 58:7) - untuk memenuhi kebutuhan
pokok orang lain.
Ayat kunci: "Tepung dalarn tempayan itu tidak habis dan minyak dalam
buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya
dengan perantaraan Elia" (1 Raja-raja 17: 16).
Latar belakang: Allah mengirirnkan Nabi Elia kepada seorang janda
yang kelaparan dan rniskin - secara ironis, ternyatajanda tersebut dapat menyediakan makanan untuk Elia. Sarna seperti kehadiran Elia menghasilkan
makanan untuk janda di Sarfat, begitu pula keberadaan diri kita di hadapan
Allah dalam doa dan puasa dapat meringankan kelaparan masa kini.

6. Puasa Rasul Paulus
Tujuan: Memungkinkan terang Allah "merekah seperti fajar" (Yesaya
58:8), membawa perspektif dan wawasan yang lebih jelas ketika kita
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membuat keputusan-keputusan yang sangat penting.
Ayat kunci: "Selama tiga hari ia [Saulus atau Paulus] tidak dapat melihat
dan selama itu juga ia tidak makan dan minum" (Kisah Para Rasul 9:9).
Latar belakang: Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus setelah pertobatannya kepada Kristus, dibutakan oleh Kristus dalam kegiatan menganiaya orang-orang Kristen. Ia tidak hanya benar-benar tanpa
cahaya, tetapi juga tidak memiliki pegangan tentang arah mana yang akan
ia ambil dalam hidupnya. Setelah menjalani tiga hari berdoa dan tanpa makan, Paulus dikunjungi oleh seorang Kristen, Ananias, dan penglihatan dan
visinya untuk masa depan dipulihkan.

7. Puasa Daniel
Tujuan: Jadi "kesehatanmu akan muncul dengan segera" (Yesaya 58:8) untuk memperoleh kehidupan yang lebih sehat atau untuk kesembuhan.
Ayat kunci: "Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan
santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja" (Daniel 1:8).
Latar belakang: Daniel dan tiga temannya, tawanan-tawanan orang
Ibrani, menunjukkan dalam penawanan Babylonia bahwa menjauhkan diri
mereka dari makanan orang-orang kafir yang telah Tuhan tunjukkan kepada
mereka untuk tidak dimakan membuat mereka lebih sehat daripada semua
orang di istana raja.

8. Puasa Yohanes Pembaptis
Tujuan: Sehingga "kebenaran akan berjalan di depanmu" (Yesaya 58:8)
- sehingga kesaksian dan pengaruh kita tentang Yesus akan ditingkatkan di
hadapan orang lain.
Ayat kunci: "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan
minum anggur atau minuman keras" (Lukas 1:15).
Latar belakang: Karena Yohanes Pembaptis adalah pembukajalan bagi
Yesus, ia melakukan nazar "orang Nazir" yang menuntut dia untuk "berpuasa" atau menghindari anggur dan minuman keras. Hal ini adalah bagian
dari gay a hidup yang diadopsi oleh Yohanes untuk tujuan tertentu yang
menunjuk dia sebagai seseorang yang dipisahkan untuk misi khusus.

9. Puasa Ester
Tujuan: "Kemuliaan TUHAN" akan melindungi kita dari yangjahat (lihat
Yesaya 58:8).
Ayat kunci: "Berpuasalah untuk aku ... [dan] aku serta dayang-dayangku
pun akan berpuasa demikian ... [dan] kemudian aku akan mas uk menghadap
raja ... [dan] berkenanlah raja kepadanya" (Ester 4: 16; 5:2).
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Latar belakang: Ratu Ester, seorang Yahudi dalam kerajaan kafir, mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan bangsanya dari ancaman kebinasaan dari Ahasyweros (Serses), raja Persia. Sebelum mas uk menghadap
raja untuk memohon kepadanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi,
Ester, pelayan-pelayannya, dan sepupunya, Mordekhai, semuanya berpuasa
untuk memohon perlindungan kepada Allah.
EMPAT MACAM PUASA
Sembilan macam puasa yang dijelaskan dalam buku ini hanyalah saran
untuk mempraktikkan disiplin yang membantu ini, dengan berbagai cara.
Mungkin ada banyak cara untuk berpuasa, sebanyak cara untuk berdoa yang jelas, tidak ada jumlah yang pasti dalam kedua hal tersebut. Bagaimanapun, empat macam puasa berikut yang diambil dari buku Dr. Rex
Russel, What Bible Says About Healthy Living (Regal Books, 1996; lihat
Lampiran 1), merupakan petunjuk yang baik untuk Anda ikuti atau Anda
modifikasi sesuai dengan petunjuk Allah.
1. Puasa normal adalah melakukan kegiatan tanpa makan selama periode
tertentu, di mana Anda hanya memasukkan cairan (air danlataujus) ke dalam
tubuh Anda. Jangka waktunya bisa 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 40
hari. Perhatian yang luar biasa harus diberikan terhadap puasa yang lebih
lama, yang seharusnya hanya dilaksanakan setelah memperoleh nasihat

medis dari dokter Anda.
2. Puasa mutlak, tidak memperkenankan makanan atau air sarna sekali,
dan seharusnya dilakukan dalamjangka pendek. Musa berpuasa selama 40
hari, tetapi hal ini akan membunuh setiap orang tanpa intervensi adikodrati,
dan seharusnya tidak dicoba dilakukan pada mas a kini. Pastikan untuk rnenguji roh yang berusaha mengajak Anda melakukan puasa 40 hari, walaupun
puasa tersebut mengizinkan cairan.
3. Puasa parsial (sebagian) adalah puasa yang menghilangkan makanan
tertentu, atau suatu jadwal yang mencakup makanan yang terbatas. Hal ini
dapat berupa penghilangan 1jam makan dalam sehari. Hanya makan sayuran
segar selama beberapa hari juga merupakan sebuah puasa parsial yang baik.
John Wesley hanya makan roti (whole grain) dan air selama berhari-hari.
Elia melakukan puasa parsial paling tidak dua kali. Yohanes Pembaptis dan
Daniel dengan tiga temannya adalah contoh lain dari mereka yang berpartisipasi dalam puasa parsial. Orang-orang yang mengalami hypoglycemia
(kadar glukosa rendah) atau penyakit-penyakit lain dapat mempertimbangkan
puasa jenis ini.
4. Puasa bergilir terdiri dari makanan atau menghilangkan kelompok
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makanan tertentu selama periode tertentu. Sebagai contoh, biji-bijian hanya
dimakan setiap hari ke empat. Berbagai macam kelompok makanan digilir
sehingga makanan tertentu tersedia setiap hari.
MANFAAT JASMANI DARI BERPUASA
Roh dan tubuh saling berhubungan erat dalam rancangan kreatif Allah,
sehingga berpuasa merniliki manfaat untuk rohani danjasmani. Buku Russel
menjelaskan beberapa manfaat nyata dari berpuasa yang baik untuk diketahui
sebelum kita mulai.
Russel menuliskan bahwa sama seperti hari ketujuh dirancang sebagai
hari untuk beristirahat pada Penciptaan, begitu pula dengan sel-sel dalam
tubuh kita membutuhkan istirahat dari makanan. Salah satu manfaat utama
dari tidur di malam hari mencakup istirahat untuk sistem pencemaan kita.
Kita menyebut san tap pertama dalam suatu hari dengan cukup tepat, yaitu:
break-fast (buka puasa).
Dr. Russel mencatat bahwa tubuh kita dirancang untuk memberikan
respons terhadap rasa sakit dengan berpuasa dan demam! Ketika kita sakit,
kita biasanya tidak ingin berpikir tentang makan, melainkan ingin meringkuk
dalam selimut dan ingin dibiarkan sendiri. Kita bekerja keras untuk menurunkan panas yang tinggi, karena hal itu menyebabkan kita merasa sakit,
mendorong kita untuk mencari tempat tidur, dan bukannya meja makan.
Beristirahat, demam, dan berpuasa merupakan bagian-bagian dari rancangan
Allah untuk melawan infeksi.

Dr. Russel menemukan bahwa Allah merancang tubuh kita untuk
menyembuhkan diri sendiri pada tingkat sel. Proses penyembuhan ini
menggunakan protein, karbohidrat dan lemak untuk memperoleh kalori dan
zat gizi, namun setiap cara penggunaan zat-zat ini menghasilkan produk
sisa yang tidak berguna. Sel-sel ini memiliki cara-cara, yang terbangun di
dalamnya, untuk membersihkan sisa-sisa ini, dan tampaknya sel-sel ini mendapat beban terlalu berat. Berpuasa menolong untuk membersihkan sistem
ini dan menghilangkan racun. Adalah sesuatu yang membesarkan hati untuk
mengetahui bahwa Allah yang merancang disiplin berpuasa adalah juga
Allah yang merancang tubuh kita untuk memperoleh manfaat dari saat-saat
berpantang makanan (lihat Apendiks 1).
SEJARAH SINGKAT BERPUASA
Orang Kristen yang menerima undangan untuk berpuasa memiliki hak
unik untuk mengidentikkan diri dengan beberapa pahlawan iman yang besar
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sepanjang zaman. Berpuasa memiliki masa lalu yang beraneka rag am dan
menarik.
Puasa dalam Perjanjian Lama
Kata "puasa" berasal dari bahasa Ibrani tsom, yang mengacu pada tindakan rnenyangkal diri. Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunaninesteia
untuk puasa, yang juga berarti penyangkalan diri.
Banyak ahli percaya bahwa praktik berpuasa dimulai dengan hilangnya
nafsu makan pada saat kesusahan dan tekanan. Hana, yang kemudian menjadi
ibu Samuel, sangat bersusah hati karena ia mandul sehingga "ia menangis
dan tidak mau makan" (1 Samuel 1:7). Juga, ketika Raja Ahab gagal dalam
usahanya untuk membeli kebun anggur Nabot, ia "tidak mau makan" (l
Raja-raja 21:4).
Puasa tampaknya bermula sebagai suatu ekspresi alamiah dari kesedihan; namun, lama-kelamaan hal ini menjadi suatu kebiasaan untuk menunjukkan ataumembuktikan kesedihan seseorang kepada orang lain dengan memantangkan diri dari makanan dania tau menunjukkan dukacita. Daud
berpuasa untuk menunjukkan dukacitanya akibat kematian Abner (lihat 2
Samuel 3:35). Banyak referensi dalam Alkitab yang menggambarkan puasa
sebagai "merendahkan" jiwa atau tubuh seseorang (lihat Yesaya 58:3,5).
Berpuasa dipraktikkan sebagai cara eksternal untuk menunjukkan dan
kemudian

mendorong

perasaan internal akan penyesalan

yang dalam karena

dosa.
Puasa merupakan ekspresi alamiah manusia akan kesedihannya; oleh
karena itu, hal ini menjadi kebiasaan keagamaan untuk menenangkan kemarahan Allah. Orang-orang mulai berpuasa untuk menjauhkan kemarahan
Allah agar tidak membinasakan mereka. Akhirnya, berpuasa menjadi dasar
untuk membuat permohonan seseorang kepada Allah menjadi efektif. Daud
mempertahankan puasanya sebelum kematian anaknya dengan Betsyeba,
yang menunjukkan harapannya bahwa ketika anak itu hidup doa Daud
mungkin dijawab. Ketika anak itu mati, Daud dengan segera menghentikan
puasanya, menunjukkan bahwa ia tahu bahwa puasa ataupun doanya tidak
akan berguna lagi (lihat 2 Samuel 12: 15-23).
Ketika Allah menunjukkan kemarahannya terhadap suatu bangs a karena
kejahatannya, berpuasa menjadi cara untuk mencari kemurahan dan
perlindungan ilahi. Oleh karena itu, adalah alami untuk sekelompok orang
menyatukan diri mereka dalam pengakuan dosa, menyesali dosa mereka
dan berdoa syafaat kepada Allah.
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Puasa dalam Perjanjian Baru
Dalam Perjanjian Baru, berpuasa adalah disiplin yang dilaksanakan secara luas, terutama di kalangan orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Yesus memulai pelayanan kepada orang ban yak dengan berpuasa
selama 40 hari (lihat Matius 4: 1,2). Seperti yang telah kita ketahui, ketika
rasul-rasul Yesus dikecam baik oleh orang Farisi maupun oleh rnurid-rnurid
Yohanes Pembaptis karena tidak berpuasa, Yesus membela bahwa mereka
tidak berpuasa ketika Ia ada, tetapi tersirat bahwa mereka akan berpuasa
setelah Ia diambil dari mereka (lihat Matius 9: 14,15).
Yesus tidak memberikan petunjuk spesifik mengenai frekuensi berpuasa.
Ia mengajar bahwa puasa mereka harus berbeda dari puasa orang-orang
Farisi, di mana mereka harus berpuasa kepada Allah, bukannya untuk membuat orang lain terkesan dengan tindakan yang sepertinya rohani (lihat Matius
6:16-18).
Berpuasa kemudian dipraktikkan dalam Gereja Perjanjian Baru, terutama
ketika menahbiskan tua-tua danlatau memilih orang-orang untuk pekerjaan
pelayanan khusus (lihat Kisah Para RasuI13:1-3). Berpuasa secara nyata
dipraktikkan oleh Paulus dan pemimpin-pemimpin Kristen lainnya dengan
cukup teratur (lihat 1 Korintus 7:5; 2 Korintus 6:5).

Puasa pada Masa Gereja Mula-mula
Epiphanius, uskup Salamis, dilahirkan pada tahun 315, bertanya, "Siapa
yang tidak tahu bahwa puasa pada hari keempat dan keenam dalam satu
minggu dijalankan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia?" Pada awal

sejarah Gereja, orang-orang Kristen mulai berpuasa dua kali seminggu,
memilih hari Rabu dan Jumat untuk menghindari kekeliruan dengan orang
Farisi, yang berpuasa setiap Selasa dan Kamis.
Praktik puasa selama beberapa hari sebelum Paskah untuk mempersiapkan kerohanian kita sendiri menyambut perayaan kebangkitan Kristus
juga biasa dilakukan. Di kemudian hari, puasa ini berbentuk serangkaian
puasa satu hari setiap minggu selama beberapa minggu menjelang Paskah.
Sisa-sisa puasa Gereja Mula-mula masih terlihat dalam tradisi Katolik untuk
memantangkan daging, kecuali ikan, pada setiap hari Jumat, dan menjalankan
bulan puasa Masehi selama peri ode 40 hari sebelum Paskah. Orang Kristen
dalarn zaman pasca-para rasul juga biasa berpuasa dalam persiapan mereka
untuk menerima baptisan.

Puasa dalam Gerakan Kebangunan Rohani
Disiplin berpuasa telah lama dikaitkan dengan gerakan reformasi dan
kebangunan rohani dalam kekristenan. Para pendiri gerakan monastic
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(sesuatu yang berhubungan dengan biara) melakukan puasa sebagai disiplin
rutin dalam kehidupan rohani mereka. Meskipun aliranmonastic kemudian
berkembang dengan mempraktikkan puasa dan bentuk-bentuk pertapaan
lain dalam upaya yang sia-sia untuk mendapatkan keselamatan, namun
mungkin saja biarawan-biarawan yang pertama berpuasa dalam kerinduan
mereka agar Gereja mengalami kebangunan dan reformasi.
Setiap reformis dari abad keen am belas juga berpuasa, seperti juga yang
dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari kebangunan rohani penginjilan
pada abad-abad selanjutnya. Jonathan Edwards berpuasa selama 22 jam
sebelum membawakan khotbah terkenalnya, "Pendosa di dalam Tangan
Allah yang Murka." Selama Doa Kebangunan Rohani Laymen di Amerika
pada tahun 1859, orang-orang Kristen berpuasa selama jam makan siang
mereka dan menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja-gereja yang paling
dekat dengan tempat kerja mereka. Kebangunan doa ini berkobar di kotakota industri besar di timur laut Amerika Serikat.
Doa sering kali disertai dengan puasa ketika orang-orang mencari Allah
untuk mendapatkan berkat rohani selama kebangunan terjadi di seluruh dunia
pada tahun 1906. Billy Graham melakukan puasa dan doa selama perjalanan
ke Inggris untuk mengadakan perjalanan penginjilan (KKR) yang pertama
di Inggris pada awal tahun 1950-an. Tanggapan dalam pertemuan-pertemuannya pada saat itu digambarkan sebagai salah satu kebangunan rohani
terbesar pada zaman kita. Banyak gerakan kebangunan rohani telah meng-

anjurkan untuk kembali pada praktik puasa selama dua hari setiap minggu
seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen mula-mula.
Puasa untuk Memohon Campur Tangan Ilahi
Secara berkala, para pemimpin politik telah mendeklarasikan hari doa
dan puasa nasional untuk memohon campur tangan ilahi dalam situasi-situasi
krisis. Pada tahun 1958, kemenangan Sir Francis Drake melawan Armada
Spanyol dikenal luas oleh orang Inggris sebagai sebuah tindakan campur
tang an ilahi.
Para peziarah berpuasa sehari sebelum turun mendarat dari kapal Mayflower pada tahun 1620, ketika mereka bersiap-siap untuk mendirikan perkumpulan misi untuk menjangkau penduduk asli Amerika Utara. Pemimpinpemimpin politik di desa-desa New England biasanya menghendaki dilakukannya puasa ketika mereka menghadapi krisis.
Jumat, 6 Februari 1756, ditentukan sebagai hari untuk berpuasa dan berdoa dengan khidmat di Inggris, ketika Inggris menghadapi ancaman ditaklukkan oleh Napoleon. Lincoln juga mengumumkan hari nasional untuk
berdoa dan berpuasa pada saat Perang Saudara. Dalam kedua peristiwa
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tersebut, kemenangan militer oleh Inggris dan negara-negara bagian Amerika
Serikat di sebelah utara dipandang sebagai campur tang an ilahi oleh mereka
yang berpuasa dan berdoa untuk keberhasilan itu.
Hari doa dan puasa yang hampir sarna, dinyatakan oleh pemimpinpemimpin politik pada Perang Dunia II. Di tengah-tengah perang Inggris,
George VI menentukan hari Minggu, 8 September 1940 sebagai hari doa
dan puasa. Dalam siaran radio beberapa hari setelah hari doa ini, Perdana
Menteri Inggris, Winston Churchill membandingkan keadaan Inggris dengan
keadaan ketika Armada Spanyol dan Napoleon mengancam negara kepulauan tersebut. Dalam riwayat hidupnya, Churchill menyatakan 15 September (hari Minggu setelah hari doa tersebut) sebagai "inti dari Perang Inggris".
Setelah perang, diketahui bahwa Hitler memutuskan untuk menunda rencana
invasinya ke Inggris selama dua hari (17 September). Panggilan untuk
mengadakan doa dan puasa yang hampir sarna juga mengiringi hari H invasi
Eropa oleh negara-negara sekutu pada tang gal 6 Juni 1944.
Pendeknya, puasa memiliki sejarah yang panjang dan mengesankan sebagai sebuah disiplin yang diadopsi oleh pemercaya untuk bermacarn-macam
alasan, tetapi semuanya berkenaan dengan prinsip penyangkalan diri. Kita
mungkin menyangkal diri untuk menekankan akan kebutuhan negara,
kebutuhan orang-orang lain yang memerlukan berkat Allah, atau menekankan kebutuhan rohani kita sendiri.
Saya mengundang Anda untuk menemukan sebuah pendekatan berpuasa
yang akan menyelesaikan tujuan-tujuan kudus seperti itu dalam hidup Anda,
dan dalam kehidupan orang-orang yang Anda kasihi, dalam bab-bab berikut
mi.
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PUASA PARA MURID

"S

aya mengalami keeanduan seksual," seseorang mengatakannya
kepada saya di mimbar gereja. Orang ini telah menemui beberapa
konselor, telah maju ke mimbar beberapa kali dan telah meneoba segala
sesuatu yang disarankan. Orang ini serius ingin lepas dari masalah tersebut.
"Apakah Anda telah meneoba berpuasa?" tanya saya.
"Belum."
Saya menjelaskan langkah-langkah dalam bab ini untuk mematahkan
perhambaan, dengan memperkenalkan Puasa Para Murid: "Jenis ini tidak
dapat diusir keeuali dengan berdoa dan berpuasa" (Matius 17:21).
Ketika saya kemudian melihat senyum kepuasan pada wajah orang ini,
saya tahu Allah telah menjawab doa-doanya tersebut dan menghargai disiplin
diri dari Puasa Para Murid.

MASALAH "DOSA YANG MENGIKAT"
Alasan yang nyata untuk berpuasa adalah bahwa puasa melepaskan orang-orang dari perhambaan dosa. "Bukankah ini puasa yang Kukehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman" (Yesaya 58:6).
Banyak orang Kristen merupakan korban yang tak berdaya dari "dosa
yang mengikat" (lihat Ibrani 12: 1). Dosa yang mengikat bukanlah dosadosa biasa karena kelalaian atau kesalahan sesaat. Dosa yang mengikat bukan
juga dosa pemberontakan, di mana Allah berkata, "Janganlah" dan orang
tersebut berkata, "Aku akan" di hadapan wajah-Nya. Dosa yang mengikat
adalah kebiasaan sikap atau tingkah laku berdosa yang memperbudak atau
menjadikan seseorang sebagai korban.
Bila Anda adalah korban dari dosa yang mengikat, Anda tidak mengepalkan tang an Anda di hadapan wajah Allah dan melanggar tujuan-Nya;
Anda tidak berdaya dan haneur di hadapan-Nya karena dosa Anda. Dosa
yang mengikat membuat Anda menjadi seorang budak dan merenggut kehendak Anda. Anda berteriak, "Saya tidak dapat menolong diri saya sendiri!"
Seperti yang dikatakan seseorang, "Saya dipaksa untuk memainkan permainan di mana saya selalu kalah, dan saya tidak dapat berhenti bermain. Saya
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benci permainan itu ... saya benci bermain ... saya benci kehidupan!"
Para rasul berusaha, namun gagal, menghadapi dosa semacam ini, dari
seorang anak yang kerasukan setan. Yesus berkata bahwa masalah ini sangat
berat sehingga hal ini tidak dapat diperlakukan dengan cara-cara biasa. "Jenis
ini tidak dapat diu sir kecuali dengan berdoa dan berpuasa," kata-Nya (Matius
17:21).
Apakah Anda, sebagai murid Kristus, dikekang oleh dosa yang mengikat
sehingga harus ada tindakan-tindakan seperti ini? Yesus mati di kayu salib
untuk semua dosa, term asuk dosa yang mengikat Anda. Darah penebusan
Yesus Kristus yang menggantikan posisi kita adalah hal yang paling berkuasa
di dunia, karena darah itu menghancurkan dosa, dan membebaskan dari
kematian dan neraka. Orang Kristen bernyanyi, "Ada kuasa dalam darahNya," dan percaya pada penggenapan di Kalvari.
Namun masih ada orang Kristen yang terikat pada kecanduan alkohol,
obat-obatan, seks, dan tembakau. Yang lain berjuang melawan dorongan
untuk makan, perselingkuhan, dan kebohongan. Dosa apa pun yang tidak
dapat dipatahkan dengan "kekuatan-kehendak" biasa dapat dikategorikan
sebagai dosa yang mengikat.
Firman Tuhan berjanji, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan-pencobaan bias a, yang tidak melebihi kekuatan manusia" (1
Korintus 10: 13). Pencobaan Anda untuk berdosa tidak unik; orang lain juga
menghadapinya. Namun, Anda terbelenggu padanya seperti budak yang
terpaksa. Tetapi firman Tuhan menjanjikan "jalan keluar" (lihat 1 Korintus
10: 13). Puasa Para Murid bisa merupakan jalan keluar yang sesungguhnya
bagi Anda, sebagai seorang murid.
Mengapa Kita Terikat?
Dosa yang mengikat, mengikat kita karena kita percaya kepada kebohongan iblis. "Ia adalah pendusta," kata Yesus (Yohanes 8:44). Iblis berdusta
kepada kita tentang dosa dan kita mempercayainya dan bukannya mempercayai Allah. Dalam dosa yang mengikat, iblis membuat kita percaya
satu dari ketiga dusta berikut ini (jika tidak disebut "dorongan kuat"):
1. Saya telah mencoba sebelurnnya, dan saya tidak dapat mematahkannya.
2. Saya tidak mau melakukan ini, tetapi saya tidak dapat melawan.
3. Saya membutuhkan jawaban, tetapi saya tidak dapat menemukannya.
Karena kita percaya akan kebohongan iblis, maka kita tidak bisa melihat
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bahwa ada jalan keluar. Walaupun kita dapat mengubah keinginan kita dan
menemukan jawaban-jawabannya, namun kita percaya bahwa kita tidak
berdaya karena kita telah menyerahkan kehendak kita kepada iblis dan bukan
kepada Allah.
Dusta iblis meyakinkan kita bahwa kita tidak memiliki kekuatan melawan
dosa. Untungnya, Paulus bersaksi untuk membesarkan hati kita, "Sebab
bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan
apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yangjahat, yang aku lakukan" (Roma
7:19).
Ketika iblis mengendalikan pikiran kita, ia mengendalikan hidup kita.
Ketika ia berdusta kepada kita ten tang hidup kita, kita berada dalam ikatan.
Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan
ini: Bagaimana kita dapat
mematahkan ikatan eksternal dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat memperoleh kembali kontrol atas hidup kita?
Ketika Anda menguasai keinginanfisik Anda, Anda mengembangkan
kekuatan untuk menguasai keinginan emosional Anda.

KEKUATAN PUASA PARA MURID
Ayah dari anak yang dirasuk setan, tidak mengerti masalah anaknya. Ia
berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia
sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air" (Matius 17: 15).
Ayah ini mengira anaknya sakit atau mengalami keterbelakangan internal,
tidak mengerti bahwa anaknya dikuasai oleh roh eksternal. Tetapi Yesus
tahu bahwa setan telah merasuki anak itu dan telah menguasai hidupnya.
Ayah tersebut membawa anaknya kepada para murid untuk dilepaskan,
tetapi "mereka tidak dapat menyembuhkannya" (Matius 17: 16). Para murid
tidak dapat mematahkan keterikatan anak ini.
Banyak orang tidak dapat berhenti merokok atau memutuskan hubungan
homoseksual mereka. Walaupun mereka menangis, berdoa dengan sungguhsungguh, dan mencari pelepasan, namun mereka tetap terikat. Puasa Para
Murid mengatasi ikatan-ikatan semacam ini.
Anda bergulat untuk mengatur hidup Anda ketika Anda memasuki Puasa
Para Murid. Dengan mengatur apa yang Anda makan, Anda memutuskan
bahwa Anda akan mengontrol kehidupan Anda untuk tujuan Allah. Ketika
Anda membuat sebuah janji dan meneguhkannya dengan Puasa Para Murid, Anda beranjak ke dalam kekuatan pembuatan keputusan. Anda berhenti
makan makanan yang diperlukan atau yang memberikan kenikmatan, seba-
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gai pembuktian komitmen atas kehendak Anda. Ketika Anda membuat
pilihan untuk berpuasa, Anda menguatkan diri Anda sendiri untuk bertahan
melawan kekuatan yang telah memperbudak keinginan rohani Anda. Dalam
Puasa Para Murid Anda mengatur keinginan fisik Anda untuk menguatkan
keinginan rohaniah Anda. Lihatlah apa yang terjadi dalam puasa ini.
Anda membuat sebuah pilihan yang memberikan kebebasan hidup untuk
terlepas. Seseorang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan berhadapan dengan pernyataan Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" (Yohanes 5:6).
Yesus tahu orang itu ingin disembuhkan, jadi mengapa Ia menanyakan pertanyaan itu? Ia tidak meminta informasi, karena Yesus mengetahui segal a
hal, Ia bertanya untuk membangun antisipasi atau "kekuatan kehendak" dalam diri pasien. Yesus ingin agar orang itu merindukan kekuatan yang dapat
Ia berikan kepadanya.
Beberapa orang akan maju ke mimbar gereja untuk meminta Allah menyingkirkan ikatan-ikatan. "Tuhan, tolong singkirkan rokok dariku," mereka
memohon. Orang-orang ini sering kali berharap Allah melakukan semuanya.
Mereka ingin Allah "mengubah mereka dengan cepat" dan menyingkirkan
keinginan mereka terhadap tembakau secara instan. Ini bukan cara Allah
bekerja. Ia ingin kita melihat ke dalam, sehingga kita membuat keputusan
untuk mengikuti Dia. Allah tidak ingin orang-orang menjadi robot yang dikontrol oleh tombol-tombol yang Ia tekan untuk memaksa mereka menghentikan dosa-dosa mereka.

Allah ingin orang-orang mengasihi Dia secara sukarela dan berhenti
berdosa secara sukarela. Ia ingin kita menunjukkan komitmen kita kepadaNya, bukan dalam sebuah "perubahan cepat" yang besar, seperti Clark Kent
menjadi Superman, tetapi dengan membuat keputusan dan mengambil
tindakan dalam pilihan-pilihan tersebut.
Anda menyadari bahwa sebuah kekuatan eksternal penyebab ikatan
Anda. Ayah sang anak dalam Matius 17 tidak menyadari bahwa setan
mengekang anaknya dalam ikatan. Tampaknya para murid juga tidak
menyadari penyebab masalah tersebut. Namun Yesus segera, "dengan keras
Yesus menegur dia, dan keluarlah setan itu dari dia" (Matius 17: 18).
Salah satu langkah pertama dalam Puasa Para Murid adalah menyadari
kekuatan eksternal dari ikatan-ikatan kita. Hal ini tidak selalu berarti bahwa
kita dirasuk setan, tetapi hal ini sebenarnya berarti bahwa kita diatur secara
eksternal, bukan secara internal. Beberapa orang percaya bahwa mereka
adalah pecandu alkohol karena ayah mereka adalah pecandu alkohol. Yang
lain yakin bahwa mereka dilahirkan sebagai seorang homoseksual. Walaupun
penyebab masalah-masalah ini bersifat eksternal, namun orang-orang ini
menderita depresi internal. "Saya tidak berharga," mereka mengakui secara
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diam-diam, dan menyerah sementara pada kenyataannya, jika mereka
memperoleh kembali kontrol atas tubuh mereka melalui berpuasa, mereka
dapat meraih ke dalam jiwa mereka untuk mengatur pusat keutuhan mereka
sebagai man usia. Menyadari bahwa kekuatan eksternal telah membuat kita
lemah adalah langkah pertama dalam pemulihan kontrol atas diri Anda
sendiri.
Anda mengakui kurangnya iman Anda sebelum ini. Sebelum Anda dapat
menjadi kuat, Anda harus mengakui kelemahan Anda. Sebelum berlari marathon, seorang pelari harus menyadari kebutuhan fisiknya untuk berlatih,
melatih dan membangun tubuh fisiko Para murid tidak menyadari kebutuhan
mereka dalam menghadapi kekuatan setan dalam diri anak tersebut, oleh
karena itu mereka tidak dapat mengusir setan itu keluar. Mereka bertanya,
"Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" (Matius 17:19). Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya" (ayat 20).
Menyadari apa yang dapat dilakukan Allah merupakan pemyataan iman.
Menyadari apa yang tidak dapat dilakukan seseorangjuga merupakan suatu
pemyataan iman. Iman adalah menyadari strategi Allah dan tunduk kepadanya.
Anda menyatakan secara spesijik dosa yang mengikat Anda. Seperti yang
akan Anda lihat pada bagian berikutnya, Puasa Para Murid mencakup menyatakan tujuan iman berpuasa secara spesifik. Ketika Anda berpuasa untuk
mematahkan ikatan, Anda harus menuliskan ikatan spesifik yang ingin Anda
patahkan. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mulai menulis:
•

Anda memperkuat kehendak Anda dengan menyatakan apa yang Anda
inginkan.
• Anda memfokuskan energi Anda pada masalah tersebut.
• Anda membangun antisipasi untuk menyelesaikan masalah terse but.
• Anda membangun iman Anda kepada Allah dengan mengharapkan
jawaban.
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Sekiranya kamu mempunyai
iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah
dari temp at ini ke sana" (Matius 17:20).
Iman tidak pemah merupakan keyakinan yang buta, seperti berjalan ke
ujung papan loncat dan melompat ke dalam kolam renang, berharap ada air
di dalamnya. Iman adalah keyakinan. Ketika Anda berkata, "Saya percaya,"
Anda berkata "Saya tahu." Ketika Yesus berkata, "Jika kamu memiliki iman,"
Ia sedang berkata, "Jika kamu tahu kamu dapat mematahkan ikatan ini, hal
itu akan terjadi padamu."
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Seorang petani tua berkata, "Iman adalah mempercayai apa yang Anda
tahu tidak demikian" - tetapi hal itu bukanlah iman Perjanjian Baru. Iman
Perjanjian Baru percaya apa yang Anda tahu memang demikian.
Ketika Anda menuliskan pemyataan tujuan iman, Anda mulai melatih
iman yang diperlukan untukpelepasan dari masalah Anda. Pengalaman iman
Anda akan menuntun pada ekspresi iman (apa yang Anda katakan), yang
menuntun pada peristiwa iman (berpuasa).
Pengalaman iman
V
Pemyataan iman
V
Peristiwa iman
Walaupun berpuasa untuk dosa (-dosa) yang spesijik adalah penting,
namun tidaklah perlu untuk mendaftar tindakan-tindakan terse but secara
spesifik. Identifikasi ikatan tersebut menurut prinsipnya, tetapijangan tuliskan rincian detailnya. (Menghidupkan kembali rincian ini dapat menyalakan
kembali api keinginan yang kuat dan bukannya menghasilkan kuasa untuk
mengatasinya.)
Anda berpuasa berulang-ulang hingga Anda memperoleh terobosan.
Ketika Yesus berkata, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa

dan berpuasa" (Matius 17:21), kata kerja dalam bahasa aslinya berbentuk
continuous (terus-menerus). Maksud Yesus adalah bahwa kita harus terusmenerus berpuasa untuk mendapatkan kekuatan untuk mengatasi dosa yang
mengikat. Hal ini mungkin mencakup berpuasa untuk waktu yang lebih
lama atau lebih sering dari yang kita mungkin harapkan (sekali serninggu
selama beberapa minggu).
Berpuasa untuk memperoleh jawaban hampir sarna dengan berdoa. Kadang-kadang Anda dapat berdoa satu kali dalam tindakan iman, dan Allah
mendengar dan menjawab. Anda tidak harus melakukannya terus-menerus
seperti anak kecil, yang meminta sesuatu yang tidak diberikan oleh orang
tuanya. Pada kesempatan lain Anda harus secara terus-menerus meminta
dalam iman sebelum sebuah jawaban datang. "Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu" (Matius 7:7). Mengapa Allah kadang-kadang membuat
kita menunggu? Sering kali la menguji kita untuk menentukan apakah kita
bersungguh-sungguh. Sering pula dibutuhkan waktu untuk membuat kondisi
guna menjawab doa-doa kita. Sebagai contoh, kita berdoa untuk hujan, tetapi
dibutuhkan waktu agar awan hujan terbentuk.
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Lihatlah hal itu dari perspektif Allah. Ia dapat menjawab dengan segera.
Ia tahu sebelumnya bahwa kita akan berdoa dengan iman, jadi Allah dapat
menyiapkan awan hujan sebelumnya. Tetapi Allah melihat dari perspektif
kita. Kita harus berdoa lebih sering dan berpuasa terus-menerus untuk membangun iman dan "karakter rohani" kita.
Semakin lama kita berpuasa, semakin taatlah kita kepada Allah. Semakin
lama kita berpantang terhadap makanan, semakin tekunlah kita. Setelah beberapa waktu, iman kita tumbuh untuk mempercayai Allah atas keajaibankeajaiban yang lebih besar dalam hidup kita.
RESEP UNTUK PELEPASAN
Mereka yang tidak dapat menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk
mengalami perasaan frustrasi yang sangat besar. Mereka tidak bisa terlepas
dari ikatan yang berhubungan dengan kebiasaan mereka. Mereka ingin
berubah, tetapi sesuatu di dalam diri mereka menolak membiarkan mereka
mengambil alih hidup mereka. Baik kecanduan secara fisik pada zat tertentu
atau tidak, seseorang men galami kecanduan secara psikologis terhadap dosa
yang mencegah mereka membuat perubahan nyata yang sangat mereka
inginkan.
Bagi mereka yang berjuang melawan dosa yang mencengkeram kuat,
Puasa Para Murid ini memberikan harapan. Pilihlah jenis dan lamanya puasa
yang tepat bagi Anda. Tuliskanlah makanan tertentu yang dihindari (lihat
"Menyiapkan Puasa Para Murid" pada akhir bab ini).
Langkah-Iangkah rohani tertentu perlu diambiljuga. Keterikatan rohaniah tumbuh dari benih yang ditanarnkan dalam pikiran kita. Benih ini memasukkan akar-akarnya ke dalam pikiran bawah sadar kita, mempengaruhi
emosi, kemampuan, dan keinginan fisik kita. Beberapa di antara kita yang
berada dalam ikatan akan menegaskan keyakinan kita akan kemahakuasaan
Allah, namun juga akan melukiskan diri kita sebagai korban yang tak
berdaya, yang tidak dapat mematahkan kekuatan dosa, sifat-sifat kita yang
lama, iblis atau kebiasaan yang membuat kita kecanduan.
Oleh karena itu, Alkitab sangat sering menghubungkan puasa dengan
doa. Jika kita berusaha untuk mematahkan dosa yang membuat kita kecanduan tanpa memperhitungkan langkah-langkah rohani yang diperlukan
untuk mematahkan dosa tersebut, kita akan mengalami frustrasi dan putus
asa akibat kegagalan yang terus-menerus. Untuk mematahkan ikatan rohani, kita harus mengikuti langkah-Iangkah yang telah Tuhan berikan untuk
peperangan rohani.
"Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
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melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup
untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia
untuk menentang pen genal an akan Allah. Kami menawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus" (2 Korintus 10:4,5).1
Langkah 1: Meninggalkan Kontrol yang Palsu
Langkah pertama dalam mematahkan ikatan rohani mencakup membedakan realitas yang benar dari yang palsu. Hal ini memerlukan kesadaran
dan meninggalkan segala kontrol atas pikiran Anda yang bukan berasal dari
Kristus. "Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan
kamu yang sejati kepada Kristus, sarna seperti Hawa diperdayakan oleh
ular itu dengan kelicikannya" (2 Korintus 11:3).
Kontrol yang palsu dapat berasal dari salah satu sumber-sumber ini. Nilainilai anti-Kristus yang dipelajari dari rumah tangga yang tidak mengenal
Allah dapat berpengaruh pada keluarga itu hingga beberapa keturunan. Kita
semua telah terbuka terhadap pengaruhjahat dari media massa dalam bukubuku, film, dan musik yang kita rasakan. Apakah Anda pernah terlibat tanpa
berpikir panjang atau secara aktif dalam okultisme, Zaman Baru (New Age),
alam roh, sihir putih atau hitam, pemujaan atau agama-agama lain? Ritualritual setan dan mengikatkan diri pada roh-roh asing juga menempatkan
manusia ke dalam keterikatan rohani.

Yesus membandingkan pelayanan-Nya dengan pekerjaan setan ketika Ia
berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya
dengan berlimpah-limpah" (Yohanes 10: 10). Untuk mengalami kelimpahan
hidup yang dijanjikan Yesus, dan dibebaskan dari keterikatan rohani, kita
harus meninggalkan pengaruh-pengaruh palsu dalam hidup kita.
Ucapkan doa ini, "Saya meninggalkan(isikan di sini pengaruh-pengaruh
palsu yang mencengkeram Anda dalam keterikatan rohani),"
Mengucapkan doa hingga terdengar adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan untuk mengalami kebebasan di dalam Kristus.
Sediakan waktu untuk memeriksa sejarah Anda. Catat semua pengaruhpengaruh eksternal dan internal, dan katakan hal-hal tersebut dengan bersuara
ketika Anda berdoa.
Langkah 2: Mengakui Penipuan Diri Sendiri
Langkah kedua dalam perjalanan menuju kebebasan Kristen mencakup
membedakan kebenaran dari kenyataan yang menipu. Bagi banyak orang,
langkah ini sangat sulit. Hal ini mencakup pengakuan atas usaha-usaha kita
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untuk menipu diri sendiri, dan memilih untuk memegang kebenaran Allah.
Allah ingin memulai proses pembebasan kita dari keterikatan rohani secara
internal. Daud menuliskan, "Engkau menginginkan kebenaran dalam batin,
dan dalam tempat tersembunyi Engkau akan membuatku mengenal hikmat"
(Mazmur 51:8, NKJV).
Masalah dengan penipuan diri sendiri adalah bahwa kita sangat berhasil
dalam hal ini sehingga kita tidak tahu bahwa kita telah berhasil, dan tidak
menyadari kerusakan yang dilakukannya terhadap kita. Banyak orang telah
menipu diri mereka sendiri dalam waktu yang sangat lama, sehingga mereka
mengalami kesulitan mempercayai bahwa mereka telah tertipu.
Beberapa prinsip Alkitab dapat kita terapkan untuk melihat bidang-bidang di mana kita telah menipu diri kita sendiri. Pertama, kita menipu diri
kita sendiri ketika kita mendengar, namun gagal melaksanakan firman
Allah dalam hidup kita (lihat Yakobus 1:22). Kedua, "Jika kita berkata,
bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran
tidak ada dalam kita" (1 Yohanes 1:8). Juga, "Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti padahal ia sarna sekali tidak berarti maka ia menipu diri
sendiri" (Galatia 6:3).
Cara lain menipu diri sendiri ialah dalam mengevaluasi hikmat kita dengan standar zaman, bukannya dengan hikmat Allah (lihat 1 Korintus 3: 18).
Akhirnya, kita menipu diri kita sendiri ketika berpikir bahwa kita boleh
berbuat dosa dan kemudian luput dari hukumannya (lihat 1 Korintus 6:9).
Sejumlah pendeta yang telahjatuh ke dalam dosa seksual mungkin bermula
sebagai pelayan Allah, tetapi melakukan dosa "kecil" clan berpikir bahwa

mereka akan luput daripadanya. Karena satu hal menuntun pada yang lain,
dosa-dosa mereka menjadi semakin parah dan mereka berpikir bahwa mereka
tidak akan terkena konsekuensi dosa.
Selama kita terus menipu diri kita sendiri, kita akan terus berada dalam
keterikatan rohani. Sebagai pembanding, Yesus berkata, "dan kamu akan
mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu"
(Yohanes 8:32). Untuk berpindah dari dunia penipuan diri sendiri kepada
kebenaran Injil yang memerdekakan, kita harus mengakui bahwa kita telah
tertipu.
Ucapkan doa ini, "Saya mengaku (isikan di sini bidang-bidang di mana
Anda telah menipu diri Anda sendiri)."
Bila Anda jujur kepada Allah dan diri sendiri, Anda mengizinkan kebenaran Allah untuk membebaskan Anda dari penipuan.

Langkah 3: Mengampuni untuk Mengatasi Kepahitan
Langkah ketiga dalam jalan menuju kebebasan mencakup mengampuni
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orang lain sehingga Anda dapat mengatasi kepahitan dan memperoleh
kebebasan. Jika Anda menolak untuk mengampuni siapa pun, Anda menempatkan diri Anda ke dalam ikatan rohani terhadap mereka dan terhadap
dosa. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus:
"Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya
juga. Sebab jika aku mengampuni - seandainya ada yang harus kuampuni - maka hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus,
supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu siasatnya" (2
Korintus 2:10, 11, NIV).
Sementara Anda berusaha mengatasi ikatan Anda terhadap dosa atau
orang lain, Anda sebaiknya mendaftar nama-nama orang yang perlu Anda
ampuni. Ini merupakan daftar nama, bukan daftar kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, yang mungkin telah mereka lakukan terhadap
Anda atau orang yang dekat dengan Anda. Mengemukakan dosa-dosa yang
lalu secara terus-menerus adalah bukti bahwa Anda belum mengampuni
mereka.
Mengampuni adalah pilihan. Karena Yesus menghendaki kita untuk
mengampuni sesama, maka hal ini merupakan sesuatu yang dapat kita
perbuat. Kecenderungan kita adalah untuk mencari pembalasan ketika kita
telah menderita. Namun, bila kita tidak mau "melepaskan kesalahan sese-

orang" hal ini berarti orang itu masih menguasai diri kita, yang menempatkan
kita dalam ikatan kepada mereka. Jika kita tidak mau mengampuni orang
lain untuk kepentingan mereka, kita seharusnya mengampuni mereka untuk
kepentingan kita sendiri.
Mengampuni bukan hanya konflik antar diri kita sendiri dengan orang
yang bersalah, tetapi merupakan persoalan antara Anda dengan Allah. Ketika Anda mengampuni, Anda memilih untuk hidup dengan konsekuensikonsekuensi kesalahan yang dilakukan terhadap Anda. Namun, jika Anda
tidak mengampuni, Anda akan hidup dengan konsekuensi yang lebih pahit.
Pilihan tersebut ada di tang an Anda. Silakan pilih, apakah Anda ingin hidup
dalam kebebasan dalam pengampunan atau dalam kepahitan dalam keterikatan.
Ucapkan doa ini, "Saya mengampuni (isikan di sini nama-nama mereka
yang telah bersalah kepada Anda dalam berbagai cara). Ketika Anda
mengampuni orang lain, Anda mengalami pengampunan Allah dalam hidup
Anda.
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Langkah 4: Tunduk pada Kuasa Allah
Langkah keempat mencakup mengatasi pemberontakan

dalam hidup

Anda dengan tunduk pada otoritas Allah dan mereka yang telah fa tempatkan
di atas Anda. Yesus menyamakan berada di bawah otoritas dengan mani-

festasi iman yang besar (Matius 8:8-10). Hal ini melibatkan percaya tidak
hanya kepada Allah secara langsung, tetapi juga kepada garis otoritas yang
telah Ia tentukan untuk memberikan pimpinan dalam hidup Anda.
Allah telah menempatkan kita semua "di bawah otoritas". Kita dipanggil
untuk tunduk pada kuasa (1) pemerintahan sipil (Roma 13:1-7); (2) kepemimpinan dalam gereja (Ibrani 13:7); (3) orang tua (lihat Efesus 6:1-3); (4)
suami (lihat 1 Petrus 3:1-4); (5) majikan (lihat 1 Petrus 2:13-23); dan (6)
Allah (lihat Daniel 9:5,9). Masing-masing dari penguasa ini merniliki lingkung an pengaruh dalam hidup kita. Menanggulangi roh atau sikap memberontak dan menempatkan diri kita di bawah otoritas adalah langkah lain
untuk mematahkan ikatan dalam kehidupan kita.
Ucapkan doa ini, "Saya tunduk kepada (isikan di sini otoritas tertentu
dalam kehidupan Anda). "
Menundukkan diri kepada otoritas yang telah Allah tempatkan dalam
kehidupan Anda merupakan unsur penting dalam Puasa Para Murid, karena
hal ini merupakan bukti dari ketundukan Anda kepada Allah sendiri.

Langkah 5: Memikul Tanggung Jawab Pribadi
Untuk mematahkan ikatan Anda, hadapi masalah kesombongan dengan
roh rendah hati. Ini merupakan satu-satunya

cara di mana Anda dapat me-

nerima bagian tanggung jawab dari masalah Anda. Anda dapat mengatasi
ikatan dalam hidup Anda dengan mengikuti tel adan Yesus Kristus. Ketika
Anda menyerah pada dosa kesombongan dan memegahkan diri, Anda berada
dalam ikatan. Yesus Kristus menghendaki Anda untuk bebas. Ia berjanji,
"Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka" (Yohanes 8:36).
Kemerdekaan bukanlah menjadi pasif. Anda tunduk kepada Kristus untuk
menjadi aktif. Anda bebas melakukan secara aktif apa yang Allah ingin
Anda lakukan. Kunci untuk mengalami kemerdekaan yang penuh dalam
Kristus adalah dengan menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan
Anda. Ketika Anda mengakui dosa-dosa Anda, Allah berjanji untuk menyucikan dan mengampuni (lihat 1 Yohanes 1:9).
Setiap kali Anda mengaku dosa yang sarna, Allah mengampuni; namun,
walaupun Allah mengampuni, batin "Anda" semakin lama semakin lemah
dalam hal harga diri maupun penerimaan. Banyak orang Kristen Protestan
menderita apa yang saya sebut "confessionitis" (gejala pengakuan dosa).
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Mereka berulang-ulang mengakui dosa-dosa mereka, tetapi kemudian dengan
segera kembali lagi pada dosa-dosa mereka setelah pengakuan dosa karena
mereka terikat padanya.
Penyembuhan bagi pengaku dosa ditemukan dalam cara kita mengakui
dosa kita. Kita seharusnya tidak hanya berkata, "Saya memohon pengampunan untuk (isikan dosa tertentu di sini}." Hal ini menyebabkan kita untuk
memberi alasan-alasan atas tindakan-tindakan kita seperti "Saya tidak dapat
menahannya" atau "Setan membuat saya melakukan itu."
Anda bertanggungjawab atas dosa yang telah terbiasa mengontrol tubuh
Anda (lihat Roma 6: 13). Berdoa, "Saya memohon pengampunan" tidak berarti Anda menerima tanggungjawab atasnya. Anda dipanggil untuk mengakui (menyesali) setiap dosa yang terjadi dalam tubuh Anda. Hal ini mencakup berdoa dengan bersuara.
Berpuasa dan berdoalah, "Saya bertanggung jawab atas (isikan dosa
tertentu di sini)," Ketika Anda mengambil tanggung jawab atas diri dan
dosa Anda sendiri, maka Anda merendahkan diri di hadapan Allah dan mengizinkan Dia untuk memberkati Anda dengan kemerdekaan yang ingin Ia
berikan kepada Anda.

Langkah 6: Memutuskan Pengaruh yang Penuh Dosa
Langkah terakhir menuju kemerdekaan rohani mencakup memutuskan
pengaruh

yang penuh dosa yang berasal dari ternan-ternan dan kenalan.

Setiap kita dipengaruhi oleh tingkah laku tertentu dari beberapa sumber,
termasuk (a) masalah-masalah emosionallpsikologis,
(b) genetik, (c)
stimulasi dosa langsung, (d) tokoh atau pahlawan yang salah dan (e) aktivitas
langsung dari setan atau roh jahat.
Bagi banyak orang, hal-hal ini adalah bagian dari warisan keluarga. Untuk
memperoleh kebebasan rohani atas ikatan yang berhubungan dengan
pengaruh-pengaruh ini, kita harus mengatakan tidak lagi berhubungan
dengan dosa-dosa orang lain dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita (lihat
Keluaran 20:4,5; Galatia 5:24).
Hal ini tampaknya lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan.
Sebenarnya, sejumlah Iangkah-langkah sederhana dapat membantu Anda
melalui proses ini. Pertama, sadarilah bahwa Anda telah disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Yesus Kristus, dan saat ini Anda duduk
di dalam surga (lihat 2 Korintus 4: 14), Kedua, umumkan bahwa Anda adalah
milik Tuhan Yesus Kristus (lihat Galatia 5:24). Kemudian, nyatakan secara
lisan bahwa darah Yesus mengalahkan yangjahat (l Korintus 6:20; 1 Yohanes
1:7).
Ucapkan doa ini, "Saya memutuskan (isikan pengaruh negatif dalam
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hidup Anda}."
Keenam langkah ini dapat membantu Anda mematahkan pengaruh dari
hal-hal yang jika tidak dipatahkan mungkin akan membuat Anda dan keluarga Anda tetap berada dalam ikatan selama generasi-generasi yang akan
datang.
Sebagai ringkasan:
ENAM LANGKAH MENUJU KEMERDEKAAN

1. Saya
2. Saya
3. Saya
4. Saya
5. Saya
6. Saya

meninggalkan ...
mengakui...
mengampuni...
tunduk ...
memikul tanggung jawab ...
memutuskan ...

PRINSIP-PRINSIP UNTUK DIINGAT
Keberhasilan mempraktikkan Puasa Para Murid tidak akan tercapai
dengan mengikuti keenam langkah tadi begitu saja. Anda harus secara aktif
dan dengan maksud tertentu terlibat dalam penentuan bagaimana, dan apakah,
setiap langkah akan diterapkan dalam situasi khusus Anda sendiri. Berikut
ini adalah prinsip-prinsip untuk dipertimbangkan.
Inventarisasikan

keenam prinsip

ini secara keseluruhan.

Beberapa o-

rang perlu melakukan keenam prinsip tersebut, ucapkan doa masing-masing
dari keen am prinsip tersebut. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak
mempunyai masalah dengan satu pun dari pokok-pokok ini sampai Anda
melakukannya dalam doa. Berhati-hatilah secara khusus terhadap kecenderungan Anda untuk menipu diri Anda sendiri. Gunakanlah setiap langkah
sebagai bahan refleksi dan doa yang jujur sebelum Anda mengikutinya.
Berfokuslah pada masalah Anda. Jika, setelah refleksi yang jujur dan
doa yang sungguh-sungguh, Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak
membutuhkan keenam langkah ini secara keseluruhan, maka pilihlah langkah-langkah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan individual Anda.
Satu atau dua saja mungkin cukup untuk mengatasi masalah Anda. Gunakan
waktu Anda untuk masalah yang utama.
Prinsip tujuan. Semakin Anda bersikap spesifik dan mempunyai tujuan
yang jelas, semakin spesifik hasil yang Anda dapatkan. Jika Anda bersikap
samar-samar dalam mengatasi dosa Anda, maka Anda telah mengurangi
setiap hasil yang mungkin didapatkan. Ketika Anda berpuasa untuk me-
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matahkan dosa tertentu, Anda memfokuskan seluruh energi Anda pada dosa
tersebut. Maka Allah akan memberikan kepada Anda kemampuan untuk
mengalahkannya.
Prinsip resep. Ketika Anda mengatasi dosa-dosa, Anda harus belajar
untuk mendoakan kata-kata yang tepat, yang berhubungan dengan masalah
mengapa Anda berada dalam ikatan. Hanya ketika Anda mengingatkan diri
sendiri tentang penyebab dosa-dosa Anda dengan bersuara, Anda akan dapat
mematahkan hasilnya. Tidaklah cukup berdoa "Ampuni saya, Tuhan," dan
membiarkannya seperti itu. Anda harus juga berpuasa dan berdoa; misalnya,
"Saya menerima tanggung jawab karena membiarkan diri saya kecanduan
alkohol." Menyatakan dosa Anda dan menegaskan tanggung jawab Anda
atas tindakan-tindakan Anda adalah langkah untuk mengalahkan "dosa yang
mengikat."
Prinsip perjalanan batin. Anda tidak pernah memperoleh kemenangan
yang nyata atas dosa sampai Anda menerima tanggung jawab batin atas
tindakan-tindakan Anda. Anda tidak dapat melakukan perjalanan secara fisik
sebelum Anda melakukan perjalanan secara batin. Sama seperti lingkaran
pada pohon yang menyatakan kepada kita bahwa ia tumbuh dari dalam ke
luar, begitu pula orang Kristen harus mengembangkan karakter batiniah
sebelum mereka dapat mengatasi masalah lahiriah. Akar harus tumbuh
sebelum buah dihasilkan.
Prinsip keterbukaan

kepada umum. lelas bahwa Anda harus menghadapi

dosa Anda untuk mematahkan ikatannya terhadap Anda. Pertanyaan yang
muncul: Seberapa terbuka pengakuan Anda seharusnya? Pada dasarnya,
dosa adalah tindakan atau tingkah laku internal. Ini merupakan sesuatu yang
bermula dari dalam hati, jauh sebelum mencapai tangan. Namun, dengan
berlalunya waktu, dosa pada akhirnya menjadi hal yang diketahui oleh
umum. Hal-hal yang dikerjakan dalam kegelapan pada akhirnya masuk ke
dalam terang cahaya kamera dan pengamatan umum.
Berpuasa adalah janji pribadi kepada Allah. Oleh karena itu, Anda harus
mulai mengatasi dosa melalui puasa pribadi, sebelum hal itu diketahui orang banyak. Anda mulai dengan pengakuan Anda kepada Allah. "Jika kita
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita" (1 Yohanes 1:9). Namun, kadang-kadang dosa
harus diakui di hadapan orang lain, atau di hadapan gereja - yaitu, khalayak
umum.
Seberapa terbukakah seharusnya pengakuan Anda?
Anda seharusnya melibatkan semua orang yang termasuk dalam lingkaran dosa, ke dalam lingkaran pengakuan Anda. Jika hal itu merupakan dosa
pribadi, simpanlah pengakuan Anda untuk pribadi. Jika hanya sejumlah
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orang yang tahu tentang dosa Anda, maka hanya orang-orang itulah yang
seharusnya mendengar pengakuan Anda. Jika Anda te1ah berdosa terhadap
gereja dan dunia, pengakuan Anda seharusnya terbuka dan di depan umum.

MENYIAPKAN PUASA PARA MURID

Memperoleh kebebasan dari kecanduan, atau dari dosa
yang mengikat.
Penegasan: Saya percaya bahwa tidak ada pencobaan duniawi yang
dapat memperbudak saya, namun Allah memiliki jalan
keluar untuk saya (lihat 1 Korintus 10: 13). Saya percaya
akan kuasa darah Yesus (lihat Kisah Para Rasul 3:16;
16:18). Oleh karena itu, saya berpuasa karena saya menginginkan Anak Manusia membuat saya sungguh-sungguh merdeka (lihat Yohanes 8:36).
Janji:
Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
landasanku, saya berkornitmen untuk menjalankan Puasa
Para Murid yang garis besarnya diuraikan di sini.
Makanan yang saya pantangkan
_
Puasa:
Tanggal
dan
waktu
mulai
_
Mulai:
Berakhir:
Tanggal dan waktu berakhir
_
Saya berpuasa untuk
_
Tujuan:
Tujuan:

Dasar

Alkitab:

"Membuka belenggu-belenggu
58:6).

kelaliman"

(Yesaya

Sumber dayayang dibutuhkan:
Tanda tangan

Tanggal

_

Catatan
'Garis besar dasar dalam bagian ini berasal dari buku Neil Anderson, Victory over
the Darkness (Ventura, Calif.: Regal Books, 1990); The Bondage Breaker (Eugene, Oreg.: Harvest House, 1988); dan Setting Your Church Free (Ventura,Calif.:
Regal Books, 1994). Lihat Lampiran C.
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aya dan istri saya pernah memiliki dua rumah. Kami pindah ke
Lyncburg, VIrginia karena Allah telah mernimpin saya untuk membantu
mendirikan Liberty University di sana. Karni membeli sebuah rumah di
Lynchburg, dan menyerahkan penjualan rumah kami yang lama ke dalam
tangan Allah. Rumah tersebut tidak terjual selama dua tahun. Kami bersarna-sarna berpuasa untuk memecahkan masalah tersebut. Saya tidak pemah
meragukan pimpinan Allah, dan saya berdoa setiap hari untuk pen-jualan
rumah tersebut. Saya dan istri saya bersepakat (lihat Matius 18: 19) dan
berpuasa, tetapi rumah tersebut tetap tidak terjual. Kami tidak putus asa;
hasilnya, setelah berpuasa untuk yang ketiga kalinya, Allah menjual rumah
kami.
"Hidup ini seperti pertandinganfootball," kata Sam Rutigliano, man tan
pelatih NFL dari Cleveland Browns. "Dan orang yang membuat kesalahan
paling sedikit... akan menang." Saya tidak berpikir bahwa saya dan istri
saya membuat kesalahan dengan membeli rumah di Lynchburg; namun,
keputusan kami benar-benar menimbulkan masalah yang tak terduga.
Setiap orang menghadapi masalah dan masa-masa yang sulit. Ayub, dalam
kitab tertua dari Alkitab, berkata, "Manusia yang lahir dari perempuan,
singkat umumya dan penuh kegelisahan" (Ayub 14:1). Menurut hukum alam,
segala sesuatu yang dibuat akan rusak. Setiap orang pada akhimya akan
menjadi tua dan lemah. Setiap bisnis akan bangkrut jika tidak diurus. Setiap
rumah harus dicat, mobil harus diperbaiki, ladang harus ditanarni lagi setiap
musim semi dan setiap orang harus menghadapi masalah yang perlu dipecahkan. Sekali lagi, Ayub mengerti akan hal ini: "Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi" (Ayub
5:7).
Namun, sebagian besar orang, terkejut ketika mereka menghadapi masalah. Akhir-akhir ini, saya bergegas dari gereja menuju rumah agar bisa
menerima telepon penting tepat pada waktunya. Ketika mengemudi dengan
cepat sepanjang Thomas Road, ban kanan depan mobil saya pecah. Dengan
memukul setang kernudi, saya meneriakkan kata yang selalu saya katakan
ketika masalah datang.
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FRUSTRASI

TOWNS

Mengapa saya?
Mengapa sekarang?
Mengapa ini?
Saya mengharapkan dunia yang sempurna, jadi saya terkejut ketika saya
menghadapi masalah. Namun, membaca Alkitab seharusnya meyakinkan
saya bahwa masalah itu ada - masalah yang serius -masalah yang mengancam
jiwa - masalah yang akan sulit untuk dipecahkan.
Jika Anda seperti saya, pengharapan akan kehidupan yang sempurna
akan menghasilkan tiga sikap yang salah terhadap masalah. Ketika masalah
datang Anda berpikir:
TIGA SIKAP YANG SALAH TERHADAP

MASALAH

Anda merupakan pengecualian.
Anda tidak rohani.
Allah telah meninggalkan Anda.
Seorang sekretaris di kantor saya mengeluh karena cek yang ditolak. Ia
sangat yakin bahwa suaminya telah melakukan itu atau bank telah membuat
kesalahan.

Saya mendengar

ia sedang berbicara

di telepon dengan pihak

bank, kemudian setelah jeda yang panjang ...
"Oh ... saya lupa untuk memasukkan cek tersebut!"
Kita semua membuat kesalahan yang mengakibatkan kita mendapat
masalah. Kita semua lupa akan sesuatu, dan kealpaan kita menciptakan lebih
banyak tekanan. Kita semua manusia, dan itu berarti kita tidak dapat memikirk an segal a hal.
Tiga sikap akan menggembleng pikiran Anda ketika Anda bersiap-siap
untuk memecahkan masalah.
TIGA SIKAP MEMECAHKAN

MASALAH

Anda tidak dapat lari dari masalah.
Anda tidak dapat mencegah terjadinya masalah.
Anda dapat memecahkan masalah Anda.

EZRA MENGHADAPI

SUATU MASALAH

Kitab Ezra menceritakan kisah orang-orang Yahudi yang kembali dari
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pembuangan di Persia. Raja Koresy dari Persia memberikan izin kepada
mereka untuk kembali dan membangun lagi Bait Allah di Yerusalem pada
tahun 538 SM. Pertama, Zerubabel mernimpin orang-orang tersebut kembali
untuk memulai pekerjaan di Bait Allah. Bangsa-bangsa sekitar membuat
masalah, sehingga pekerjaan mereka berjalan lamban, bahkan terhenti untuk
beberapa tahun. Bait Allah akhirnya selesai pada tahun 515 SM.
Kemudian Ezra, seorang imam, berusaha memimpin kelompok orang
yang kedua untuk kembali ke Yerusalem. Ia mengumpulkan mereka di tepi
sungai Ahawa, tetapi kemudian sadar bahwa ia menghadapi masalah besar.

Berada dalam Keadaan Terpojok
Ezra membutuhkan perlindungan saat ia memimpin orang ban yak, yang
tanpa pertahanan, melewati hutan bel antara untuk kembali ke Tanah Perjanjian. "Tanah yangjahat" tersebut dihuni oleh kelompok-kelompok pencuri
yang menyerang kafilah-kafilah. Ezra berkata, "Aku malu merninta tentara
dan orang-orang berkudakepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh
di jalan" (Ezra 8:22).
Kejadian ini mirip dengan para pengembara Amerika yang bepergian ke
Barat, yang membutuhkan Pasukan Kavaleri Amerika ketika mereka melewati daerah kekuasaan orang Indian. Namun, kesulitan Ezra berbeda. Ia
menyadari ia berada dalam kesulitan. "Sebab kami telah berkata kepada
raja, demikian: 'Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari
Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua
orang yang meninggalkan Dia'" (Ezra 8:22).

Risiko Pencurian
Orang-orang Yahudi tidak hanya kembali ke rumah, tetapi merekajuga
membawa serta semua perlengkapan rumah tangga dan harta benda mereka.
Jangan berpikir bahwa orang Israel seperti tahanan yang dilepaskan dari
penjara. Mereka tidak seperti orang-orang Yahudi yang lari dari bencana
pada Perang Dunia II. Banyak orang Yahudi ini telah menetap di Babel,
membangun rumah dan menjalankan bisnis. Para ahli arkeologi menemukan
bahwa orang-orang Yahudi - yang sebelurnnya adalah bangsa petani - menjadi orang-orang yang berkembang pesat sebagai penjaga toko di Babel.
Banyak orang Yahudi yang menjadi kaya di pembuangan. Mereka yang
tetap berada di pembuangan mengirimkan harta benda mereka bersama Ezra
untuk membangun kembali Bait Allah. Orang-orang Yahudi ini tidak mau
menetap dalam kondisi prirnitifTanah Perjanjian. Mereka tidak mau mengalami kekurangan untuk membangun kembali negara mereka. Mereka ingin
menikmati kemewahan Babel. Orang-orang Yahudi ini diminta untuk
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mengirimkan em as dan perak untuk membangun kembali Bait Allah. Ezra
memindahkan banyak harta dan uang mereka. "Semuanya sejumlah: 25 ton
perak, perlengkapan perak seberat 150 pan, 7.500 pan emas" (Ezra 8:26,
CEV). Ezra takut harta benda ini akan dicuri.

Berpuasa untuk Masalah
Menghadapi masalah yang besar ini, Ezra mengumurnkan puasa: "Jadi
berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami" (Ezra 8:23).
Perhatikan bahwa masalah terse but melebihi masalah pribadi. Hal ini
melibatkan seluruh umat Allah yang bepergian melewati hutan belantara,
ditambah ribuan orang lain yang tetap di Babel, yang telah memberikan
emas dan harta lainnya kepadanya. Masalah Ezra adalah masalah mereka
juga. Masalah ini berskala nasional. Bagaimana ia dapat membawa orangorang, emas, dan perak kembali ke Tanah Perjanjian? Ia menyerukan kepada
orang-orang apa yang kita sebut Puasa Ezra.
RESEP UNTUK PUASA EZRA
Masalah pribadi membutuhkan puasa pribadi. Masalah kelompok membutuhkan sekelompok orang untuk berpuasa dengan Anda. Bahkan ketika
lingkungan yang terlibat menjadi berskala nasional, lingkungan puasa se-

harusnya sebesar lingkungan yang terlibat.

Langkah 1: Pilihlah Mereka yang Terlibat
Gereja saya menghadapi masalah keuangan pad a akhir tahun 70-an, jadi
kami menyerukan puasa untuk seluruh gereja. Kami meminta setiap orang
untuk berpuasa sesuai dengan formula yang diberikan kepada orang Israel
pada hari Pendamaian: "Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh
bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada
malam tanggal sembilan bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu" (lmamat 23:32). Jemaat
diminta berpuasa untuk satu hari - dari matahari terbenam sampai matahari
terbenam.
Pendeta saya meminta semua orang untuk mempersiapkan diri untuk
berpuasa dari Minggu malam sampai dengan Senin malam. Ketika jemaat
datang ke gereja pada Minggu pagi, mereka diingatkan untuk berpuasa mulai
petang itu. Karena puasa tersebut masih segar di ingatan mereka, setiap
orang dapat bergabung menjadi satu. Merekajuga diberi instruksi mengenai
cara berpuasa - makan makanan ringan sebelum kebaktian Minggu malam,
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kemudian setelah kebaktian mereka hanya akan minum air hingga Senin
malam. Setelah matahari terbenam pada Senin malam, mereka dapat berbuka
puasa. Segera setelah orang-orang dijelaskan mengenai masalah tersebut
dan memahami alasan dan prosedur berpuasa, pendeta tersebut meminta
adanya komitmen.
"Saya minta semua yang akan berpuasa dengan kami mal am ini untuk
berdiri."
Seluruh gereja berdiri bersama dengan pendeta tersebut. Jemaat berkumpul pada Minggu malam tersebut dengan semangat pengharapan yang besar.
Kami percaya bahwa Allah akan menunjukkan keajaiban keuangan yang
besar untuk kami. Saya bertanya kepada istri pendeta itu apakah suaminya
benar-benar percaya bahwa Allah akan menjawab doa kami.
"Ia benar-benar percaya bahwa Allah akan melakukannya" adalah jawaban wanita tersebut.
Jelas kita berpuasa untukjawaban yang spesifik, tetapijawaban tersebut
juga datang karena doa. Ada waktu untuk doa pribadi, dan orang-orang
juga berkumpul di gereja untuk berdoa. Dalam kelompok-kelompok terpisah,
para wanita, para pendeta dan pemuda berkumpul untuk berdoa.
Hasilnya? Orang-orang terse but meyakini Allah untuk lebih dari 1 juta
dolar, dan pekerjaan Allah digenapi.

Langkab 2: Bagikanlab Masalah Tersebut
Orang-orang tidak hanya diminta untuk berpuasa, tetapi mereka juga
harus terlibat dalam masalah tersebut. Ezra berkata, "Jadi berpuasalah kami

dan memohonkan itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan
kami" (Ezra 8:23). Orang-orang itu mengikuti Ezra berpuasa karena mereka
takut. Mereka menginginkan keamanan bagi mereka dan anak-anak mereka.
Semakin besar masalahnya, semakin besar kemungkinan orang-orang akan
berpuasa secara intens dan berdoa dengan hati yang tulus.

Langkah 3: Berpuasa dengan Serius
Untuk sebuah puasa yang berarti, orang-orang tidak hanya harus menahan makan, tetapi mereka juga harus berjuang dalam doa. Berpuasa adalah
lebih dari penyesuaian diet; hal ini melibatkan perjuangan rohani dan doa
syafaat. Puasa Ezra adalah "supaya kami merendahkan diri di hadapan
Allah kami" (Ezra 8:21). Semula, ketika orang-orang menghadapi situasi
yang mengancam keselamatanjiwa, mereka terlalu takut atau tertekan untuk
makan. Mereka menyesuaikan makanan mereka karena kesedihan dan pergurnulan jiwa yang dalam.
Penyebabnya adalah masalah; dampaknya adalah penyesuaian makanan.
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Akhirnya, orang-orang mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan
latihan rohani yang dalam ini untuk berdoa secara tepat. Jadi mereka membalik pengaruh - berpuasa, sehingga setiap orang dapat masuk ke dalam
penyebab - erangan rohani dalam doa syafaat.
Puasa mengkomunikasikan kepada semua orang keseriusan dari perjalanan mereka. Untuk sampai ke Tanah Perjanjian dari Babel, Ezra dan
orang Israel, teman-temannya, harus melewati daerah yang berbahaya. Jadi
Ezra mengkomunikasikan seriusnya ancaman terhadap nyawa mereka ini.
BERPUASA MENGHASILKAN

Introspeksi rohani.
Pengujian rohani.
Pengakuan rohani.
Doa syafaat rohani.

Langkah 4: Berpuasa sebelum Mengupayakan Pemecahan
Kita sering kali menangani masalah dengan strategi pemecahan masalah
tradisional. Kita mengemukakan semua pemecahan yang mungkin, mernilih
pemecahan berdasarkan hikmat manusia yang kita miliki. Tetapi Ezra melakukan sesuatu bahkan sebelum mendiskusikan masalah tersebut dengan
para penatuanya: "Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir
ke Ahawa dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya" (Ezra 8: 15). Pada

saat itu ia menunggu orang-orang Lewi untuk bergabung bersama mereka
(Ezra 8: 15-20).
Ia tidak berpuasa sementara melakukan perjalanan.
Ia tidak berpuasa sebelum mereka semua berkumpul.
Ia tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah sebelum berpuasa.
Adalah penting bagi Anda untuk menyadari sisi rohani dari masalah sebelum Anda berusaha untuk memecahkannya. Sebenarnya, kita harus hidup
dalam sikap berpuasa karena kita seharusnya hidup dalam sikap bergantung
kepada Allah. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita biasanya
melakukan jalan pintas, meminjam uang, mengatur pembayaran dengan
debitur kita; dan ketika yang lain-lainnya gagal, kita mungkin berdoa dan
bahkan berpuasa. Namun, Ezra pertama-tama mengumpulkan orang-orang
dan berpuasa. Penentuan waktu puasa sama pentingnya dengan mekanismenya.
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Langkah 5: Berpuasa di Tempat dengan Pemahaman
Suatu gerakan baru yang disebut Prayerwalking" (Ooa Berjalan) sedang
II

menyapu Amerika', Hal ini tidak lebih dari mengikuti perintah Perjanjian
Lama di mana Allah memerintahkan Abraham untuk berjalan sepanjang
tanah yang akan Ia berikan kepadanya (lihat Kejadian 13: 17), Allah juga
memerintahkan Yosua untuk berjalan mengelilingi Yerikho sebelum peperangan (lihat Yosua 6:3-5), Kemudian ketika Yosua akan menaklukkan Tanah
Perjanjian, Allah menyuruhnya untuk berjalan dengan iman sepanjang tanah
yang akan ia taklukkan (Yosua 1:3-9), Doa berjalan adalah "berdoa di tempat
dengan pemahaman." Ketika kita berdiri di tempat kebutuhan, kita berdoa
dengan lebih bersungguh-sungguh.
Ezra mengimplementasikan doa berjalan kuno dengan membawa orangorang berhadapan langsung dengan masalah mereka - ia membawa mereka
ke pinggir sungai sebelum pergi ke dalam hutan belantara. "Kemudian di
sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklurnkan puasa" (Ezra 8:21).

Langkah 6: Berpuasa untuk Mendapatkan Petunjuk Selangkah demi
Selangkah
Selama berpuasa, bukan sebelumnya, kita meneari pemeeahan atas
masalah-masalah kita. Sering kali masalah besar menakutkan kita, dan kita
tidak bisa berpikir seeara akurat atau produktif mengenai masalah terse but.
Kita perlu memeeah-meeah masalah besar menjadi masalah-masalah keeil.
Jika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kecil satu per satu,
kita bisa menyelesaikan

masalah yang lebih besar. Kita perlu berpuasa dan

berdoa tidak hanya untuk pemeeahan akhir, tetapi juga untuk langkahlangkah awal pemeeahan atas masalah tersebut.
Terdapat lebih dari satu jalan bagi Ezra dan bangsanya untuk pergi ke
Yerusalem, dan ada lebih dari satu penyelesaian untuk masalah mereka.
Pertanyaannya adalah, jalan manakah yang benar? Tampaknya, beberapa
jalan dilewati o1eh lebih banyak orang dari yang lain. Sebagian besar dari
pengguna jalan ini adalah tentara yang bepergian untuk urusan pemerintahan
atau diplomatik. Akibatnya, orang-orang merasa terlindungi dengan keberadaan mereka. Beberapa jalan juga sangat sering dilewati sehingga gerombolan perampok menemukan rute-rute altematif.
Ezra memaklurnkan puasa untuk "memohon kepada-Nya jalan yang
aman" (Ezra 8:21), Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah dengan
kuasa-Nya memimpin langkah-langkah kita, tetapi kita harus menggunakan
akal sehat kita di sepanjang perjalanan. "Hati manusia memikir-mikirkan
jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya" (Amsal16:9).
Versi yang lebih modem mengatakan, "Kita membuat reneana kita sendiri,
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namun Tuhanlah yang memutuskan ke mana kita akan pergi."
Gunakan akal budi Anda. Ezra berpuasa untuk memecahkan masaIahnya, tetapi ia melakukan Iebih dari berpuasa - ia menggunakan akal budinya.
Ketika Anda menghadapi masalah, jangan batasi diri Anda pada doa. Doa
itu indah, tetapi ketika Anda hanya berdoa, Anda belum cukup bertindak.
Alkitab mengajarkan "iman dan perbuatan". Dengan berlutut, kita berdoa
seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah, tetapi kemudian kita berdiri
dan bekerja seolah-olah semuanya tergantung kepada kita. Usaha kita melibatkan usaha yang memeras keringat, usaha perencanaan, usaha yang detail, usaha yang memerlukan ketekunan, dan usaha yang memerlukan kecerdikan.
Jadi Ezra memuIai, "Berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada
Allah." Kemudian Ezra memikirkan sebuah rencana untuk sejumlah besar
uang yang telah diberikan kepadanya. Ia menyadari bahwa sebagian kafilahnya bisa saja hilang jika mereka diserang oleh gerombolan pencuri, jadi
ia memecah-mecah harta itu dan membaginya kepada 12 imam, sehingga
sebagian darinya dapat selamat walaupun sebagian lagi mungkin akan hilang
(Ezra 8:24, 25).
Dengan membagi-bagi uang itu, Ezra bertindak lebih dari sekadar melindunginya dari pencuri. Ia juga membuat setiap imam bertanggung jawab
atas sejurnlah tertentu dari harta tersebut. Karena hati manusia penuh dengan
dosa, mungkin mudah bagi salah seorang imam untuk menyimpan sebagian

dari harta yang dipercayakan kepadanya. Karena,jika sebuah keluarga memiliki satu ton perak, mungkin ada keinginan untuk menyimpan beberapa
giwang. Jadi Ezra menentukan ukuran tertentu untuk mencegah terjadinya
hal ini.
Karena Ezra adalah seorang yang rohani, itu tidak berarti bahwa ia naif
atau bodoh. Ia memahami sifat manusia. Setiap orang dalam bisnis tahu
bahwa manusia lebih mungkinjujur ketika mereka diberi tanggungjawab.
PRINSIP-PRINSIP

UNTUK DIINGAT

Puasa Ezra sebagai penyelesaian masalah bukanlah suatu upaya untuk
lari dari masalah, melainkan untuk mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus untuk menghadapinya. Seperti yang dijelaskan sebelurnnya, kita tidak
akan pemah dapat Iari dari masalah. Hal ini tidak berarti bahwa kita berpuasa
untuk setiap masalah. Berpuasa adalah usaha yang serius,jadi kita berpuasa
khusus untuk masalah yang serius.
Dalam melakukannya, seperti yang ditunjukkan pada Langkah 6, dibutuhkan langkah-langkah praktis selain berpuasa dan berdoa. Selanjutnya,
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berikut ini adalah prinsip-prinsip praktis untuk memecahkan masalah.

Tiga Penyebab Masalah
Anda dapat mengatasi masalah Anda dengan lebih baik ketika Anda
memahami penyebabnya. Ada tiga penyebab utama masalah.
TIGA PENYEBAB MASALAH

Perubahan.
Perbedaan.
Lingkungan.
Perubahan menyebabkan masalah. Duke of Canterbury pernah mengatakan apa yang dipikirkan oleh banyak orang: "Setiap perubahan karena
alasan apa pun dan untuk tujuan apa pun akan disesali."
Tidak ada seorang pun yang menyukai perubahan. Secara khusus, perubahan dalam program gereja akan mengundang masalah. Oleh karena itu,
ketika menghadapi perubahan besar seperti perubahan lokasi, perubahan
dalam pernyataan doktrin, atau bahkan perubahan personel, mintalah semua
orang yang terlibat untuk berpuasa.
Gereja pada zaman Para Rasul berpuasa ketika menghadapi perubahan
yang besar dalam hal strategi - mereka berencana untuk mengirirnkan kelompok pengabar Injil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang
tersesat. Sebelum mereka mengirim Barnabas dan Paulus pada perjalanan
pengkabaran Injil yang pertama, Alkitab dua kali mencatat bahwa mereka
berpuasa. "Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan
berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 'Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiKu untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka'" (Kisah Para Rasul
13:2).
Strategi baru gereja ini merupakan hasil dari berpuasa, tetapi hanya
mengacu pada kejadian ini saja tidaklah cukup. Perhatikan ketika untuk
kedua kalinya kata ini digunakan: "Lalu mereka berpuasa dan berdoalah,
dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang tersebut, mereka
membiarkan keduanya pergi" (Kisah Para Rasul13:3).
Dalam dunia fisika, segala gerakan mengakibatkan gesekan. Gesekan
dari gerakan dalam hubungan manusia menyebabkan gangguan dan lebih
banyak masalah. Ketika Anda menghadapi perubahan besar dalam hidup,
apakah itu pernikahan, pekerjaan baru, atau ancaman kehilangan pekerjaan
yang saat ini ada, maka perselisihan dan tekanan akan muncul. Oleh karena
itu gunakan Puasa Ezra.
Perbedaan menyebabkan masalah. Ketika orang-orang yang berasal dari
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latar belakang keluarga, doktrin, atau etnis yang berbeda, masuk ke dalam
gereja, mereka sering kali menginginkan perubahan. Pemecahannya adalah
dengan menempatkan semua orang pada garis awal yang sarna dengan Puasa
Ezra. Sarna seperti Ezra mengumpulkan orang-orang di sungai untuk melihat
ke dalam hutan belantara yang mengancam, menyatukan seluruh jemaat
gereja dalam sebuah puasa sehingga bersama-sama mereka dapat melihat
masalah mereka, dan bersama-sama mereka dapat berdoa untuk sebuah
jawaban.
Pertanyaannya bukanlah apakah perbedaan di antara orang-orang akan
menyebabkan masalah dalam gereja Anda, melainkan apa yang akan Anda
perbuat dan bagaimana Anda akan meresponi masalah yang akan timbul
akibat perbedaan orang-orang tersebut. Walaupun kita tidak memaklumkan
puasa Ezra untuk menghasilkan rasa persatuan gereja, rasa yang dihasilkan
karena melakukan tindakan bersama tentu saja merupakan hasil sampingan
dari berpuasa.
Lingkungan menyebabkan masalah. Apakah kita berbicara tentang
lingkungan pribadi Anda ataupun lingkungan mereka yang ada dalam
kelompok Anda, lingkungan menyebabkan masalah. Masalah ini tidak yang
bersifat antarpribadi atau rohani. Gereja mungkin ingin membeli tanah,
melakukan relokasi, menghadapi penetapan wilayah perkotaan, at au
melembagakan sebuah program baru yang benar-benar berbeda dari program yang telah ada. Sebuah bank atau bisnis mungkin bangkrut dengan
membawa uang Anda. Ketika Anda menghadapi masalah yang tidak Anda
prakarsai, serukanlah Puasa Ezra.
Ketika komunitas Anda menghadapi pemogokan gabungan yang berkepanjangan atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran dalam sebuah
industri yang mempengaruhi gereja Anda, serukanlah Puasa Ezra.
Ketika gereja Anda tidak memiliki tempat yang cukup untuk orangorang yang ingin berbakti, atau fasilitas-fasilitas telah usang atau Anda menghadapi masalah keuangan, serukan Puasa Ezra.
Tiga Pertanyaan untuk Diajukan
Ketika Anda menjalankan Puasa Ezra, bertindaklah lebih dari sekadar
meminta Allah untuk menyelesaikan masalah. Mulailah menggunakan
strategi penyelesaian-masalah yang ada terhadap masalah itu. Dalam upaya
untuk menyelesaikan masalah Anda, Anda harus menilai masalah tersebut
terlebih dulu. Mengajukan ketiga pertanyaan berikut ini bisa membantu Anda
untuk menentukan ukuran dari krisis Anda.
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Seberapa besarkah masalah itu?
Siapa yang terlibat dalam masalah itu?
Apa yang dipikirkan oleh kelompok yang lebih besar mengenai
masalah itu?
Seberapa besarkah masalah itu? Sering kali masalah tampakjauh lebih
besar dari keadaan yang sebenamya. Selama Puasa Ezra, sediakan waktu
untuk memikirkan keseluruhan masalah tersebut dan pengaruhnya. Kadangkadang dalam Puasa Ezra masalah terse but akan menyusut karena Anda
menyadari bahwa hal itu tidak sebesar seperti yang terlihat. Anda berangsurangsur melihatnya secara objektif. Pada saat yang lain dalam Puasa Ezra,
suatu masalah akan tampak lebih besar dibanding yang Anda pikirkan karena
Anda memahami skalanya.
Ketika Anda berpuasa, tentukan persoalan-persoalan dasar yang terlibat
dalam masalah tersebut. Tuliskan persoalan-persoalan dasar ini. Ketika Anda
mendoakan masalah ini, pertama-tama Anda harus mendefinisikannya. Ingat:
Masalah yang didefinisikan dengan baik adalah masalah yang setengah terselesaikan.
Siapa yang terlibat dalam masalah itu? Ketika Anda mendefinisikan
masalah tersebut, tanyakan siapa yang telah menjelaskan masalah itu kepada
Anda atau kelompok Anda. Dalam gereja mana pun, orang-orang tertentu
tampaknya selalu membuat pendeta waspada akan masalah-rnasalah kecil.

Cara orang-orang ini menjelaskan masalah memberi kesan bahwa hal ini
jauh lebih besar dari keadaan yang sebenamya. Pastikan bahwa Anda melihat masalah tersebut melalui pandangan yang objektif, melalui pandangan
Allah, dan kemudian melalui pandangan gereja Anda. Jangan pemah membatasi diri Anda dengan pandangan orang yang membawa masalah tersebut
kepada Anda.
Milikilah motivasi dalam berdoa. Selama Puasa Ezra, Anda perlu bertanya
mengapa ini menjadi masalah. Kadang-kadang masalah berakar dalam motivasi orang-orang yang terlibat. Kadang-kadang hal ini berasal dari motivasi
orang-orang yang berada di luar gereja. Sebagian besar masalah sebenamya
adalah konflik sikap antarmanusia dan bukannya konflik lingkungan atau
jadwal. Ketika orang-orang mempunyai sikap yang benar, sebagian besar
masalah akan terselesaikan dengan sendirinya.
Ketika Anda berdoa selama Puasa Ezra, tentukan waktu terbaik untuk
menyelesaikan masalah. Banyak masalah akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa keterlibatan Anda, jika diberi waktu. Dengan demikian, bahkan
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ketika Anda berpuasa, Anda bisa memberikan waktu kepada masalah Anda
untuk terselesaikan dengan sendirinya. Puasa Ezra mungkin adalah pen undaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Waktu juga memberi
kesempatan untuk mendinginkan emosi dan memfokuskan persoalan.
Apa yang dipikirkan oleh kelompok yang lebih besar tentang masalah
itu? Ketika Anda membuat semua orang dalam gereja terlibat dalam Puasa
Ezra, Anda memusatkan perhatian semua orang di gereja pada masalah
tersebut.
Kadang-kadang Anda perlu berkonsultasi dengan orang-orang secara
individu untuk mengumpulkan data. Pad a kesempatan lain, seorang pendeta
akan mengumpulkan data dari majelis, komite pencari fakta atau bahkan
seluruh jemaat. Terkadang Anda harus mewawancarai banyak orang, tetapi
lakukanlah benar-benar secara pribadi untuk menentukan fakta-fakta, mengungkapkan sikap dan memperoleh pemahaman akan sifat danlatau penentuan
waktu dari masalah tersebut. Ketika Anda berbincang dengan orang-orang
yang terlibat langsung dengan masalah tersebut dan mendorong masukan
mereka, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk mernimpin orang-orang kepada resolusi.
Melakukan Puasa Ezra mencapai dua tujuan. Anda mengundang Allah
ke dalam masalah tersebut dan memohon penyelesaian-Nya, dan Anda mengundang setiap orang yang terlibat untuk menjadi bagian dari penyelesaian
tersebut.

Suatu masalah mungkin hanya mempengaruhi satu segmen manusia secara langsung, namun implikasinya mungkin menyentuh orang lain. Hal ini
berlaku dalam sebuah keluarga, jemaat, atau lingkungan kerja. Oleh karena
itu, cobalah untuk melibatkan kelompok yang lebih besar dalam Puasa Ezra
karena kelompok yang lebih besar ini seharusnya ikut bertanggung jawab
atas masalah, mengembangkan penyelesaian, dan menyelesaikan masalah
tersebut.
.
Manusia meminta nasihat kepada mereka yang dihormatinya. Ketika
Anda mengundang orang-orang ke dalam Puasa Ezra, Anda menghargai
dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka atas kontribusi mereka;
karenanya, Anda akan mendapatkan dukungan mereka. Anda tidak hanya
mendapatkan kebijaksanaan mereka untuk menyelesaikan masalah, tetapi
Anda juga mendapatkan rasa hormat mereka. Mereka akan menghargai
kepemimpinan rohani Anda.
Tiga Sikap terhadap Masalah
Seorang Kristen biasanya mengambil tiga sikap ketika mendekati
masalah. Saya pertama kali mendengar rumus ini dari seorang pengkhotbah
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bereaksi

TIGA SIKAP TERHADAP MASALAH

1. Ribut - berkhotbahlah melawan dosa.

2. Lawan - aturlah gereja untuk menolak dosa.
3. Mati -lawanlah dosa sampai mati.
Walaupun ketiga sikap umum terhadap masalah ini luas cakupannya,
yang terbaik adalah menerapkan sebuah strategi untuk memecahkan masalah
Anda. Puasa Ezra mungkin tidak menghasilkan penyelesaian total atas
masalah Anda, tetapi dengan berpuasa Anda dapat mempelajari keseriusan
masalahnya, dan akhirnya menemukan strategi untuk menyelesaikannya.
Pemimpin-pernimpin yang baik memilih peperangan mereka sendiri. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan orang lain memilihkan peperangan bagi
Anda. Selalu ada isu yang memotivasi orang Kristen atau gereja Anda bertindak (misal, aborsi, pelanggaran hak sipil, penjualan alkohol atau pornografi, dsb.). Tetapi Anda tidak dapat menghabiskan seluruh hidup Anda
bertempur dalam peperangan. Walaupun kehidupan orang Kristen adalah
berperang dan membangun, sebagian besar dari hidup Anda seharusnya diisi
dengan membangun Gereja, membangunjemaat dan membangun diri Anda
sendiri. Mereka yang memerangi setiap naga yang ada akhirnya akan
kehilangan kredibilitas mereka. Dr. Adrian Rogers, man tan presidan Southern Baptist Convention, menyarankan "Beberapa bukit tidak layak untuk

ditaklukkan. "
Tiga Mata Pemecahan Masalah
Manfaat terbesar dari Puasa Ezra adalah bahwa Allah memberikan kepada
Anda "mata" untuk melihat masalah. Ketika Anda berpuasa kepada Allah,
Anda melihat masalah melalui mata Allah. Tetapi Anda juga harus melihat
masalah melalui mata keluarga/jemaat Anda. Adalah penting untuk melihat
masalah melalui mata orang-orang yang menciptakan masalah tersebut,
seperti lawan Anda.
TIGA MATA PEMECAHAN MASALAH

Mata untuk melihat segi positif.
Mata untuk melihat orang-orang.
Mata untuk melihat fakta.
Mata untuk melihat segi positif. Ketika Anda melakukan Puasa Ezra,
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seharusnya Anda berdoa untuk meraih kemenangan. Ketahuilah hasil apa
yang Anda inginkan, dan mintalah Allah untuk memberikannya kepada
Anda. Jangan menjalankan puasa "terpusat pada masalah", karena hal ini
akan membuat Anda pesimis dan membuat Anda tidak dapat berdoa dengan
iman. Berdoalah seperti yang dilakukan para murid, yang memohon kepada
Allah, "tambahkanlah iman kami'' (Lukas 17:5). Tetaplah mencari Allah
dan Ia akan membuat Anda tetap bersikap positif.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi
kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan
bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada
Yesus" (lbrani 12:1,2).
Ketika kita buta secara mental, emosional dan rohani, kita tidak melihat
secara tepat.
II

MATA

YANG BUTA

Mata emosional dibutakan oleh air mata.
Mata ketakutan dibutakan oleh teror.
Puasa Ezra menghasilkan pandangan baru akan apa yang dapat Allah
lakukan. Mata yang buta kehilangan nilainya, tetapi Puasa Ezra membantu
memfokuskan kembali prioritas Anda pada firman Allah. Mata yang buta

menyalahkan orang lain, tetapi selama Puasa Ezra Anda akan melihat penyebab dari masalah tersebut. Mata yang buta membuat kita merasa bersalah,
tetapi selama Puasa Ezra kita mengakui dosa kita dan berdiri dalam pengampunan di hadapan Kristus.
Masalah berkembang ketika Anda kehilangan perspektif. Puasa Ezra
dapat membangun perspektif yang positif, baik terhadap masalah maupun
terhadap rencana Allah dalam hidup Anda. Jangan menyerah pada masalah Anda, ataupun kepada orang-orang di sekitar Anda. Di atas semuanya,
jangan mengorbankan nilai-nilai Anda.
Mata untuk melihat orang-orang. Selama Puasa Ezra, pusatkan perhatian
tidak hanya pada masalah, tetapi juga pada mereka yang berpuasa bersama
Anda. Mereka yang sepenuh hati bersama Anda biasanya bukanlah masalahnya. Mereka yang mengkritik puasa tersebut, menolaknya atau melakukan
sesuatu untuk merusaknya mungkin adalah bagian dari masalah meskipun
mereka mungkin bukan penghasutnya.
Puasa Ezra bisa memberi Anda suatu kesempatan untuk berdoa bersama
orang lain. "Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta
apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang
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di surga" (Matius 18:19). Olehkarenaitu, selamaPuasaEzrakumpulkanlah
orang-orang bersama-sama untuk pertemuan-pertemuan
doa bersama.
Mintalah (1) permohonan-permohonan dari kelompok, (2) kesaksian-kesaksian dari kelompok dan (3) doa oleh anggota-anggota kelompok.
Mata untuk melihat fakta. Ketika Anda masuk ke dalam Puasa Ezra,
Anda dapat memulai dengan sebuah strategi untuk menangani atau memecahkan masalah-masalah Anda. Mulai dengan mencari pemecahan berdasarkan Alkitab atas masalah tersebut. Sediakan waktu untuk menuliskan
prinsip-prinsip Alkitab yang sesuai dengan masalah tersebut. Tanyakan,
"Bagaimana orang-orang dalam Alkitab memecahkan masalah yang serupa
dengan ini?" Tanyakan, "Bagaimana orang-orang dalam Gereja memecahkan
masalah yang serupa dengan ini?" Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan
memaksa Anda untuk membaca Alkitab, dan untuk mengerti bagian-bagian
yang berbicara tentang masalah tersebut. Secara keseluruhan, Anda berusaha
untuk menemukan pemecahan alkitabiah yang dapat diterapkan pada situasi
Anda.
Selama Puasa Ezra, berusahalah untuk menjaga keseimbangan antara
"pengetahuan pikiran" akan Firman dan "ekspresi perasaan" akan Roh ketika
Anda mengatasi masalah Anda. Terlalu banyak Roh tanpa Firman akan
membuat Anda meledak secara emosional. Terlalu banyak Firman tanpa
Roh akan menyebabkan Andamengering. Keseimbangan yang tepat antara
Firman dan Roh akan membuat Anda bertumbuh.
Pemecahan Masalah Selangkah demi Selangkah

Ketika orang-orang berpartisipasi dalam Puasa Ezra, mereka perlu memastikan bahwa mereka mempunyai strategi selangkah derni selangkah untuk
menyelesaikan masalah. Beberapa orang berpikir bahwa selama Puasa Ezra
mereka hanya harus bermeditasi dan berdoa. Mereka berharap Allah akan
memberi mereka jawaban dalam kevakuman. Walaupun Allah mungkin berkata dalam kegelapan malam, Ia biasanya tidak melakukan itu. Sebenamya,
mengikuti strategi selangkah demi selangkah untuk memecahkan masalah
ini dapat diterapkan dengan berhasil oleh mereka yang berada di luar Kristus.
Karena hal ini melibatkan kebenaran, dan semua kebenaran berasal dari
Tuhan, strategi yang sarna bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di
dalam Kristus. Pemecahan masalah bukanlah kunci yang tersembunyi di
dalam Alkitab bagi orang-orang yang telah ditebus. Setiap orang menghadapi
masalah, dan Allah telah memberikan kepada semua orang suara hati. Oleh
karena itu, Ia berharap kita semua menggunakan semua sumber daya kita
untuk memecahkan masalah kita. Pendekatan selangkah demi selangkah
terhadap masalah tersedia bagi semua orang.
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PEMECAHAN

MASALAH

• Kumpulkan fakta-fakta.
• Tetapkan prinsip-prinsip alkitabiah.
• Evaluasi fakta-fakta.
• Tentukan berbagai penyelesaian.
• Pilihlah sebuah penyelesaian.
Langkah 1: Kumpulkan Fakta-fakta
Anda membutuhkan lebih dari sebuah Alkitab dan konkordansi ketika
melakukan Puasa Ezra. Walaupun keduanya bersifat hakiki, namun Anda
juga harus melibatkan semua fakta dan informasi yang dapat Anda kumpulkan. Hal ini meliputi arsip, catatan, grafik, daftar, dan semua informasi
lain sehubungan masalah itu.
Jika Anda merencanakan Puasa Ezra ketika Anda jauh dari rumah, mulailah berkemas untuk perjalanan tersebut beberapa hari sebelumnya. Pastikan
bahwa semua map arsip, catatan dan buku ada dalam koperlkotak. Begitu
Anda tiba di temp at Anda melaksanakan Puasa Ezra, Anda akan ingin untuk
melihat kembali semua fakta sebelum merumuskan sebuah opini. Melihat
semua laporan, notulen dan arsip akan menyegarkan pikiran Anda kembali
dengan membawa informasi tersebut ke dalam kesadaran Anda. Anda telah
siap mulai untuk mendekat pada pemahaman akan masalah tersebut.

Tuliskan masalah Anda, dan kemudian tuliskan semua sub-poin yang
ada. Konsekuensinya, hal ini mungkin mencakup tindakan mendaftar semua
orang yang terlibat secara primer dan sekunder, ataupun mendaftar semua
kejadian yang terlibat. Kadang-kadang menuliskan masalah mencakup mendaftar waktu-waktu kejadian, uang, aset danJatau persoalan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketika Anda mulai menuliskan masalah
tersebut, jangan puas dengan satu pernyataan. Pemeriksaan ulang terhadap
arsip-arsip tersebut bisa memberi Anda perspektifyang berbeda. Kemudian
Anda akan perlu menuliskan ulang masalah tersebut. Anda membutuhkan
sebanyak mungkin informasi untuk membuat keputusan yang baik dan
menentukan rencana tindakan Anda.
KAmAH

TOWNS

UNTUK MEMECAHKAN

MASALAH

Anda membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang baik.
Anda membuat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang buruk.
Tanpa informasi, Anda membuat keputusan untung-untungan.
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Langkah 2: Tetapkan Prinsip-prinsip Alkitabiah
Setelah Anda mendefinisikan masalah tersebut dengan jelas, carilah
firman Tuhan untuk menetapkan prinsip-prinsip alkitabiah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alkitab berbicara mengenai segala persoalan tanpa
menyebutkan setiap persoalan. Sarna seperti mobil baru mempunyai "buku
petunjuk operasi," demikianjuga Allah memberi kita Alkitab sebagai buku
petunjuk operasi yang berisi prinsip-prinsip untuk semua hal dalam kehidupan. Walaupun setiap masalah tidak didiskusikan di dalam Alkitab, namun
prinsip-prinsip dasar kehidupan tersebut tetap berlaku untuk setiap masalah.
Jika semuanya memungkinkan, sediakan buku-buku Kristen dan sekuler
yang berkenaan dengan topik tersebut. (Konsultasikan dengan toko buku
Kristen di tempat Anda untuk buku-buku mengenai topik itu.) Carilahjuga
informasi dengan membaca konkordansi, kamus dan ensiklopedia Alkitab,
tafsiran, dan buku pegangan berdasarkan topik.
Langkah 3: Evaluasi Fakta-fakta tersebut
Selama Puasa Ezra, Anda akan memiliki waktu untuk memikirkan rnasalah Anda. Pertama, tuliskan masalah tersebut dari pikiran Anda. Kernudian, ketika Anda berdoa, berusahalah untuk menuliskan kembali masalah
tersebut dari dasar hati Anda. Mungkin ada perbedaan antara pikiran Anda
dan dasar hati Anda, sarna seperti ada perbedaan antara analisis objektif dan
komitmen emosional Anda. Masalah Anda dan pengaruhnya yang melumpuhkan mungkin berada di suatu tempat di antara keduanya.
Selama Puasa Ezra, luangkan

waktu dalam do a, dan ketika Allah mem-

bukakan pandangan yang baru, definisikan kembali masalah tersebut. Setiap
kali Anda menyediakan waktu yang lama di hadapan Allah, kembalilah
pada pensil dan kertas Anda untuk mendefinisikan kembali masalah tersebut.
Konon, langkah-langkah untuk memecahkan masalah diambil dari langkahlangkah untuk mendefinisikan masalah tersebut.
LANGKAH-LANGKAH

UNTUK MENYELESAIKAN

SUATU MASALAH

• Temukan masalah tersebut.
• Definisikan masalah tersebut.
• Saringlah masalah tersebut.
• Definisikan kembali masalah terse but.
Langkah 4: Tentukan Berbagai Penyelesaian terhadap Masalah
tersebut.
Terlalu sering orang Kristen mengharapkan jawaban dalam lingkungan
tenang yang nyaman. Mereka pikir pemecahan masalah timbul tanpa usaha.
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Mereka berharap Allah berbicara dari kevakuman, dan hal ini bukanlah cara
Allah yang Allah berbicara melalui informasi yang terdapat dalam Firman
dan melalui sumber-sumber lain. Anda dapat pergi ke temp at yang sunyi
untuk berdoa; namun, ada lebih banyak langkah untuk menyelesaikan masalah daripada sekadar berdoa dan merenung.
Ikutilah langkah-langkah penyelesaian masalah untuk menemukan solusi.
Ketika Anda menjalankan Puasa Ezra, setiap kali sebuah penyelesaian atas
masalah Anda ada dalam pikiran Anda, tuliskanlah itu. Kenyataannya, tidak
semua ide yang ada di kepala Anda bagus. Tetapi, tuliskanlah semuanya.
Melalui disiplin menuliskan solusi yang tidak masuk akal sekalipun, pemecahan yang tepat dapat "muncul" dalam pikiran Anda. Satu pemecahan dapat
memicu yang lain. Oleh karena itu, jangan berusaha untuk menyelesaikan
masalah Anda sampai daftar penyelesaian Anda penuh.
Bahkan setelah itu, daftar solusi Anda yang telah penuh tersebut mungkin
bukan daftar yang telah penuh. Bagikan daftar Anda dengan orang lain,
terutama mereka yang berada dalam Puasa Ezra bersama Anda. Mungkin
mereka memiliki pemikiran atau ide yang terlewatkan oleh Anda, begitu
pula sebaliknya.
Pada suatu kesempatan yang langka, Anda mungkin ingin meminta
penyelesaian dari semua orang yang berpaitisipasi dalam Puasa Ezra. Kirakira 150 tahun lalu, Independent Presbyterian Church di Savannah, Georgia, bermaksud

untuk membangun

sebuah temp at ibadah yang baru.

Bangunan tersebut akan didirikan di bagian belakang lahan tersebut, yang
menghasilkan halaman depan yang luas. Setiap orang memberikan suara
menyetujui proyek tersebut, kecuali seorang wanita, yang menahan suaranya.
Dikatakan bahwa ia berdoa (kita tidak tahu apakah ia berpuasa), kemudian
menemui pemimpin sesi itu dan membagikan gagasannya.
Ia menyarankan untuk membangun tempat ibadah yang baru itu di bagian
depan lahan, guna memberikan tempat untuk sebuah taman di antara tempat
ibadah dan sebuah gedung pendidikan di bagian belakang. Taman tersebut
dapat digunakan untuk acara pemikahan dan kegiatan-kegiatan sosial. Taman
tersebut akan menjadi tempat di mana bunga kamelia dan tanaman azalea
yang indah dari daerah tersebut dapat tumbuh.
Lebih jauh lagi, jendela-jendela yang indah di setiap sisi mimbar depan
dapat menghadap taman yang indah tersebut. Karena tidak ada cahaya listrik
pada saat itu,jendela-jendela itu bisa memancarkan cahaya ke mimbar. Ketika dibawa kepadajemaat untuk pemungutan suara, sekali lagi ada persetujuan penuh - kali ini untuk memindahkan tempat ibadah ke depan dan memberi
tempat untuk taman itu. Adalah mungkin untuk sebuah suara keeil dalam
sebuahjemaat untuk menawarkan pemecahan atas masalah yang tidak terlihat
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oleh orang lain.
Langkah 5: Pilihlah Pemecahan Terbaik
Selama kita hidup dalam kehidupan ini, tidak ada yang sempurna kecuali
Anak Allah dan firman Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, dan segala
sesuatu yang dibuat manusia juga tidak ada yang sempurna. Oleh karena
itu, kita tidak pernah akan mendapati pemecahan yang "sempurna" atas
masalah. Kita hanya akan mendapatkan pemecahan "terbaik".
Dan apakah penyelesaian terbaik atas sebuah masalah itu? Sesuatu yang
disetujui oleh setiap orang yang berpartisipasi dalam Puasa Ezra. Hal itu
merupakan pemecahan terbaikjika membawa pemecahan atas masalah dan
menyelesaikan ketegangan.
Akhirnya, serahkan masalah Anda kepada Allah. Dalam kedaulatan-Nya,
Allah mungkin memberikan masalah tersebut kepada Anda untuk mendekatkan Anda kepada-Nya. Biasanya orang ingin lepas dari masalah. Namun,
masalah yang daripadanya Anda ingin teriepas, mungkin sebenarnya adalah
sarana yang memungkinkan Anda menjadi apa yang Anda inginkan.
MENYIAPKAN PUASA EZRA

Tujuan:
Janji:

Menyelesaikan masalah melalui Puasa Ezra.
Saya akan memeriksa semua fakta untuk memaharni masalah tersebut dan akan memohon kepada Allah untuk
memberi saya pandangan yang dalam terhadap penyebab
dan pemecahannya. Setelah saya mengikuti semua prin-

Puasa:
Mulai:
Berakhir:
Tujuan:

sip yang ditunjukkan Allah kepada saya, dan telah melakukan segala sesuatu yang dapat saya lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, saya akan menerima semua
hasil dalam kedaulatan Allah (Roma 8:28).
Makanan yang saya pantangkan
_
Tanggal dan waktu mulai
_
Tanggal dan waktu berhenti
_
Saya berpuasa untuk
_

Strategi Penyelesaian Masalah
Pernyataan
Masalah:
Dasar
Alkitab:

Untuk berpuasa dan memohon tentang hal itu kepada
Allah kita, dan memohon kepada-Nya untuk menjawab
doa kita (lihat Ezra 8:23).
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Sumber-

dayayang
Dibutuhkan:

_
Tanda Tangan

Tanggal

_

Catatan:
1 Graham Kendrick dan Steven Hawthorne, Prayerwalking (Altamonte Spring, Fla.:
Creation House, 1993).
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alah satu periode yang paling hebat dalam sejarah kebangunan gereja
timbul dari puasa.
Pada awal abad kedelapan belas, seorang penginjil besar Jonathan Edwards berpuasa selama 24 jam sebelum menyampaikan khotbah yang disebut
oleh banyak orang menyulut kebangunan rohani di New England, yang
berkembang menjadi Kebangunan Besar yang Pertama. Khotbah itu diberi
judul "Pendosa di dalam Tangan Allah yang Murka."
Sebuah doa kebangunan rohani menyapu seluruh negara pada tahun 1859,
dan sebagian berkembang dari apa yang kita sebut sejenis puasa, karena
orang-orang benar-benar tidak makan. Kebangkitan tersebut dimulai di kotakota metropolitan yang besar di timur Amerika Serikat. Orang-orang Kristen
meninggalkan pekerjaan mereka di siang hari, berjalan cepat ke gereja terdekat - bukan gereja di mana mereka menjadi anggota - dan menghabiskan
istirahat makan siang mereka dengan berdoa.
Secara teknis, mereka tidak menyebut waktu mereka dengan Allah dan
sesama sebuah puasa; tetapi karena mereka menyerahkan waktu makan siang.
mereka dan menyediakan untuk berdoa, hal ini dapat disebut sejenis puasa.
AKAR DARI KEBANGUNAN ROHANI
Para ahli sejarah biasanya menghubungkan kebangunan besar pad a tahun
1859 dengan tiga hal. Pertama, kesatuan antardenominasi, ditunjukkan dengan fakta bahwa para pemercaya berdoa di gereja-gereja terdekat. Orangorang dari denominasi yang berbeda diikat dengan kebersamaan dalam doa
syafaat. Kedua, kebangunan terjadi bukan melalui khotbah,tulisan atau
sumber yang lain, tetapi melalui doa. Ketiga, kebangunan diilhami oleh
orang awam bukannya rohaniwan.
Sebuah kebangunan besar juga menyapu seluruh Israel kuno, ketika
mereka dipimpin oleh seorang hakim besar, Samuel. Karena kebangunan
ini juga melibatkan puasa, kita memperoleh inspirasi untuk kebangunan
pada masa kita dengan Puasa Samuel.
Kebangunan rohani telah didefinisikan sebagai "Allah mencurahkan diri-
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Nya kepada umat-Nya." Ada kebangunan rohani bersama, bias any a disebut
Kebangunan Rohani Suasana, di mana umat Allah merasakan kehadiran
Allah. Kemudian ada Kebangunan Rohani Individual, di mana orang-orang
percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja telah mendefinisikan kebangunan
rohani secara umum dalam kata-kata Alkitab, sebagai: "Tuhan mendatangkan
waktu kelegaan ... dari hadirat Tuhan" (Kisah Para Rasul 3:20, NKJV).
Perhatikan tiga kebenaran ten tang kebangunan rohani:
1. Kebangunan rohani bukanlah suatu pengalaman otomatis. Hal ini merupakan sesuatu yang harus diinginkan dan didoakan.
2. Tuhan adalah sumber dari kebangunan rohani. Kebangunan rohani berasal
dari hadirat-Nya.
3. Hasil penyegaran dialami ketika kebangunan rohani hadir.
Alkitab mengaitkan puasa dan kebangunan rohani bersama. Ketika para
pemercaya berpuasa dan berdoa, Allah mengirimkan kebangunan rohani
kepada umat-Nya. Seperti yang telah kita lihat, Allah berbicara melalui nabi
Yesaya, "Berpuasa yang Kukehendaki ialah ... supaya engkau memerdekakan
orang yang tertindas" (Yesaya 58:6). Kata "tertindas" dapat diterjemahkan
sebagai "patah". Walaupun kita mungkin tidak menghadapi tekanan seperti
perbudakan untuk kita perjuangkan dalam masyarakat kita, kita merniliki
massa yang patah rohnya dan terikat dalam dosa. Lebih jauh lagi, ketidak-

adilan di seluruh dunia masih menghasilkan orang-orang yang tertindas.
Puasa Samuel dapat menjadi suatu alat untuk membebaskan orangorang yang tertekan, dan menyembuhkan mereka yang patah oleh dosa.

LATAR BELAKANG PUASA SAMUEL
Kitab Hakim-hakim mengetengahkan bagaimana umat Allah terusmenerus menolak Allah dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Setiap kali,
Allah menghukum Israel dengan mengizinkan negara-negara sekitarnya
menyerang dan mengalahkan mereka. Dan setiap kali mereka dikalahkan,
orang-orang Israel berbalik kepada Allah dan memohon pertolongan-Nya.
Akhirnya, sebagai jawaban atas doa-doa mereka, Allah mengirim pernimpinpernimpin khusus yang disebut hakim, yang memulihkan orang-orang kepada
kebenaran, memampukan mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
Biasanya, Israel akan mengikuti Allah selama hakim yang memerintah hidup.
Tetapi ketika ia meninggal, mereka kembali akan menolak Allah, mengulangi
siklus itu terus-menerus. Setiap hakim paling banyak memimpin beberapa
suku, namun tidak ada seorang hakim pun yang menyatukan seluruh negeri.
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Israel merupakan konfederasi dari suku-suku dengan ikatan keluarga yang
renggang. Mereka tidak memiliki raja, dan "setiap orang berbuat apa yang
benar menurut pandangannya sendiri" (Hakim-hakim 21:25).
Allah memanggil Samuel ketika ia masih keeil untuk memimpin bangs a
Israel. Sebelum ia bertumbuh menjadi dewasa, Israel berdosa dengan menggunakan Tabut Perjanjian sebagai "jimat keberuntungan" untuk memimpin
bangsa Israel dalam peperangan. Karena penghinaan ini, Allah mengizinkan
orang Filistin mengalahkan Israel. Musuh membunuh banyak prajurit Israel, dan mengambil Tabut Perjanjian sebagai barang rampasan. Orang
Filistin menggunakan posisi mereka untuk menekan umat Allah, dan setiap
tahun mereka kembali untuk memeras pajak yang tinggi dari orang Israel
yang telah kalah.
Samuel adalah seorang nabi, imam dan hakim terakhir yang memimpin
Israel sebelum bangsa tersebut memilih seorang raja dan menjadi sebuah
monarki. Samuel mempersatukan bangsa itu dengan membawa kebangkitan
kepada bangsa tersebut. Ia memberi inspirasi kepada pasukan Israel untuk
melawan musuh-musuh mereka, yang menduduki bangsa itu.
Samuel memulai kebangunan rohani seluruh bangsa melalui puasa, di
antara disiplin rohani yang lain. Oleh karena itu, Puasa Samuel digambarkan
di sini sebagai puasa untuk kebangunan rohani dan penginjilan. Puasa Samuel
dideskripsikan dalam perspektif rangkap tiga: persiapan pra-puasa, puasa
itu sendiri, dan hasil-hasil pasca-puasa.
PERSIAPAN SEBELUM-PUASA

Samuel tidak memperkenalkan puasa untuk kebangunan rohani kepada
orang Israel tanpa mensyaratkan persiapan serius. Ia mensyaratkan agar
orang-orang menyingkirkan ilah-ilah asing yang telah mereka kumpulkan
dan menyerahkan diri mereka sepenuhya kepada Allah. Dengan eara yang
sarna, Puasa Samuel pada saat ini membutuhkan persiapan yang spesifik.
Kenali Keterikatan Anda
Sebelum kebangunan rohani terjadi kita harus mengenali sumber dari
keterikatan kita pada dosa yang menghalangi kebangunan rohani. Beberapa
orang berada dalam keterikatan pada kebiasaan yang berdosa dan pada dosa
yang spesifik. Yang lain berada dalam pengaruh kuasa jahat, semen tara
sebagian yang lain berada dalam keterikatan pada ingatan mereka dan masa
lalu mereka. Apa pun kebutuhan untuk kebangunan rohani, kita pertamatama harus mengenali ikatan-ikatankita dan pengaruh yang melemahkan
dari ikatan-ikatan itu dalam hidup kita.
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Saya berkata kepada murid-murid saya yang mempersiapkan pelayanan,
"Anda tidak dapat membuat orang diselamatkan sampai Anda membuat mereka terhilang." Sebelum seseorang mengetahui bahwa (1) ia adalah pendosa,
(2) dosa akan membawa mereka ke neraka, (3) tidak ada keselamatan selain
di dalam Kristus (lihat Kisah Para Rasul 4: 12) dan (4) diselamatkan adalah
kebutuhan terbesar seseorang, seseorang tidak bisa termotivasi untuk diselamatkan.
Seperti pepatah berkata, "Anda dapat menuntun kuda ke air, tetapi Anda
tidak dapat membuatnya minum." Tetapi jika Anda membuat kuda itu haus
dengan meletakkan garam pada lidahnya, ketika Anda menuntunnya ke air,
ia akan minum.
SoIusi atas masalah apa pun bermula dengan pengenalan akan kebutuhan. Pada tahun 1978 saya mendistribusikan air selama masa kelaparan di
Haiti, di mana saya melihat anak-anak kurus yang terlalu lemah untuk makan.
Yang membingungkan saya adalah bahwa banyak anak-anak yang kelaparan
tidak memiliki keinginan untuk makan. Mereka berada pada titik kematian.
Kondisi fisik yang membunuh mereka juga menutupi kebutuhan mereka.
Sebelum orang-orang tahu bahwa mereka membutuhkan makanan, mereka
tidak akan makan. Dengan cara yang sarna, sebelum orang-orang tahu bahwa mereka membutuhkan kebangunan rohani, mereka tidak akan mencari
Allah pemberi hasiI yang akan "mencurahkan diri-Nya kepada umat-Nya."
Untungnya,

ketika Samuel memanggil

Israel pad a kebangunan

rohani,

orang-orang mengenali ikatan-ikatan mereka. Mereka berseru, "Janganlah
berhenti berseru bagi kami kepada TUHAN, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu" (1 Samuel 7:8). Orang-orang
tersebut sudah mencapai suatu titik frustrasi sehingga mereka berseru untuk
pembebasan.
Berdoa untuk Kehadiran Allah di Antara Umat-Nya
Ketika kita berdoa untuk kebangunan rohani, kita harus mengundang
Allah sendiri untuk tinggal di antara umat-Nya. Ingatlah, Gereja Iebih dari
sekadar sebuah bangunan dan lebih dari sekadar orang-orang. Gereja adalah
temp at di mana Tuhan hadir di antara umat-Nya. Jadi, Gereja adalah kehadiran rohani Yesus Kristus di tengah umat-Nya. Rasul Paulus mengacu
kepada "jemaat yang adalah tubuh-Nya" (Efesus 1:22-23).
Untuk menyiapkan kebangunan rohani, Gereja harus:
1. Mengenali kebutuhan akan kehadiran Allah di antara umat-Nya.
Perhatikan apa yang memulai kebangunan rohani tersebut ketika Samuel
memimpin orang-orang itu. "Lalu orang-orang Kiryat- Yearim datang ...
mengangkut tabut TUHAN itu" (1 Samuel 7:1). Karena Tabut Perjanjian
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adalah simbol tempat di mana Allah berdiam di antara umat-Nya, maka
ketika orang-orang mencari Tabut Perjanjian, mereka mencari Allah agar
diam di tengah-tengah mereka.
Bertahun-tahun sebelumnya, Tabut tersebut telah hilang, yang menyimbolkan ketidakhadiran Allah di tengah-tangah umat-Nya. Orang-orang
Filistin telah mengalahkan orang-orang Israel, dan membawa pergi Tabut
tersebut sebagai hadiah peperangan. Ketika istri dari Pinehas (salah satu
imam yang bertanggungjawab atas kegagalan rohani) melahirkan anaknya,
ia menamakan anaknya Ikabod, katanya '''Telah lenyap kemuliaan dari Israel' karena tabut Allah sudah dirampas" (1 Samuel 4:21).
Ketika Anda memasuki Puasa Samuel untuk mencari kebangunan rohani
dalam hidup Anda, Anda harus rnengaku, "Ikabod." Anda harus mengaku,
"Saya telah kehilangan kehadiran Allah dalam hidup saya."
Kehilangan kehadiran Allah tidaklah sarna dengan apa yang disebut orang sebagai kehilangan keselamatan. Walaupun Anda mungkin yakin akan
keselamatan Anda, langkah Anda sehari-hari bersama Allah telah mengering
karena Anda tidak mencari kehadiran-Nya setiap hari. Oleh karena itu, seperti
Israel harus mencari Tabut Perjanjian, Puasa Samuel adalah peluang Anda
untuk mencari tempat masuk kembali pada kemuliaan dari kehadiran Allah
dalam hidup Anda.
2. Kumpulkan orang-orang di tempat Allah. Sepanjang sejarah, Allah
memiliki temp at di mana Ia bertemu dengan umat-Nya. Meskipun tempat
ini tidak selalu tertumpu pada satu letak geografis, namun tempat ini dapat
diindentifikasikan dengan berkumpul, bersekutu dan mencari kehadiran-

Nya. Samuel ingin orang-orang tersebut mengalami kebangunan rohani,
jadi ia memerintahkan, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa" (1
Samuel 7:5).
Mengapa orang-orang tersebut dipanggil ke Mizpa? Ini merupakan kota
di mana Allah bertemu dengan Israel sebelum kota Yerusalem menjadi ibu
kota. Mizpa telah menjadi tempat di mana orang-orang biasa pergi ketika
mereka ingin mengalami kehadiran Allah (lihat Hakim-hakim 10:17; 11:11;
20:3; 21:5).
Hari ini kita tidak mengunjungi letak geografis untuk menemukan
Allah. Ia berdiam di antara umat-Nya, Gereja. Ini bukanlah bangunan,
ataupun denominasi, bukan pula suatu nama seperti Baptis, Presbiterian
atau Sidang Jemaat Allah. Gereja adalah kumpulan orang-orang di mana
Yesus Kristus berdiam di tengah-tengah mereka. "Sebab di mana ada dua
atau tiga orang berkumpul atas nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah
mereka" (Matius 18:20). Oleh karena itu, ketika kita mencari kebangunan
rohani - "Allah mencurahkan diri-Nya kepada umat-Nya" - kita harus
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berkumpul dengan orang-orang yang mencari-Nya.
Pastikan Ada Pemimpin-pemimpin Allah
Setiap orang sarna di hadapan Allah, dan setiap orang berdiri pada tanah
yang sarna di kaki Salib; namun para pemimpin jemaat - gembala sidang memiliki peranan khusus dalam Puasa Samuel. Mereka harus memimpin
domba-dombanya sebagai teladan untuk memberi makan dan menjaga
domba tersebut (lihat Kisah Para RasuI20:28-31).
Alkitab menekankan kebutuhan akan pemimpin. Orang-orang biasa, orang yang diberi talenta dan keluarga ningrat semua merupakan pemimpinpemimpin efektif di antara umat Allah. Allah tidak mengabaikan orangorang yang biasa, karena ketika roh Allah dicurahkan di atas mereka, mereka
menjadi "di atas rata-rata"; mereka menjadi pemimpin atas orang lain.
Seluruh sejarah Alkitab mengalir melalui para pemimpin - kelahiran mereka,
kehidupan mereka, karya mereka, panggilan mereka, keberhasilan mereka,
kesalahan mereka, hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka ajarkan
dan akhirnya, kematian mereka.
Ketika Allah menghendaki lahirnya sebuah bangsa, Ia memilih seorang
pemimpin untuk memulainya - Abraham. Pada hari-hari kelaparan di Mesir,
Yusuf menjadi seorang gubernur yang menyelamatkan dunia dari bahaya
kelaparan. Ketika Allah menghendaki penyelamat umat-Nya atas Mesir,
Musa adalah pemimpin-Nya.

Musa mati dan Allah membangkitkan

Yosua.

Dalam seluruh peri ode hakim-hakim, Allah membangkitkan pemimpinpernimpin seperti Deborah, Gideon, Ehud dan Simson. Setelah hakim-hakim,
Allah membangkitkan seorang pengembala untuk menjadi raja-Nya - Daud.
Allah memanggil nabi yang berani Elisa untuk menyampaikan pesan-Nya
pada bangsa yang terse sat. Setiap kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa
dan kebutuhan rohani yang dalam, Allah membangkitkan seorang pernimpin.
Kebangunan rohani membutuhkan seorang imam, pernimpin, sehingga
orang-orang menyucikan Eleazar, anak Abinadab, untuk menjaga Tabut Perjanjian (1 Samuel 7: 1). Kemudian pernimpin yang lain, juru bicara Allah,
maju ke depan: "Samuel berbicara kepada seluruh kaum Israel" (1 Samuel
7:3, KJV).
Anda memasuki Puasa Samuel untuk berdoa bagi kebangunan rohani
dan penginjilan. Ketika Anda berdoa kepada Allah "curahkan roh-Nya kepada umat-Nya" Anda harus "sadar akan kepernimpinan". Hal ini berarti
bahwa Anda harus bersedia untuk menjadi pemimpin, berdoalah kepada
Allah untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin dan berdoalah kepada
Allah untuk memakai pemimpin yang telah tersedia.

Puasa Samuel
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Langkah 1: Ajaklah seluruh Tubuh Bersama-sama
Hasil dari puasa individu dan puasa bersama-sama saling berbeda satu
dengan yang lain. Puasa individu membuat seseorang secara individu bertanggung jawab kepada Allah. Puasa secara bersama-sama membuat seseorang bertanggungjawab atas apa yang Allah lakukan kepada Tubuh secara
keseluruhan. Ada waktu bagi gereja Anda untuk berpuasa, atau untuk mereka
yang ada dalam pendalaman Alkitab Anda untuk bergabung bersama dalam
sebuah janji rohani untuk tidak makan hingga Allah menjawab doa Anda
bersama.
Perhatikan perintah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel" (1
SamueaI7:5). Pada saat itu, Israel hanyalah sebuah konfederasi yang dibagi
menjadi 12 suku. Meskipun mereka dipersatukan dalam penyembahan dan
nenek moyang yang sarna, namun bangsa tersebut tidak mempunyai politik
internal, rniliter atau struktur sosial.
Ketika Samuel memanggil orang-orang untuk berkumpul, ia melakukan
lebih dari sekadar mengumpulkan mereka untuk beribadah. Hal ini lebih
dari pertemuan bersama atau konser musik rohani atau pertemuan penginjilan
kota. Samuel memberitahukan kepada orang Israel untuk mengenali kewajiban satu dengan yang lain, dan untuk memenuhi tanggung jawab satu
dengan yang lain. Samuel menyadari bahwa untuk memperoleh kebangunan
rohani, ia membutuhkan kesatuan dalam pikiran, hati dan visi. Berpuasa
merupakan salah satu cara untuk membawa orang-orang bersama-sama

dalam persatuan - dan puasa masih dapat mewujudkan tujuan tersebut untuk
saat ini.
Langkah 2: Thnjukkan Penyesalan yang Sungguh-sungguh
Jika berkumpulnya umat Allah sacara massal adalah satu-satunya kriteria untuk kebangunan rohani, maka kita seharusnya mendapat kebangunan
rohani setiap Minggu pagi, tetapi hal ini tidak terjadi. Ketika Anda menggunakan Puasa Samuel untuk membawa kebangunan rohani, Anda harus
mengikuti contoh dari Israel: "Seluruh Israel mengeluh kepada TUHAN
dan mencari Tuhan" (1 Samuel 7:2, NIV). Mereka benar-benar menyesal
atas dosa-dosa mereka. Beberapa.orang mungkin mempertanyakan ketulusan
penyesalan mereka, berpikir bahwa hal ini hanyalah "kesedihan karena
hukuman". Mereka mengatakan hal ini karena pengenaan pajak oleh orang
Filistin yang menekan dan penyerbuan yang terus-menerus di tanah mereka
membawa penderitaan fisik dan peperangan-peperangan politik.
Kadang-kadang ketika seorang ibu menghukum anaknya karena ke-
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tidakpatuhan, ia tidak yakin apakah anaknya menyesal karena hukuman itu
atau karena ia melanggar standar sang ibu. Namun, sebagian besar ibu percaya bahwa rasa penyesalan dapat membentuk karakter. Apakah sang anak
menyesal karena alas an yang utama ataupun alasan lainnya, ia belajar untuk
tidak melakukannya lagi.
Ketika Israel mengeluh kepada Allah, Samuel menguji orang-orang itu
untuk menentukan kesungguhan penyesalan mereka. Ia berkata, "Jika kamu
berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, makajauhkanlah para allah
asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu" (1 Samuel 7:3). Ketika Anda
memulai Puasa Samuel, Allah mungkin menempelak dosa Anda, ketika Anda
berdoa. Bukti dari kesungguhan Anda terlihat ketika Anda berhenti berdosa.
Allah memberikan kondisi untuk kebangunan rohani dalam 2 Tawarikh
7: 14. Ayat ini dimulai dengan sebuah kata kondisional "apabila". Apabila
umat Allah memenuhi kondisi-kondisinya, Ia akan mengirirnkan kebangunan
rohani. "Apabila umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan
diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang
jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka" (2 Tawarikh 7:14, NKJV).
Dalam Puasa Samuel, menahan diri dari makanan adalah demonstrasi
lahiriah dari kesungguhan batiniah. Untuk alasan ini, puasa kadang-kadang
disebut "penyiksaan" dalam Alkitab. Ketika doa-doanya tidak dijawab, Daud
berkata "Aku menyiksa diriku dengan berpuasa" (Mazmur 35:13). Orang-

orang merasa lemah dan terkadang pening tanpa makanan. Sering kali nafsu
makan memohon makanan. Tetapi demonstrasi kesedihan karena dosa yang
dilakukan dibuktikan dengan melanjutkan puasa sampai akhir.

Langkah 3: Memisahkan Diri dari Dosa yang Tersembunyi
Umat Allah harus mencari dosa yang tersembunyi di dalam diri mereka
sendiri dan memisahkan diri darinya dan penyangkalan diri sementara dari
Puasa Samuel untuk menyenangkan roh dapat menampakkan dosa-dosa
tersebut.
Beberapa orang tertempelak akan dosa ketika mereka duduk berdoa di
gereja atau mendengarkan kotbah. Hasilnya, mereka mungkin akan maju
ke mimbar untuk mengakui dosa-dosa mereka. Beberapa orang mungkin
tetap duduk di tempatnya, mengakui dosa-dosa mereka. Tetapi pengakuan
atas "dosa yang diingat" ini tidak membawa kebangunan rohani (Allah tidak
mencurahkan diri-Nya kepada umat-Nya). Mengapa? Mungkin karena dosadosa lain dalam hidup mereka belum tampak nyata. Dosa-dosa ini disebut
"dosa yang tersembunyi". Oleh karena itu, kita harus berdoa seperti pemazmur, "Selidikilah aku, ya Allah dan kenallah hatiku ... lihatlah, apa jalanku
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139:23-24).

a Orang yang undur dari Tuhan dibutakan terhadap dosa dalam hidupnya. Kehadiran dosa yang nyata dalam pikiran kita membutakan kita pada
dosa tersebut. Karena berdosa adalah memilih untuk berpaling dari Allah
atau mengabaikan
Allah sehingga kita berpaling dari Alah, kita dengan
sengaja mengabaikan
kewajiban kita kepada-Nya, Oleh sebab itu, Paulus
berdoa untuk orang-orang kudus di Efesus "Dan supaya Ia menjadikan
hatimu terang" (Efesus 1:18).

mata

b. Orang yang undur dari Tuhan sembrono terhadap dosa dalam
hidupnya. Orang yang undur dari Tuhan mengabaikan peringatan kepada
orang Ibrani, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan
apa yang
telah kita dengar" (Ibrani 2:1). Ketika seseorang dengan sengaja berdosa,
orang terse but telah undur dari Tuhan, apakah ia menjauh dari Allah 1 atau

100 langkah. Kenyataannya
adalah bahwa seseorang yang 1010s dalam
langkah pertama menjauh dari Allah, dan "terhindar" dari hukuman, memberi
orang tersebut keyakinan palsu untuk melangkah lebihjauh lagi dari Allah.
c. Selama berpuasa Allah dapat menunjukkan dosa yang tersembunyi
kepada pemercaya dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Anak yang hilang
meminta warisannya,
kemudian
pergi untuk menghamburkan
seluruh
uangnya dalam kehidupan yang kacau. Ia adalah contoh klasik seorang yang
undur meninggalkan
kelimpahan rumah ayahnya. "Lalu ia menyadari keadaannya, katanya: 'Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpahlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan'" (Lukas 15: 17). Ketika
ia lapar, ia mengingat hal-hal baik yang ia dapatkan di rumah bapanya. Jadi,
ketika kita berpuasa, membawa tubuh fisik kita pada kelaparan, kita kemudian dapat merasakan kelaparan jiwa rohani kita. Selama Puasa Samuel
Allah menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita yang tersembunyi. Pemazmur
menuliskan,
"Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu,
dan dosa
kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu" (Mazmur 90:8).
d. Semakin banyak dosa berangsur-angsur terungkap ketika kita melanjutkan Puasa Samuel. Puasa harus menjadi suatu proses yang berkelanjutan, artinya kita harus berpuasa lebih dari satu hari. Kadang-kadang
kita
dapat berpuasa secara terpisah untuk dua hari atau lebih, terpisah oleh jangka
waktu makan. Sementara puasa dua hari akan menghasilkan
pengujian
intensif akan dosa, ada keuntungan dari dua hari puasa yang terpisah. Waktu
yang kita luangkan di antara puasa memberi kita kesempatan untuk memikirkan keseluruhan
pengaruh akan kebutuhan kita, dan dosa-dosa kita
dapat menjadi lebih jelas bagi kita. Bagaimanapun
terjadinya, puasa harus
lebih dari peristiwa satu ketika. Puasa harus menjadi sebuah tindakan yang
kita kerjakan sepanjang hidup kita.
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Langkab 4: Lakukan Pengakuan Dosa Bersama
Meskipun beberapa orang tidak percaya pada dosa bersama, dengan
mempertahankan bahwa hanya ada dosa-dosa individual, namun Alkitab
memberikan ilustrasi dari individu-individu yang mengaku dosa untuk suatu
kelompok sebagai satu kesatuan. Daniel secara pribadi mengakui dosa bersarna Israel: "Kami telah berbuat dosa dan salah" (Daniel 9:5). Meskipun
setiap orang harus mengakui dosa individual secara pribadi (lihat 1 Yohanes
1:8-10), namun setiap orang juga harus mengakui dosa kelompok. Orangorang mengaku, "Kami telah berdosa kepada TURAN" (1 Samuel 7:6).
Ketika Anda mengaku "Kami telah berdosa" secara pribadi, Anda jelas
telah mengikutsertakan
diri Anda dalam dosa tersebut. Ketika suatu
kelompok berdoa secara bersama-sama "Kami telah berdosa", setiap individu
harus mengikutsertakan dirinya dan dosanya dalam doa.
Sebagai ilustrasi, mung kin Sekolah Minggu di gereja Anda mati. Tidak
peduli bagaimana baiknya Anda mengajar Alkitab, tampaknya tidak ada
suatu pun yang terjadi. Kepemimpinan lesu dan murid-murid tampak tidak
peduli bahwa Alkitab sedang diajarkan. Ada waktu-waktu di mana pemimpin
membuat keputusan yang buruk yang mendatangkan kelesuan. Untuk membawa kebangunan rohani pada sebuah Sekolah Minggu dalam kondisi ini,
para pemimpin harus berdoa, "Kami telah berdosa". Meskipun mereka tidak
membuat keputusan itu, mereka saat ini mewakili lembaga di mana keputusan
yang buruk dibuat. Pemimpin yang ada saat ini tidak dapat berdoa, "Mereka

berdosa." Hal itu merupakan penolakan kewajiban. Pemimpin saat ini mewakili lembaga di mana Allah tidak bekerja, dan mereka harus berdoa, "Kami
telah berdosa."
Sebelum Nehemiah dapat membangun kembali tembok kota Yerusalem,
ia juga harus masuk dalam pengakuan bersama. Perhatikan bagaimana
doanya dimulai: "Ya, TURAN, Allah semesta langit, Allah yang Mahabesar
dan dahsyat" (Nehemia 1:5). Kemudian ia masuk ke dalam bagian doa syafaatnya:
Berilah telinga-Mu dan bukalah mata-Mu dan dengarkanlah doa
hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan
malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku
segal a dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga
aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sang at bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapanketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kauperintahkan kepada
Musa, hamba-Mu itu (Nehemia 1:6,7).
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Jika Anda telah bersalah karena mengkritik gereja Anda, atau kehidupan
rohani orang-orang di mana Anda bersekutu, Anda berada dalam ikatan
dosa mereka (lihat Puasa Para Murid). Ketika Anda memasuki Puasa
Samuel, pertama akui dosa-dosa Anda, kemudian dosa-dosa semua orang.
Kekuatan rohani terbesar timbul ketika semua orang mengakui dosa-dosa
mereka. Kemudian Allah mendengar dari surga dan kebangunan rohani akan
muneul.

Langkah 5: Akuilah Kuasa Firman
Tidak ada kebangunan yang timbul tanpa keterlibatan firman Allah
sebagai "kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang pereaya"
(Roma 1:16).
Pada awal-awal masa kehidupan Samuel, Alkitab berkata dalam King
James Version, "Firman Tuhan berharga pada mas a itu" (1 Samuel 3:1).
Tetapi kata "berharga" berarti "jarang" ketika King James Version diterjemahkan. Ayat ini sebenarnya berarti, "Pada masa itu firman Tuhan jarang;
penglihatan-penglihatan pun tidak sering". Tetapi ketika Samuel mulai melayani Israel, ia membawa firman Allah kepada mereka. Ia adalah hakim
dan nabi, dan salah satu tug as dari nabi adalah mengartikan kehendak Allah
kepada orang-orang dan menyampaikan firman Allah kepada mereka.
Samuel adalah nabi yang setia pada panggilannya pada saat ia melayani
Firman bagi Israel. Hasilnya, Allah mengirim kebangunan rohani.
Ketika Anda menjalankan Puasa Samuel, luangkan waktu untuk mempelajari kebangunan besar dalam Alkitab, yang menunjukkan secara jelas

kekuatan firman Allah.
• Di bawah Yakub. Pada saat perjalanan kembali ke Betel, Yakub memerintahkan seluruh isi rumahnya untuk menyingkirkan ilah-ilah palsu
mereka dan membasuh dan mengganti pakaian mereka. Mereka melakukan hal ini ketika Yakub mendirikan mezbah kepada Allah yang benar.
Ilah-ilah palsu kemudian dikubur di bawah pohon ek di Sikhem (Kejadian
35:1-4).
• Di bawah Samuel. Sebagai respons atas peringatan Samuel, berdasarkan
firman' Allah, orang-orang menyingkirkan ilah-ilah palsu mereka dan
mempersiapkan hati mereka untuk menyembah satu-satunya Allah yang
benar (lihat 1 Samuel 7:3-6).
• Di bawah Musa. Kebangunan rohani timbul ketika Israel yang bersungut-sungut melihat tangan Allah yang berkuasa yang membelah Laut
Merah. Pada sisi yang aman (timur) dari laut tersebut, Musa memimpin
orang-orang dalam puji-pujian, sementara Miryam dan para wanita
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menampilkan musik khusus (lihat Keluaran 14:31-15:21).
Di bawah Daud. (a) Ketika Tabut Perjanjian dibawa ke Yerusalem untuk
pertama kali (lihat 1 Tawarikh 15:25-28; 16:1-43; 29:10-25). (b) Pad a
saat penyerahan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun
Bait Allah pada masa yang akan datang (lihat 1 Tawarikh 29).
Di bawah Saloma. Hal ini terjadi pada penyerahan Bait Allah sesungguhnya (lihat 1 Raja-raja 6-8).
Di bawah Asa. Raja Asa memindahkan orang-orang Sodom dan seluruh
ilah palsu dari tanah itu. Ia bahkan memecat nenek kandungnya sendiri
karena berhalanya (1 Raja-raja 15:11-15).
Di bawah Yosafat, Raja ini memimpin sebuah kebangunan rohani ketika
ia memerintahkan pembersihan Bait Allah dan penyucian imam-imam
Lewi - semua berdasarkan firman dari Allah (lihat 2 Tawarikh 19).
Di bawah Elia. Hal ini terjadi setelah kontes dengan nabi-nabi Baal di
Gunung Karmel (lihat 1 Raja-raja 18:21-40).
Di bawah Yehu. Ia memusnahkan semua penyembah Baal dan kuil-kuil
mereka (lihat 2 Raja-raja 10: 15-28).
Di bawah Yoyada. Imam tertinggi yang takut akan Allah ini memimpin
orang-orang dalam perjanjian di mana mereka meninggalkan berhalaberhala mereka dan menyembah Allah (lihat 2 Raja-raja 11:17-20).
Di bawah Hizkia. Seperti Yosafat, Raja Hizkia dan umat Allah mengalami
kebangunan

•

•

•

•

•

rohani ketika mereka menyucikan

Bait Allah (lihat 2

Tawarikh 29-31).
Di bawah Manasye. Ketika Raja Manasye yang jahat bertobat, ia
memimpin rakyatnya dalam sebuah kebangunan rohani dengan memerintahkan penghancuran semua berhala (lihat 2 Tawarikh 33:11-20).
Di bawah Yosia. Kebangunan ini bermula ketika Kitab Taurat secara
kebetulan ditemukan pada saat peristiwa perbaikan Bait Allah. Pernbacaan firman Allah di depan umum menghasilkan pengaruh yang sangat
besar baik terhadap Raja Yosia maupun rakyatnya (lihat 2 Raja-raja 2223).
Di bawah Ezra. Melalui khotbah Ezra, Allah menghendaki umat-Nya
untuk terpisah dari orang-orang kafir di sekitar mereka, sehingga orang
Yahudi yang tersisa menghentikan ikatan pernikahan yang tidak kudus
dengan penyembah berhala di tanah itu (lihat Ezra 9-10).
Di bawah Nehemia. Setelah Nehemia membangun kembali tembok di
sekeliling Yerusalem, Ezra berdiri di gerbangnya dan membaca di depan
umum dan mengajar dari firman Allah, yang menyebabkan kebangunan
besar (lihat Nehemia 13).
Di bawah Yunus. Orang Niniwe, melalui penyampaian firman Allah oleh
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Yunus, bertobat dan menahan tangan Allah yang membinasakan (lihat
Yunus 3).
Di bawah Ester. Masa pertobatan dan perayaan kali ini mengikuti pembebasan orang Yahudi dari rencana jahat Haman (lihat Ester 9: 17-22).
Di bawah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajarkan kedatangan Mesias Israel yang segera muncul, memperingatkan orang-orang
untuk bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis air (lihat Lukas 3:
2-18).
Di bawah Yesus. Perubahan dari wanita Samaria yang berdosa memicu
kebangunan rohani di Samaria (lihat Yohanes 4:28-42).
Di bawah Filipus. Khotbah yang keras dari Filipus, sang penginjil, berkenaan dengan Kerajaan Allah menghasilkan kebangunan rohani yang
besar di Samaria (lihat Kisah Para RasuI8:5-12).
Di bawah Petrus. (a) Pada hari Pentakosta, setelah khotbah besamya
(lihat Kisah Para Rasul Z), (b) Di Lida, setelah ia menyembuhkan Eneas
(lihat Kisah Para Rasul 9).
Di bawah Paulus. Salah satu kebangunan rohani terbesar terjadi di Efesus
pada saat perjalanan rnisi Paulus ketiga. Kisah ini harus dibaca dengan
cermat (Kisah Para Rasul 19: 11-20).l

Langkah 6: Perhatikan Simbol
Allah berkomunikasi dengan umat-Nya melalui peristiwa-peristiwa
simbolis (mukjizat), hari-hari (Paskah), perabotan (tabernakel), dan upacara
(baptis dan Perjamuan Tuhan). Tabemakel adalah sebuah kemah yang meng-

komunikasikan secara simbolis kekudusan Allah dan kehadirannya. Dengan
cara yang sarna, hari Sabat adalah simbol, begitu pula sunat.
Puasa Samuel akan lebih bermakna bagi Anda jika Anda peka akan arti
simbolisnya. Hal ini merupakan simbollahiriah dari keinginan batiniah akan
kehadiran Allah dalam hidup Anda. Ketika Anda menjalankan Puasa Samuel,
Anda membuat pernyataan kepada Allah, kepada sesama dan kepada diri
sendiri. Simbol apa dalam Puasa Samuel yang akan membawa penyegaran
Allah dalam hidup Anda?
a Tidak makan. Ketika Israel sampai di Mizpa, "Mereka juga berpuasa
pada hari itu dan berkata di sana: 'Kami telah berdosa kepada TUHAN'" (l
Samuel 7:6). Kesedihan mereka yang sepenuh hati terbukti karena mereka
menyiksa diri mereka sendiri melalui puasa. Kitajuga harus menunjukkan
kepada Allah sikap hati kita.
Namun, perlu diperhatikan puasa bisa menjadi legalistik. Beberapa orang menjalankan puasa dengan berpikir bahwa "perbuatan baik" mereka
menjadi dasar dari doa yang dijawab. Ketika mereka tidak mendapatkanja-
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waban, mereka dengan munafik menyalahkan sistem yang Allah tempatkan.
Orang-orang tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, dan kekuatan puasa
untuk membawa orang lebih dekat kepada Allah terletak pada Allah, bukan
pada "perbuatan" puasa. Perbuatan lahiriah dari puasa dapat memancarkan keinginan di dalam hati, tetapi bukanlah usaha manusia yang mengikat
Allah untuk berespons (Yesaya 58: 1-5). Dalam kedaulatan-Nya, Allah
melihat hati dan meresponi.
b. Korban untuk Allah. Sejak pertama kali manusia melawan Allah
melalui dosa, ia dituntut untuk membawa korban persernbahan kepada
Allah untuk menunjukkan penyesalannya atas dosa dan permohonannya
akan pengampunan. Anak-anak pertama, Kain dan Habel, dituntut untuk
membawa korban persembahan bagi Allah.
Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN
sebagai korban persembahan; Habeljuga mempersembahkan korban
persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaklemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya (Kejadian 4:3-5).
Tampakjelas, korban persembahan Habel diterima karena darah binatang
menggantikan dosanya. Habel seharusnya sudah mati, tetapi binatang itu

mati sebagai gantinya. Darah pengganti dalam korban persembahan membuat
ia diterima o1eh Allah. Karena tidak ada darah dalam buah persembahan
Kain, persembahannya ditolak.
Dalam Puasa Samuel yang pertama, dua persembahan dibuat oleh Samuel
dan Israel. Satu yang penting adalah persembahan darah. "Sesudah itu
Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada TUHAN sebagai korban bakaran. Dan ketika
Samuel berseru kepada TUHAN bagi orang Israel, maka TUHAN menjawab
dia" (1 Samuel 7:9). Jelas terlihat, darah anak domba adalah pengganti, dan
penebus untuk kehidupan orang yang berdosa.
Terdapat juga pengorbanan yang lain. "Mereka (orang-orang tersebut)
menimba air dan mencurahkannya di hadapan TUHAN" (1 Samuel 7:6).
Air sering kali langka di tanah Palestina. Mencurahkan air bagi Allah adalah
simbol pengabdian umat kepada Allah. Pada kesempatan lain, mencurahkan
air melambangkan pembersihan, kepuasandan hidup itu sendiri. Semua
simbol ini mungkin ada dalam ekspresi pengorbanan orang-orang kepada
Allah.
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Serangan setelah Puasa
Ketika Anda menjalankan Puasa Samuel, puasa Anda bukanlah peristiwa
yang terisolasi. Seluruh bala tentara surga berdiam karena Allah tahu Anda
telah mas uk ke dalam tempat rahasia untuk berdoa dan berpuasa. Namun,
musuh rohani Anda juga tahu, dan benci bahwa Anda telah mas uk ke dalam
puasa, berdoa untuk kebangunan rohani dan kemenangan jiwa. "Ketika
didengar orang Filistin, bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota Filistin mendatangi orang Israel" (1 Samuel 7:7).
Bahkan ketika Anda menjalankan Puasa Samuel Anda, iblis dapat
menggoda Anda untuk mengabaikan tujuan Anda. Ia membenci kebangunan
rohani sebab ia tidak pemah menginginkan Allah mencurahkan diri-Nya
kepada umat-Nya. Oleh karena itu, iblis akan mencoba untuk: (1) membuat
Anda sangat lapar, (2) menempatkan pikiran-pikiran lain dalam pikiran Anda,
(3) mencobai Anda untuk berhenti, (4) menganggujadwal Anda, (5) melemahkan hati Anda dan (6) secara umum menyerang puasa Anda.
Puasa orang Israel seharusnya efektif. Samuel telah mulai berdoa dan
Israel telah mulai berpuasa. Tetapi karena Israel berkumpul di Mizpa untuk
berpuasa, mengakui dosa-dosanya dan memberikan korban persembahan
kepada Allah, orang Filistin segera menyerang. Ada prinsip lain di sini.
Anda mungkin tidak dapat memperoleh kemenangan yang penuh karena
Anda berpuasa dan berdoa. Bukannya masuk ke dalam waktu yang tenang
dan kemakmuran, mungkin Anda malah menemukan diri Anda bahkan di

bawah lebih banyak serangan musuh.
Puasa sebagai Sebuah Proses
Terlalu sering orang berpikir mereka memperoleh kemenangan yang penuh atas dosa-dosa mereka dengan maju ke mimbar gereja. Mereka berpikir
mereka dapat berpuasa dan berdoa untuk kebangunan rohani dan Allah akan
mencurahkan roh-Nya di antara umat-Nya. Namun kebangunan rohani tidak
mengalir seperti memutar keran kamar mandi, tidak pula cahaya rohani
datang seperti menjentikkan tombol di dinding.
Karena kekristenan adalah suatu hubungan, maka begitu pula kebangunan rohani, dan hubungan membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Pertama,
kita harus memiliki hubungan yang seharnsnya dengan Allah. Hubungan
itu rumit dan kompleks, jadi kita harus menyediakan waktu untuk berpuasa
untuk memahami Allah. Kedua, kekristenan mencakup hubungan dengan
sesama. Kita harus berdoa untuk orang lain, dan berdoa dengan orang lain.
Kita tidak dapat berdansa waltz ke dalam takhta Allah yang Mahatinggi
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dan dengan segera mendapatkan dukungan yang sepenuhnya untuk rencana
kita "memperoleh kekayaan rohani segera". Sarna seperti sebuah presentasi
penjualan pada sebuah organisasi multinasional yang menuju pada kontrak
yang besar melibatkan proses waktu, begitu pula Puasa Samuel yang menuju
pada kebangunan rohani melibatkan waktu.
Setelah Israel berpuasa, mereka seharusnya aman di hadapan Allah tetapi mereka tidak. Melainkan, "Serta didengar orang Israel demikian, maka
ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. 'Janganlah berhenti berseru
bagi kami kepada TURAN, Allah kita,' kata mereka kepada Samuel, 'supaya
Ia menyelamatkan kami'" (1 Samuel 7:7-8). Untuk memperoleh kebangunan
rohani, kita harus menginginkannya sepenuh hati, mencarinya dengan tulus
dan bersedia untuk bertobat atas semua dosa yang diketahui; dan harus bersedia untuk menghentikan setiap gangguan atas jadwal kita untuk proses
membangun rohani hubungan kepada kedewasaan. Ketika kita mencapai
kebangunan rohani, kita akan meletakkan Allah sebagai yang pertama atas
waktu kita, ta1enta kita, uang kita dan tubuh kita.
Tindakan Pasca-Puasa
Kita biasanya membuat banyak kekuatan rohani bergerak ketika kita
mulai berpuasa. Meskipun kita mungkin tidak sadar akan apa yang terjadi,
kita telah melihat bahwa puasa membuat kuasa Allah bekerja, dan bahwa
hal ini menggerakkan kuasa iblis. Beberapa hal dapat dikerjakan setelah

Puasa Samuel Anda untuk membangun pekerjaan Allah dan melemahkan
pekerjaan iblis.
Anda mungkin harus memohon pengampunan pada seseorang, membuat
restitusi atau memulai pelayanan Kristen baru. Mungkin Anda juga harus
memberikan persepuluhan, memberitakan Injil atau meluangkan waktu yang
panjang di gereja di mana kehadiran Allah dimanifestasikan. Ketika Anda
memasuki Puasa Samuel, bersiap-siaplah untuk Allah bekerja. Anda tidak
dapat menempatkan Allah ke dalam sebuah kotak yang disebut tempat kudus
dan berkata kepada-Nya kapan Ia dapat mulai memanifestasikan diri-NyaAnda juga tidak dapat menghentikan Dia ketika Anda telah merasa cukup.

Carilah Tanda-tanda Kemenangan
Ketika Samuel sedang berdoa untuk Israel, mereka keluar untuk menyerang orang Filistin. Tetapi Allah melihat hati orang-orang itu, dan Ia mulai
menjawab bahkan ketika mereka bersiap-siap untuk berperang. "Tetapi pada
hari itu TURAN mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin
dan mengacaukan mereka" (1 Samuel 7:10).
Israel mungkin tidak mengharapkan kemenangan dengan cara ini. Ketika
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pasukan berkumpul dalam garis penyerangan, dan sementara para prajurit
mengikat helm mereka atau memeriksa perlengkapan mereka, Allah
merencanakan kemenangan dengan cara lain. Firman Tuhan yang hid up
menceritakan kejadian itu seperti ini: "TUHAN mengguntur dengan bunyi
yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka
terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa,
mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah" (1 Samuel 7:1011).

Kemenangan sebagai Suatu Proses
Guntur dari surga hanyalah awal dari peperangan. Apa yang dialarni
oleh Israel pada peperangan di Mizpa mirip dengan kemenangan Inggris
yang pertama atas Jerman di Alemien pada Perang Dunia II. Setelah peperangan, Winston Churchill berdiri untuk berbicara di Parleman dengan
optimisme yang berhati-hati: "Ini bukanlah akhir. Ini bukanlah awal dari
akhir. Ini adalah akhir dari permulaan."
Suara gemuruh kemenangan atas orang Filistin bukanlah kemenangan
akhir. Ketika orang Filistin lari, "Keluarlah orang-orang Israel itu dari Mizpa,
mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir BetKar" (1 Samuel 7:11).
Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Israel, bangsa itu mungkin
berpikir bahwa kedamaian akhimya datang, tetapi impian kedamaian Israel
hanya terealisasi sebagian. "Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan .
tidak lagi menyerang Israel dalam waktu yang cukup lama" (1 Samuel 7: 13).

Perhatikan bahwa orang Filistin kalah total, dan butuh waktu yang lama
sebelum mereka kembali menyerang. Tetapi ada lagi serangan dan peperangan. Anda akan berperang dengan dosa dan serangan dari si jahat selama
Anda hidup, jadi teruslah menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda. Kemenangan yang Anda capai sebagai hasil dari Puasa Samuel "Adalah akhir
dari permulaan" .
Ketika Anda memasuki Puasa Samuel, Anda memohon kebangunan
rohani - karena Allah mencurahkan diri-Nya kepada umat-Nya. Hal ini
mungkin terjadi dalam pengalaman satu saat; sebagai contoh, pada sebuah
kebaktian Minggu pagi di mana Allah bekerja di tengah-tengah gereja.
Namun, hal ini tidak menjamin bahwa Allah akan melakukan pekerjaan
yang sarna minggu depannya. Orang Filistin adalah masalah seumur hidup
bagi Israel: "Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur hidup Samuel"
(1 Samuel 7: 13). Karena kemenangan bukan hanya peristiwa satu saat,
tetapi proses yang berkelanjutan, Puasa Samuel adalah sesuatu yang akan
Anda lakukan selama sisa hidup Anda.
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Merayakan dengan Simbol Kemenangan
Sarna seperti simbol adalah penting pada saat Puasa Samuel itu sendiri,
simbol dapat digunakan untuk merayakan kemenangan. Setelah peperangan
besar di Mizpa, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer (yang berarti
"batu pertolongan"), katanya, 'Sampai di sini TUHAN menolong kita'" (l
Samuel 7:12). Bertahun-tahun setelah itu, ketika anak-anak dari prajuritprajurit berjalan melewati Mizpa, mereka dapat melihat sebuah batu untuk
mengingatkan mereka akan kemenangan mas a lalu.
a Batu kemenangan Anda seharusnya melihat ke masalalu. Kita meletakkan plakat di dinding kita dan tanda mata di meja kita untuk mengingatkan kita akan masa-masa kita memenangkan pertandingan lari. Kita
merniliki buku khusus yang didedikasikan kepada kita karena kita memenuhi
kuota penjualan. "Batu-batu kemenangan" ini membantu kita untuk mengingat pencapaian-pencapaian mas a lalu, yang karenanya membangun antisipasi kita untuk pencapaian-pencapaian di masa depan. Ketika Anda mernikirkan kembali Eben-Haezer, ingatlah bahwa "Allah telah menolong kita."
b. Batu kemenangan Anda seharusnya melihat pada masa kini. Saat lain
Anda berjalan memasuki tempat kudus gereja, perhatikan batu fondasi dari
bangunan tersebut. Hal ini mungkin menceritakan kepada Anda tanggal
ketika konstruksi dimulai atau ketika bangunan terse but dipersembahkan.
Meskipun hal tersebut mengingatkan Anda tentang peristiwa masa lalu, Anda

merasakan kesenangan saat ini dari temp at kudus gereja setiap rninggu. Batu
fondasi itu adalah "Eben-Haezer"- batu pertolongan.
c. Batu kemenangan Anda seharusnya tertuju ke masa depan. Ketika
saya pergi ke pusat kebugaran di mana saya mengajar, saya memandang
pada kasau dan melihat spanduk-spanduk yang menunjukkan di mana berbagai tim kami sebelumnya telah memenangkan Konferensi Besar Selatan.
Memandang pada spanduk tersebut memotivasi tim karni untuk menjuarai
kemenangan yang lain. Pepatah "Sejauh ini TUHAN telah menolong kita"
menunjukkan kebutuhan akan pertolongan Allah di mas a depan.
PRINSIP-PRINSIP

UNTUK DIINGAT

Kebutuhan akan pemimpin untuk memperoleh berkat Allah. Ingatlah
ketika Anda menjalankan Puasa Samuel bahwa umat Allah adalah domba,
dan kebutuhan dasar mereka adalah seorang gembala. Puasa Samuel kadangkadang mengindikasikan bahwa Anda tidak berdoa untuk kebangunan
rohani, tetapi untuk alat Allah, untuk kebangunan rohani pernimpin yang
takut akan Tuhan yang melaluinya Allah dapat bekerja.

Puasa Samuel

85

Israel telah berada dalam ikatan selama bertahun-tahun sebelum Samuel
hadir. Hakim tua Eli itu gendut, malas, buta dan tidak efektif. Sebelum dia,
hakim Simson telah mengingkari janji nazarnya dan kecanduan nafsu seksual.
Tidak satu pun dari mereka yang,mampu memberi bangsa itu kepernimpinan
yang dibutuhkan. Kemudian Allah mempersiapkan seorang muda bemama
Samuel, yang diserahkan kepada-Nya sejak kelahirannya. Inilah anak muda
yang melaluinya Allah membawa kebangunan rohani dan kemenangan.
Kebutuhan akan persatuan di antara umat Allah. Ketika Anda memasuki
Puasa Samuel, Anda harus berdoa tidak hanya untuk kebangunan rohani,
tetapi juga untuk persatuan di antara umat Allah. Anda tidak akan pemah
merasa lebih dekat kepada orang-orang di gereja Anda dibandingkan ketika
Anda berpuasa bersama, memberikan persembahan bersama, menerima
jawaban Allah bersama-sama dan bersukacita bersama.
Kebutuhan akan iman dan perbuatan. Terdapat dua ekstrem dalam kehidupan kekristenan, dan adalah mudah untuk tertarik pada salah satunya.
Beberapa orang pergi ke pemikiran ekstrem bahwa program, pertemuan dan
aktivitas manusiawi lainnya akan membawa kebangunan rohani. Meskipun
Allah bekerja melalui organisasi, tidak adajalan kita dapat melakukan pekerjaan Allah dengan manajemen yang efisien. Hal ini membutuhkan kekuatan rohani yang hanya dijalani dengan iman, bukan perbuatan.
Beberapa orang menuju ekstrem yang lain dengan hanya berdoa untuk
kebangunan rohani. Ingatlah prinsip ini:
Anda tidak dapat membawa kebangunan rohani dengan doa saja.

Anda tidak dapat membawa kebangunan rohani tanpa doa.
Kita membutuhkan keseimbangan antara iman dan pekerjaan. Allah dan
manusia harus bekerja bersama. "Kami adalah kawan sekerja Allah" (1
Korintus 3:9).
Peran Simbol dalam Pekerjaan Allah. Prinsip ini perlu disebutkan lagi.
Meskipun tidak ada kekuatan dalam sebuah simbol, namun sebuah simbol
dapat melambangkan kekuatan yang besar. Beberapa orang berpikirbahwa .
mengenakan salib di leher atau meletakkan salib di sebuah bangunan akan
mendatangkan berkat Allah. Itu tidak pada tempatnya - kebalikannyalah
yang benar: Ketika kita mendapat berkat Allah dalam hidup kita, kita akan
ingin menunjukkannya dengan memperlihatkan salib itu. Kekuatan ada
dalam Allah yang ada di salib itu. Hal yang sarna berlaku dalam bangunan
kita. Kita berdoa kepada Allah untuk bekerja dalam bangunan-bangunan
kita, kemudian kita meletakkan salib di bangunan untuk memberitahukan
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kepada dunia bahwa di sinilah temp at Allah hidup dan tempat Ia berkarya.
Puasa Samuel menunjukkan puasa sebagai simbol bukan akan kekuatan
kita sendiri untuk menggerakkan Allah dengan menahan diri dari makanan,
tetapi akan iman kita dalam kekuatan-Nya untuk membawa kebangunan
rohani.
MENYIAPKAN PUASA SAMUEL

Puasa Samuel untuk kebangunan rohani dan kemenangan
jiwa.
Penegasan: Saya percaya pada kekuatan Allah untuk membangunkan
individu-individu dan orang banyak (lihat Mazmur 85:7).
Saya percaya Allah akan mencurahkan diri-Nya kepada
umat-Nya (lihat Kisah Para RasuI2:17) dan mengirimkan masa-masa penyegaran dari hadirat-Nya (lihat Kisah
Para Rasul 3: 19). Saya percaya ketika orang-orang merendahkan diri mereka, berdoa, mencari pembaruan
Allah dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, Allah
akan meresponi (lihat 2 Tawarikh 7:14). Oleh karena
itu, saya akan berpuasa dan berdoa untuk kebangunan
rohani dan kemenangan jiwa.
Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
Janji:
landasanku, saya berkomitmen untuk menjalankan Puasa
Samuel bagi kemuliaan Allah.
Makanan
yang saya pantangkan
_
Puasa:
Tanggal dan waktu mulai
_
Mulai:
Berakhir:
Tanggal dan waktu berhenti
_
Saya berpuasa untuk
_
Tujuan:
Dasar
1 Samuel 7:2-11.
Alkitab:
Janji
"Apabila umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut, meAlkitab:
rendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yangjahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta
memulihkan negeri mereka" (2 Tawarikh 7:14, NKJV).
Sumberdayayang
dibutuhkan:
_
Ternan Doa:
_
Tujuan:
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_
Tanda tangan

Tanggal

_

Catatan:
I H.L. Willmington, Willmington's Guide to the Bible, (Wheaton, Ill: Tyndale House
Publishers, 1987), hal. 292-294.

35:

PUASA EllA

S

atu-satunya waktu di mana suatu puasa rutin diharuskan di dalam
Alkitab adalah pada Hari Pendamaian di Perjanjian Lama (lihat "Puasa,
diharuskan" dalam Daftar Istilah dalam Puasa). Puasa tidak diharuskan dalam
Perjanjian Baru, namun diizinkan sebagai suatu alat yang memberikan
jawaban atas doajika diimplementasikan dengan benar. Yesus tidak memerintahkan agar kita berpuasa, namun la tahu bahwa kita akan menggunakan
alat ini. "Tetapi apabila engkau berpuasa, ... berpuasalah kepada Bapamu"
(Matius 6: 17, 18).
Puasa Elia diambil dari Yesaya 58:6, "Bukankah ini puasa yang Kukehendaki? lalah supaya engkau ... mematahkan setiap kuk?" Puasa Elia adalah
suatu puasa untuk membantu mematahkan kebiasaan emosional yang negatif.
KEBIASAAN EMOSIONAL ELlA YANG NEGATIF
Elia adalah nabi yang berani yang seorang diri di Gunung Karmel menantang 450 nabi Baal. Banyak orang Israel telah mulai menyembah ilah

palsu Baal, namun Elia menantang: "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang
dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal,
ikutilah dia" (1 Raja-raja 18:21).
Elia tidak hanya berani di hadapan musuh-musuhnya, namun ia juga
menantang Allah. Untuk membuktikan realitas Allah versus Baal, Elia
menantang nabi-nabi Baal untuk meminta api kepada allah mereka untuk
membakar mezbah persembahan. Ketika mereka tidak bisa, Elia membasahi
altar tersebut dengan air, kemudian menan tang Allah:
Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah
diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan
bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firrnan-Mulah aku melakukan segala perkara ini (1 Raja-raja 18:36).
Allah menghargai tantangan Elia dan api turun dari langit, membakar
mezbah Allah. Hal tersebut menunjukkan kuasa Allah yang dahsyat sehingga
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rakyat bangkit atas perintah Elia dan membunuh nabi-nabi palsu.
Hal ini sangat membuat marah Ratu Izebel yang jahat, yang telah mensponsori penyembahan Baal di Israel melalui suaminya, Raja Ahab, sehingga
ia bersumpah untuk membunuh Elia. Dan "takutlah Elia, lalu bangkit dan
pergi menyelamatkan nyawanya" (1 Raja-raja 19:3). Elia melarikan diri ke
padang gurun, ia menjadi sangat sedih, dan mungkin menjadi paranoia (rasa
takut yang tidak beralasan dan berlebihan).
Mereka yang melihat keberanian Elia di depan umum tidak akan pemah
mengira bahwa ia mempunyai masalah mental atau emosional, namun di
padang gurunlah kebiasaan negatif dari nabi terse but muncul.
Yang menjadi masalah bagi Elia bukanlah Izebel. Ia seperti beberapa
orang ekstrover yang menjadi pusat perhatian dalam konferensi kantor mereka yang harus memiliki kontrol total - atas rapat, atas orang lain, dan
atas diri mereka sendiri. Akan tetapi, saat-saat sendiri mereka menderita
depresi kronis atau kemurungan. Masalah Elia adalah dirinya sendiri.
Ancaman Izebel menyatakan kepada Elia bahwa ia jelas tidak memegang
kontrol. Jadi, ia tidak hanya melarikan diri dari Izebel, namun iajuga mengisolasi dirinya sendiri dari rakyatnya, bangsa Israel. Dengan melakukan perjalanan ke arah selatan, ia meninggalkan hambanya di Yehuda dan melakukan
perjalanan satu hari menuju padang gurun (lihat 1 Raja-raja 19: 4), dengan
sengaja memilih pergi ke temp at di mana tidak ada makanan. Di sana Elia
berdoa agar Allah mengambil hidupnya. Elia mempunyai suatu masalah

emosional. Seperti banyak orang pada masa kini, ketidakmampuannya untuk
tetap memegang kontrol dan tahu bahwa masa depannya terjamin membuat
ia merasa terabaikan dan sang at depresi. Banyak orang yang berada dalam
situasi yang serupa telah memutuskan untuk bunuh diri. Seperti Elia, mereka
adalah korban dari kebiasaan emosional mereka yang negatif.
KEBIASAAN HATI
Setiap orang mempunyai kebiasaan pemikiran dan perasaan tertentu,
beberapa baik dan beberapa buruk. Mengucapkan "terima kasih" ketika
seseorang melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi Anda merupakan
suatu kebiasaan yang baik. Seorang anggota keluarga mungkin mempunyai
sebuah kebiasaan baik membersihkan tempat cuci piring setelah menggunakannya.
Beberapa orang mempunyai kebiasaan bertakhayul. Misalnya, seorang
pemain bola harus mengenakan sebuah topi keberuntungan. Yang lainnya
percaya bahwa melangkah di bagian trotoar yang retak akan mempengaruhi
keberuntungan mereka. Sebuah kebiasaan naluri bisa berupa bicara gagap

Puasa Elie

91

atau menggaruk sebuah luka setelah luka tersebut sembuh. Beberapa dari
kebiasaan dan res pons perilaku ini relatif tidak membahayakan; akan tetapi,
kebiasaan dan respons lainnya bisa jadi serius.
Kita tidak dilahirkan dengan kebiasaan mental dan emosional ini.
Kebiasaan mental dan emosional ini didapatkan ketika kita bertumbuh. Cucu
saya tidak mau mengucapkan "terima kasih" ketika saya memberinya sebuah
hadiah,jadi ibunya menahan hadiah tersebut sampai ia mengatakannya. Rasa
terima kasih merupakan suatu kebiasaan yang dipelajari. Seorang bayi dilahirkan dengan kepalan yang tergenggam dan harus diajar menghargai.
Sebuah kebiasaan didefinisikan sebagai suatu pol a perilaku yang diperoleh dengan pengulangan yang sering, yang dicerminkan dalam perbuatan rutin atau meningkat. Kata "kebiasaan" berasal dari akar kata "pakaian
yang biasa dikenakan" - rnisalnya, pakaian yang biasa dikenakan oleh biarawan. Kebiasaan mungkin mengekspresikan dirinya sendiri dalam sifat luar
yang sederhana, atau dalam respons emosional yang kompleks dan sikap
yang berhubungan dengan kebiasaan terhadap kehidupan - dalam kebiasaan
hati.
Allah berjanji bahwa puasa bisa mematahkan kebiasaan-kebiasaan yang
merugikan diri sendiri. "Bukankah puasa yang Kukehendaki, ialah supaya
engkau ... mematahkan setiap kuk?" (Yesaya 58:6). Puasa Elia secara khusus
berguna untuk mematahkan kebiasaan negatif dan perilaku emosional yang
buruk.
Puasa Elia bukanlah sebuah alat korektif umum yang digunakan untuk
membebaskan diri Anda dari kebiasaan tidak parah. Puasa Elia digunakan
dalam kasus-kasus respons mental dan emosional yang sangat negatif. Puasa
Elia sering kali berhasil karena puasa ini merupakan suatu disiplin yang
membangun disiplin-diri dan harga-diri. Namun yang lebih penting daripada
harga diri psikologis, Puasa Elia mengundang Allah masuk ke dalam masalah
tersebut. Lalu dalam kekuatan Allah, kemenangan menjadi hal yang mungkin.
Kebiasaan mencerminkan dirinya secara berbeda. Karena kehidupan
merupakan sebuah pilihan, orang yang mempunyai perilaku yang buruk
telah memilih untuk mempunyai kebiasaan yang buruk. Mereka bangun
pada pagi hari dengan rasa marah dan memilih untuk merasa jengkel pada
suarni/istri, anak, dan rekan kerja mereka. Dengan pengulangan yang sering,
mereka telah memilih suatu keadaan terganggu atau marah yang terusmenerus. Mereka telah mernilih untuk mempunyai kepribadian yang negatif.
Orang-orang ini tidak akan dapat diberi tahu untuk "bergembira" atau
"rileks". Beberapa kebiasaan membuat orang terikat - keterikatan psikologis,
fisik, atau sosial. Keterikatan memperbudak orang terhadap kebiasaan-
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kebiasaan mereka. Apabila manusia telah menghabiskan waktu hidup mereka
dalam keadaan depresi, mereka tidak bisa menjadi optimis dengan mendengarkan satu khotbah. Demikianjuga, satu sesi konseling tidak akan mengubah hidup yang penuh dengan keputusan yang buruk. Puasa Elia mencakup
respons total yang diperpanjang selama beberapa hari, atau puasa satu hari
yang diulang selama jangka waktu yang ditentukan.
GEJALA-GEJALA

MEMBUTUHKAN

PUASA INI

Orang yang menderita masalah mental dan kebiasaan emosional yang
serupa dengan yang dialami oleh Elia sering kali bergumul dengan salah
satu dari beberapa jenis masalah citra diri.
CITRA DIRI YANG MERUSAK

•
•
•
•

Citra diri yang
Citra diri yang
Citra diri yang
Penolakan diri

negatif.
rendah.
mengancam.
sendiri.

Karena kebiasaan mental dan emosionalnya, ketika masalah muncul
sehingga mengancam kontrolnya atas keadaan, atau citra dirinya, Elia
mempunyai suatu kecenderungan untuk menarik diri dari orang-orang dan

lari dari masalahnya, tergelincir dalam kemurungan dan/atau depresi ("Ia
ingin mati," 1 Raja-raja 19:4) dan lelah secara emosional atau menderita
rasa kasihan kepada diri sendiri.
Bagaimana Allah bisa mematahkan siklus kemurungan yang pesimistis
ini? Jawabannya ditemukan dalam contoh Elia.
PELAJARAN DARI RESPONS ELlA
Apa yang bisa kita pelajari dari gaya Elia dalam memberikan respons
terhadap kesulitan?
Kekalahan Sering Kali Mengikuti Kemenangan
Tidak ada keraguan bahwa "kuasa Tuhan berlaku atasElia" (l Raja-raja
18:46). Melalui doa, ia menurunkan api dari langit. Ia memerintahkan eksekusi nabi-nabi Baal, dan menghalangi niat jahat Raja Ahab. Namun ketika
Ratu Izebel mengancam untuk membunuhnya, ia melarikan diri dan berdoa
supaya Allah mengambil hidupnya.
Apakah keberanian Elia dalam kontes dengan nabi-nabi Baal hanya suatu
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tindakan untuk menutup-nutupi rasa tidak aman dan ketakutannya yang
mendalam atau merupakan kebiasaan penarikan diri yang pesimistis? Apakah
kemurungannya merupakan suatu fenomena yang berulang-ulang yang
hanya tampak ketika Izebel mengancamnya, dan tidak pada waktu-waktu
yang lain?
Orang-orang pilihan Allah yang lain mempunyai kekalahan serupa yang
terjadi setelah kemenangan besar. Nuh berkhotbah melawan kemabukan
dari keseluruhan suatu generasi, namun anak-anaknya dihakimi karena dosa
kemabukan Nuh (lihat Kejadian 9:24,25). Abraham percaya kepada Allah
berdasarkan iman, namun berbohong mengenai istrinya (lihat Kejadian
12: 12). Musa adalah pria yang paling lembut di atas muka bumi (lihat Bilangan 12:3); akan tetapi, ia tidak diizinkan untuk memasuki Tanah Perjanjian
karena ia dengan mengingat kepentingannya sendiri memukul batu agar
memancarkan air. Petrus si murid mengklaim bahwa ia tidak akan pemah
menyangkali Tuhan, namun dalam 24 jam setelah penegasannya, menyangkali-Nya dengan bersumpah (lihat Yohanes 13:37,38).
Berhati-hatilah ketika Anda mempunyai kesuksesan besar karena Allah.
Anda adalah seorang calon utama untuk serangan setan. Alkitab mengajarkan, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah
supaya iajanganjatuh!" (1 Korintus 10:12).
Allah Mengetahui Hati dan Kebiasaannya
Elia dikenal karena keberaniannya. Ia menyombongkan diri, "Demi
TUHAN semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini
juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya (Ahab)" (1 Raja-raja 18: 15).
Jelas, maksud Elia adalah seperti yang ia katakan. Ia melawan nabi-nabi
Baal, meminta api turun dari langit dalam sebuah kemenangan besar atas
mereka.
Apakah ia sekadar "beratraksi?" Jika tidak, mengapa keberaniaannya
tiba-tiba lenyap ketika Ratu Izebel yang jahat mengancam untuk membuat
nyawanya "sarna seperti nyawa salah seorang dari mereka itu" (1 Raja-raja
19:2)? Dalam saat-saat krisis tersebut, Elia melarikan diri. Namun Allah
mengetahui semua yang ada dalam hatinya.
Kita Bisa Menjadi Depresi Melakukan Pekerjaan Allah
Jelas bahwa Allah bekerja melalui Elia. Ia ada satu-satunya yang berdiri
di pihak Allah ketika orang lain berkompromi menyembah Baal. Ia bahkan
menyombongkan diri, "hanya aku seorang dirilah yang masih hidup" (1
Raja-raja 19:10). Ia salah. Allah berkata kepadanya bahwa ada 7.000 orang
di Israel yang tidak tunduk kepada Baal. Masalah Elia adalah sikapnya yang
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"berpusatkan pada diri sendiri". Ia begitu terfokus pada dirinya sendiri
sehingga ia tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Allah dalam kehidupan orang lain. Ia tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Allah
harus menjauhkan Elia dari masalah tersebut sehingga Elia bisa melihat
gambaran yang besar. Puasa Elia dapat memampukan Anda untuk melihat
gambaran yang besar.
Adalah mungkin bagi Anda untuk begitu terikat dan berfokus pada kebiasaan res pons pikiran atau emosi sehingga Anda tidak bisa melihat apa
yang ingin dilakukan Allah bagi Anda atau apa yang telah dilakukan-Nya
bagi orang lain. Kebiasaan Anda membutakan Anda terhadap kuasa Allah.

Kemenangan di Masa Lalu Mungkin Tidak Mematahkan Kebiasaan
Buruk
Dipakai secara luar biasa o1eh Allah pada masa lalu tidak berarti bahwa
Anda saat ini siap untuk melayani Allah. Dalam bisnis Anda sering mendengar, "Apa yang telah Anda lakukan bagi saya baru-baru ini?" Pertanyaan
yang sarna bisa disampaikan mengenai kehidupan rohani Anda. Kemenangan kemarin tidak menjamin kesuksesan di hari esok. Setelah kemenangan
Elia atas 450 nabi Baal, ia berlari dan duduk di bawah pohon arar. Secara
simbolis, Elia sendiri menangis di bawah pohon arar, dengan meratap,
"Mereka ingin mencabut nyawaku" (1 Raja-raja 19:10).
Apakah respons Elia terhadap kesulitan yang menantang dalam kehidupan pemah Anda den gar? Jika demikian, Anda mungkin adalah seorang calon
untuk pengobatan berikut ini.

RESEP UNTUK PUASA ELlA
Langkah 1: Bersiaplah secara Fisik dan Emosional
Ketika Anda mempertimbangkan untuk berpuasa,jangan bertindak see ara prematur atau tanpa berpikir panjang. Banyak orang yang dirundung respons-respons emosional yang negatif biasanya juga tidak sabar. Mereka
melakukan hal-hal tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan bukannya berdasarkan tujuan yang diperhitungkan dengan cermat. Sebelum berpuasa, ambillah
tiga langkah: (1) berjanjilah kepada Allah bahwa Anda akan berpuasa; (2)
bersiaplah untuk puasa tersebut; kemudian (3) penuhi ketetapan hati Anda.
Bagaimana Elia menyiapkan puasanya yang kurang hati-hati? Ia berbaring dan tidur! (lihat 1 Raja-raja 19:5). Kadang-kadang manusia murung
atau rentan terhadap kebiasaan emosional yang negatif karena mereka lemah
secara fisiko
Tanpa stamina fisik untuk menahan kecenderungan batiniah kita, kita
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mungkin jatuh ke dalam kebiasaan yang tidak terkontrol. Tidur paling tidak
memberi Elia kekuatan fisikoLalu ia berbuka puasa dan makan: "Pada sebelah
kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan
minum, kemudian berbaring pula" (1 Raja-raja 19:6). "Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh mal am lamanya" (1
Raja-raja 19:8).
Upaya mental dan emosional diperlukan untuk menyiapkan sebuah puasa,
dan hal ini terbantu oleh persiapan fisiko Lihatlah "check list" pada akhir
bab ini untuk melakukan persiapan yang tepat untuk Puasa Elia.
Langkah 2: Ketahui Keterbatasan Anda
Elia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia perlu pergi ke tempat di mana
Allah telah menampakkan diri-Nya kepada umat-Nya - ke Sinai - di mana
Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala.
Namun ia tidak siap untuk perjalanan tersebut - "Perjalananmu nanti terlalu
jauh bagimu," kata malaikat (1 Raja-raja 19:7).
Langkah awal dalam mematahkan suatu respons emosional yang negatif
adalah: (a) akui bahwa Anda tidak bisa mematahkan kebiasaan Anda
sendirian dan (b) biarkan orang lain membantu Anda mengalahkan kebiasaan
Anda. Alcoholics Anonymous mengajarkan bahwa manusia yang berada
dalam cengkeraman alkoholisme "tidak mempunyai kekuatan" untuk mematahkan sendiri kebiasaan mereka. Mereka harus bergantung pada suatu
"kuasa yang lebih tinggi", dan pada seorang "ternan" yang akan membantu
mereka melalui masa-masa sulit.

Langkah 3: Pergilah ke Tempat Anda Bisa Bertemu dengan Allah
Kadang-kadang melakukan Puasa Eliajauh dari rumah dan ternan-ternan
merupakan suatu hal yang penting. Anda mungkin harus pergi ke sebuah
pondok di pegunungan, sebuah penginapan atau suatu temp at retret lainnya.
Jika ada suatu tempat di mana Allah telah menemui Anda di masa lalu seperti sebuah aula gereja atau sebuah camp - tempat itu mungkin baik untuk
berpuasa dan berdoa. Mengapa? Karena sebagaimana Anda secara fisik
kembali ke sebuah tempat geografis, Anda secara rohani juga kembali ke
posisi yang diurapi Allah.
Perhatikan bahwa Elia "oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat
puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni
gunung Horeb" (1 Raja-raja 19:8). Secara teknis, Horeb adalah sebuah daerah
pegunungan, dan Sinai adalah sebuah puncak yang tinggi di daerah tersebut.
Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah menampakkan diri kepada Musa
dalam bentuk api yang menyala setelah kelepasan dari Mesir, dan di mana
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Ia memberikan Sepuluh Hukum Allah.
Kunjungi lagi tempat tersebut dalam arti yang sebenarnya. Kadangkadang kita harus kembali ke lokasi di mana kita mempunyai kemenangan
rohani di mas a lalu. Dunia mengatakan, "Anda tidak akan pemah bisa pulang
kembali." Mungkin tidak untuk hidup, namun Andabisa pulang untuk mendapatkan sesuatu yang telah terhilang selama perjalanan. Ketika lingkungan
tersebut memperkuat emosi kita, demikian juga kita dikuatkan untuk percaya
kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan di masa yang akan datang.
Kunjungi lagi tempat tersebut secara simbolis. Kadang-kadang Anda
tidak bisa mengunjungi kembali temp at tersebut secara geografis, namun
Anda bisa ke sana melalui kenangan Anda. Di sana Anda bisa membuat
komitmen lagi terhadap apa yang sebelumnya dilakukan Allah di temp at
itu. Kunjungi lagi dalam benak Anda pertemuan-pertemuan dan peristiwaperistiwa di mana Allah berbicara kepada Anda. Kata "kebangunan rohani"
berarti suatu "kembali kepada hidup". Hal ini bisa terjadi dengan kembali
ke bekas tempat kekuatan kita. Dalam suatu kebangunan rohani kita kembali
ke (a) Kekristenan Perjanjian Baru di mana Allah mencurahkan diri-Nya
kepada Gereja Mula-mula, atau (b) tempat kita berubah di mana Allah pertama-tama memanifestasikan hadirat-Nya kepada kita dan kita mengalami
pengampunan dosa.
Ada tempat-tempat di mana, baik Allah maupun iblis ingin memanifestasikan diri. Elia berasal dari bagian utara kerajaan Israel. Di sana ia mendapat-

kan kemenangannya yang besar di Gunung Karmel. Akan tetapi, kampung
halamannya adalah sebuah tanah berhala. Di temp at tersebut setan memanifestasikan dirinya melalui ilah-ilah palsu. Elia mencari sentuhan baru
dari Allah yang sejati, jadi ia kembali ke tempat di mana Allah pada mulanya
mengungkapkan diri-Nya kepada Musa.
Langkab 4: Puasa untuk Mendengar Firman Tuban
Setelah Elia tiba di Gunung Sinai, "firman TUHAN datang kepadanya"
(1 Raja-raja 19:9). Allah mempunyai sebuah pesan untuk Elia, dan ia harus
mematuhi Allah untuk menerimanya. Ia harus melakukan perjalanan ke Sinai
untuk menerima pesan tersebut.
a Belajar untuk mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, bukan apa
yang menurut Anda dikatakan Alkitab. Banyak orang yang mempunyai
kebiasaan fisik atau emosional yang merusak telah meyakinkan diri mereka
sendiri bahwa tidak ada harapan bagi diri mereka. Orang-orang yang mengalami depresi percaya pada kredibilitas ingatan mereka. Karena mereka mengingat sesuatu, mereka mengaitkan kemahatahuan dengan wawasan mereka.
Karena manusia tidak sempuma, maka ingatan merekajuga tidak sempuma.
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Manusia yang terkunci dalam siklus pikiran dan emosi yang negatif perlu
memandang keluar dari diri mereka sendiri untuk melihat apa yang dikatakan
Allah mengenai pol a tersebut. Jika Allah berkata bahwa sebuah kebiasaan
bisa dipatahkan, maka kebiasaan tersebut bisa dipatahkan.
Seseorang yang mengalami depresi perlu mendengar dari Allah bahwa:
Keinginan-keinginan yang salah dalam hidupmu bukanlah hal yang
baru atau unik. Banyak orang lain telah menghadapi masalah yang
sarna sebelum kamu. Dan tidak ada pencobaan yang tidak dapat ditolak. Kamu dapat mempercayai Tuhan untuk menjadikan pencobaan
itu tidak terlalu kuat hingga kamu dapat melawannya, karena Ia telah
menjanjikan hal ini dan Dia akan menepatijanji-Nya. Dia akan menunjukkan bagaimana kamu dapat lolos dari kuasa pencobaan sehingga
kamu dapat dengan sabar bertahan melawannya (l Korintus 10: 13,
TLB).
b. Orang yang mengalami depresi perlu menerima pengaruh eksternal
yang positif dari luar pemikiran mereka. Bila Anda hanya mengetahui
keterbatasan Anda maka Anda percaya pada keterbatasan Anda. Cara untuk mematahkan siklus mengetahui dan percaya yang negatif adalah dengan
memperkenalkan fakta-fakta baru pada pemikiran Anda. Pelajari firman
Allah secara cermat. Pelajari bagian-bagian mengenai iman, pengharapan,
kuasa Allah, dan kemenangan. Ketika Anda memahami janji-janji Allah
untuk mengatasi suatu kebiasaan, Anda akan mendapatkan kekuatan untuk

mematahkan kebiasaan itu.
Langkah 5: Biarkan Firman Mengungkapkan Kelemahan Anda
Ketika Adam berbuat dosa, Allah menghampiri dan bertanya kepadanya,
"Di manakah engkau?" (Kejadian 3:9). Allah tahu di mana Adam berada; Ia
mengajukan pertanyaan agar Adam memikirkan di mana ia berada. Ketika
kita membaca firman Allah, kita mulai bertanya "di mana kita" secara rohani.
Kita memeriksa kembali perkiraan kita. Hanya ketika kita mempertanyakan
pola pikir kita yang berkaitan dengan kebiasaanlah ikatan kebiasaan mental
bisa mulai dipatahkan.
Ketika Elia tiba di Gunung Sinai, firman Tuhan datang kepadanya. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Allah bertanya (l Raja-raja 19:9). Perhatikan
bagaimana Allah menggunakan pertanyaan sebagai sebuah cermin untuk
membuat orang memandang diri mereka sendiri dari luar dorongan batin
mereka. Selama Puasa Elia, gunakan Alkitab sebagai cermin untuk menunjukkan kepada Anda kelemahan Anda - "di manakah engkau," secara emosi
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dan rohani.

Langkah 6: Akui dan Setujuilah Allah Mengenai Kelemahan Anda
Ketika firman Tuhan datang kepada Elia di Gunung Sinai, Allah mulai
membuka jiwanya. Segera, Elia menjadi malu. Dalam sebuah upaya untuk
membenarkan dirinya sendiri, Elia berkata, "AIm bekerja segiat-giatnya bagi
TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianMu" (1 Raja-raja 19:10).
Walaupun hal ini terdengar seperti suatu pembelaan diri yang berani,
namun pemyataan ini benar-benar merupakan pengakuan Elia akan kegagalan. Ketika kita dipenuhi dengan pembenaran diri sendiri, kita tidak
bisa mengakui kebutuhan kita.
Elia telah menutupi kebutuhannya dengan klaim untuk membela Allah,
tanpa menyadari bahwa Allah bisa membela diri-Nya sendiri. Seorang
pengajar Alkitab yang bijaksana pemah berkata bahwa firman Allah adalah
seperti seekor singa. Tidak seorang pun yang harus membela seekor singa lepaskan saja singa tersebut dan ia akan membela dirinya sendiri. Dengan
cara yang sarna, kita kadang-kadang bersemangat untuk menjunjung martabat
Allah, sebagaimana seharusnya, namun ketika kita berusaha untuk membela
Allah, maka kita menggunakan pernikiran kita sendiri yang" indah". Mungkin
kita sebenarnya hanya perlu memberi tahu orang-orang tentang Allah dan
membiarkan Allah membela diri-Nya sendiri.

Langkah 7: Carilah Makna Batiniah yang Tenang
Elia adalah seorang pemimpin yang patah, depresi, dan menarik diri dari
orang-orang. Allah tidak melakukan suatu mukjizat atau memberi Elia kuasa
di luar dirinya untuk memperbaiki persepsinya yang negatif. Allah bahkan
tidak menyelesaikan masalah Elia. Sebaliknya, Ia meminta Elia untuk melihat
ke dalam dirinya sendiri untuk mendapatkan jawabannya.
Maka TUHAN lalu! Angin besar dan kuat, yang membelah gununggunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului TUHAN.
Tetapi tidak ada TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu
datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN dalam gempa itu. Dan
sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api
itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. Segera
sesudah Elia mendengamya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi ke luar" (1 Raja-raja 19:11-13).
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Elia menemukan jawabannya dalam suara Allah yang lembut dan tenang,
bukan dalam angin, gempa bumi, atau api yang hebat. Kuasa ada dalam
firman Allah. Apakah suara tersebut dapat didengar atau tidak, itu tidak
menjadi soal. Elia mendengar dari dalam telinganya sendiri suara Tuhan
yang berbicara kepadanya dan memberi tahu dia apa yang harus dilakukannya.
Beberapa orang pergi ke altar dan memohon, "Allah, ambillah kebiasaan ini dariku." Kadang-kadang hal ini merupakan suatu seruan kepada
Allah untuk memohon kekuatan eksternal untuk mengatasi kebiasaan
mereka. Manusia ingin menaruh bola di lapangan Allah, ketika sejak dahulu
Allah ingin memberi mereka bola tersebut untuk memberi mereka kekuatan
untuk menjadi lebih bertanggung jawab.
Kebiasaan dipatahkan bukan oleh kekuatan ekstemal, namun dari dalam.
Kebiasaan-kebiasaan ini harus dipatahkan sesuai dengan caranya dibentuk,
satu tindakan pada suatu waktu - dengan tunduk pada disiplin dengan secara
berulang-ulang memilih untuk tidak bertindak menu rut kebiasaan. Sarna
seperti kebiasaan makan berlebihan dibentuk selama suatu jam makan, maka
memenangkan kebiasaan itu akan menuntut kita untuk tunduk pad a pola
makan yang disiplin selama suatu jam makan.
Ingatlah bahwa suatu kebiasaan merupakan "pengulangan yang sering".
Mendisiplinkan diri Anda sendiri untuk satu jam makan tidaklah cukup.
Seperti pemainfootball yang membentuk tubuh yang kuat dengan berlatih
setiap hari, demikian juga orang Kristen membentuk kekuatan dengan mematahkan suatu kebiasaan yang buruk dengan menggunakan disiplin setiap

hari untuk menolak kebiasaan itu. Kekuatan kita berasal dari dalam ketika
kita membangun manusia batiniah.
Puasa Elia seharusnya tidak dimulai dengan meminta Allah melakukan
suatu keajaiban adikodrati untuk mengambil kebiasaan yang buruk dari diri
Anda. Tentu saja Ia dapat - dan mungkin - melakukannya dengan cara ini.
Sebaliknya, mulailah dengan melihat pada firman Allah, dan dengarkan
dalam "telinga batiniah" Anda sendiri untuk menangkap apa yang sedang
dikatakan Allah kepada Anda. Mungkin Ia tidak ingin menggunakan kuasaNya untuk mematahkan kebiasaan Anda secara ekstemal. Mungkin Ia ingin
Anda membangun kekuatan batiniah Anda sehingga Anda bisa mematahkan
kebiasaan Anda. Bersikaplah fleksibel dalam menemukan kehendak Allah
dalam masalah ini.
Langkah 8: Carilah Hal-hal Positif Melalui Mata Allah
Terlalu sering, kita memasuki Puasa Elia dengan berfokus pada pol a
ernosional yang "negatif", yang oleh karenanya menjebak diri kita sendiri
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dalam masalah tersebut. Masalah Elia adalah depresinya dan kemurungannya
yang pesirnistis. Ia terus-rnenerus mengingatkan Allah, "hanya aku seorang
dirilah yang masih hidup." Pemberitahuan ini merupakan suatu cara manipuIatif untuk menyombongkan diri kepada Allah mengenai kemampuannya
untuk setia. Elia seharusnya berusaha untuk memandang masalahnya dari
perspektif Allah.
Allah menghampiri Elia untuk memberinya suatu pesan yang positif,
untuk mengalihkan mata nabi tersebut dari kelemahan manusiawinya kepada
kekuatan Allah. Allah berkata kepada Elia, "Aku telah meninggalkan tujuh
ribu orang di Israel, yakni semua lutut yang tidak sujud menyembah Baal"
(1 Raja-raja 19: 18, KJV).
Sepanjang kita berfokus pada masalah kita, kita melatih iman dalam
masalah kita. Kita mengakui bahwa masalah kita lebih besar dari diri kita,
dan bahkan lebih besardari Allah. Allah ingin agar kita berfokus pada kuasaNya sehingga kita mempunyai lebih banyak iman akan kuasa-Nya daripada
masalah kita.
Langkah 9: Rencanakan Tindakan yang Positif
Kebiasaan dipatahkan dengan mengambil tindakan positif dan bukannya
berkonsentrasi pada sifat-sifat negatif. Perhatikan bahwa Allah tidak berkata
kepada Elia untuk "keluar dari keadaan depresi" atau "berhenti berkeluh
kesah".

Cara untuk mematahkan suatu kebiasaan buruk adalah dengan mendapatkan suatu kebiasaan positif yang lebih kuat. Ketika seorang anak lakilaki berusia tiga tahun ingin mengisap ibu jarinya, seorang ibu menaruh
makanan dalam tangannya. Dengan menggantinya dengan sesuatu yang lebih
diinginkan, ia bisa mematahkan kebiasaan mengisap ibu jari.
Allah memberi beberapa hal yang positif untuk dilakukan oleh nabi yang
mengalami depresi tersebut. Pertama, Ia berkata kepadanya, "Pergilah, ...
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram" (1 Raja-raja 19:15).
Selanjutnya, "Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kauurapi menjadi raja atas
Israel" (1 Raja-raja 19:16). Bahkan Allah masih melanjutkan lagi. Berikutnya
Allah berkata kepadanya untuk mengurapi Elisa, nabi yang sudah dipilih
untuk menggantikan Elia (ayat 16).
Sebagian besar dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan merupakan
suatu respons terhadap cara kita memandang diri kita sendiri. Oleh karena
itu, untuk mematahkan suatu kebiasaan buruk, kita harus melihat diri kita
sendiri melakukan suatu kebiasaan baru dengan sukses. Mengembangkan
kemampuan untuk memandang diri kita sendiri sebagaimana adanya merupakan suatu hal yang baik, namun yang lebih penting adalah mengembang-
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kan kemampuan untuk melihat diri kita sendiri sebagaimana yang nantinya
kita inginkan.
Anda tidak bisa mendapatkan Apa yang tidak bisa Anda bayangkan!

Langkah 10: Lihatlah Hasil yang Potensial
Manusia mematahkan kebiasaan buruk ketika mereka mempunyai sasaran
yang lebih kuat daripada daya tarik kebiasaan buruk mereka. Allah mempunyai suatu rencana bagi Elia. Dengan memerintahkan Elia untuk pergi
mengurapi Elisa sebagai penggantinya, Allah memberi suatu visi yang baru
kepada nabi yang pesimistis ini mengenai potensi kenabian di Israel. Dan
ketika Elia memahami pentingnya dirinya dalam rencana Allah, ia meninggalkan kemurungannya.
BAGAIMANA KEBIASAAN BERKEMBANG
"Amerika hebat karena Amerika baik!" demikian kesimpulan penulis
Prancis, Alexis de Tocqueville, dalam studinya mengenai sebab-sebab kehebatan Amerika. Apa yang tidak bisa didapatinya dalam lembaga-lembaga
politis dan bisnis negara Amerika, ia temukan dalam gereja. Ia menciptakan
ungkapan "kebiasaan hati" untuk menguraikan karakter moral orang-orang
Amerika pada zaman itu.
Memahami bagaimana mengembangkan karakter moral dalarn kehidupan

kita memberi kita kekuatan untuk mematahkan kebiasaan buruk. Dalam
kata-kata seorang petani, "Apa yang berada di dalam sumur muncul di
ember." Yaitu, kepercayaan atau keyakinan batiniah kita mempengaruhi
harapan atau visi kita. Hal ini juga mempengaruhi sikap dan nilai kita, yang
mempengaruhi tindakan kita, kebiasaan kita, yang membentuk karakter kita.
Iman merupakan inti dari keputusan untuk menjadi seorang Kristen.
"Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah" (Ibrani 11:6).
Salah satu uraian pertama mengenai orang Kristen dalam Gereja Mula-mula
adalah ungkapan "pemercaya" (Kisah Para Rasul 5:14). Jenis iman yang
mengesankan bagi Allah dan mencirikan orang Kristen mula-mula itu adalah
iman yang dibuktikan dengan cara kita hidup. "Sebab seperti tubuh tanpa
roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah
mati" (Yakobus 2:26). Iman alkitabiah kita harus mempengaruhi cara kita
menjalani hid up kita. Iman kita akan membangun kebiasaan baik, dan
mematahkan kebiasaan buruk.
Ketika orang melihat Injil membuat hidup kita berbeda, mereka akan
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tertarik kepada kita sehingga mereka, juga, bisa mengalami perubahan yang
serupa. Seperti mahkota bunga yang indah yang menarik seekor lebah pada
cairan manis di dalamnya, begitu juga karakter orang Kristen yang konsisten
akan menarik orang lain kepada Kristus yang mendiami kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan Kristen.
Terdapat sebuah korelasi antara apa yang kita percayai (iman kita atau
isi iman kita), proses kita percaya (dasar iman kita), bagaimana kita hidup
(tindakan dan kebiasaan kita), dan siapa kita (karakter kita).
Rasul Petrus (lihat 2 Petrus 1:4-8) meringkaskan proses perkembangan
karakter alkitabiah. Bandingkan langkah-langkah dalam ayat ini, yang saya
uraikan di bawah ini dengan kata-kata saya sendiri, dengan paradigma perkembangan karakter di atas:
Allah telah menganugerahkan kitajanji yang hebat dan berharga dalam firman-Ny a yang akan mematahkan kebiasaan lama kita dan
mengubah kita menjadi orang-orang berkarakter. Tambahkan ketekunan pada (1) pengetahuan akan Alkitab, (2) iman yang olehnya
Anda hidup, kemudian (3) tambahkan kebajikan akan pengharapan.
Selanjutnya (4) tambahkan sikap disiplin diri, sebagai sebuah (5)
kebiasaan ilahi yang konsisten. Jika Anda mempunyai (6) ciri-ciri
kebiasaan ini, Anda tidak akan menjadi tidak efektif dan tidak produktif (kata-kata dari pengarang).

Pandanglah lebih dekat setiap langkah dalam proses pengembangan
karakter ini. Siklus sistem-keyakinan ini merupakan dasar untuk pengembangan karakter dalam kehidupan kita yang menunjukkan bagaimana untuk
membuat dan mematahkan kebiasaan.

Pemikiran yang Diubah Membawa pada Kepercayaan yang Diubah
Pengembangan karakter dan kebiasaan dimulai dengan pemikiran.
Berpikirlah secara berbeda mengenai kebiasaan Anda dan Anda akan
mengembangkan suatu keyakinan yang mendalam mengenai apa yang harus
dilakukan. Alkitab mengungkapkan bahwa kepercayaan bukanlah sekadar
suatu keputusan, ataupun suatu kerinduan - kepercayaan merupakan suatu
komitmen. Berkata, "Saya percaya Allah akan membantu saya mematahkan
suatu kebiasaan" berarti berkata "saya tahu Allah bisa mematahkan kebiasaan
saya."
Oleh karena itu, kepercayaan mungkin didefinisikan sebagai keyakinan
bahwa sesuatu adalah benar. Alkitab menggunakan berbagai kata untuk
menguraikan aspek kepercayaan yang, jika diperiksa secara bersama-sama,

Puoso Elio

103

menggambarkan langkah-langkah yang biasa untuk mengembangkan iman
alkitabiah.
Pertama, kata "pengharapan" menguraikan kerinduan yang mungkin kita
punyai. Kita mungkin berkata, "Saya berharap untuk mematahkan kebiasaan
emosional yang negatif ini."
Dengan dasar pengharapan, kita membuat rencana yang mencerminkan
apa yang kita antisipasi. Kita mungkin berkata, "Saya berencana untuk
mematahkan kebiasaan ini." Ketika kita diyakinkan dalam iman kita, kita
menyatakan keyakinan kita. "Saya yakin saya bisa mematahkan kebiasaan
ini."
Ekspresi yang paling penuh mengenai keyakinan kita adalah pernyataan,
"Saya tahu saya bisa mematahkan kebiasaan ini." Ketika kita sampai pada
titik itu dalam pertumbuhan iman kita, kita bisa masuk ke dalam dunia keyakinan alkitabiah.
EMPAT LANGKAH

MENUJU

1. Saya
2. Saya
3. Saya
4. Saya

KEYAKINAN ALKITABIAH

berharap.
berencana.
yakin.
tahu.

Iman dihasilkan melalui Alkitab, yang disebut "firman iman" (Roma
10:8). "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran o1eh firman
Kristus" (Roma 10: 17). Hal ini berarti bahwa mercka yang ingin mengem-

bangkan iman kepada Allah harus memulainya dengan mempelajari faktafakta dasar dari Alkitab. Selanjutnya, pengetahuan akan Alkitab harus
menjadi dasar yang di atasnya mereka menjalani kehidupan Kristen.

Kepercayaan yang Diubah Membawa pad a Harapan yang Diubah
Langkah kedua dalam proses pembentukan karakter mencakup pengubahan kepercayaan untuk mempengaruhi suatu perubahan harapan. Harapan
atau visi Anda harus berasal dari firman Allah. "Bila tidak ada visi, orang
binasa. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum" (AmsaI29:18,
KJV). Beberapa orang tidak pernah bisa mematahkan kebiasaan emosional
mereka yang buruk karena kepercayaan mereka kepada Allah tidak menimbulkan harapan baru dari Allah.
Paling tidak ada enam respons yang berbeda yang mungkin diberikan
manusia mengenai visi. Pertama, beberapa tidak pemah melihat apa yang
Allah ingin mereka lihat. Mereka mempunyai masalah mekanis. Yang lain
melihatnya, namun tidak memahaminya. Mereka mempunyai masalah men-

104

PUASAUNTUKMELAKUKAN TEROBOSAN ROHANI

tal. Yang lain lagi melihatnya, namun tidak pernah mengejarnya. Mereka
mempunyai masalah kemauan. Kelompok keempat melihatnya, namun tidak
pernah merasakannya. Mereka mempunyai masalah emosional. Lalu ada
orang yang melihatnya, dan melalui ketaatan mendapatkannya. Akhirnya
ada beberapa orang yang melihat dan membagikannya, yang menunjukkan
kapasitas mereka dalam kepemimpinan.
Harapan alkitabiah akan memotivasi Anda untuk mengatasi pola pikir
dan kebiasaan yang buruk dan untuk mengembangkan tindakan baru yang
didasarkan secara alkitabiah. Visi Allah untuk kehidupan Anda bisa
digenggam ketika Anda mengambil keempat langkah ini: Pertama, lihatlah
ke dalam diri Anda sendiri untuk menentukan bagaimana Allah telah
memampukan dan memberi Anda talenta. Kedua, pandanglah ke belakang
untuk melihat bagaimana Allah telah menggunakan peristiwa-peristiwa masa
lalu untuk membentuk Anda dan menyiapkan Anda untuk sesuatu yang
lebih besar. Ketiga, pandanglah sekeliling Anda untuk mengidentifikasi
orang lain yang Anda kagumi. (Saya sering memberi tahu orang, "Katakan
kepada saya siapa pahlawan Anda dan saya akan mengatakan kepada Anda
di mana Anda akan berada 10 tahun yang akan datang.") Keempat, pandanglah ke depan untuk menentukan jenis kehidupan yang ingin Anda j alani
bagi Allah di masa yang akan datang.
Harapan yang Diubah Mernbawa pada Sikap yang Diubah

Sebuah sikap yang baik tidaklah cukup untuk mematahkan suatu kebiasaan, dan Anda tidak bisa mematahkan suatu kebiasaan dengan suatu
sikap yang buruk. Di manakah suatu sikap yang baik berasal? Dari harapan
yang diubah.
Sikap Anda adalah kecenderungan dari fokus hidup Anda. Sikap Anda
bisa didefinisikan sebagai kebiasaan perhatian Anda. Jika Anda adalah
korban dari suatu kebiasaan yang buruk, Anda berada pada suatu siklus
yang mengarah ke bawah yang menghasilkan "pengerasan sikap". Sebaliknya, menciptakan kebiasaan emosional yang positif meletakkan Anda pada
siklus yang mengarah ke atas.
Jika Anda secara konsisten menerapkan sikap, berarti Anda mengembangkan kebiasaan yang membentuk karakter Anda. Jika Anda bosan selalu
terlambat, Anda mungkin memutuskan untuk mulai tepat waktu. Ketika sikap
itu menjadi lebih menonjol dalam pemikiran Anda dan diterapkan secara
lebih konsisten, Anda akan mulai mengembangkan kebiasaan tepat waktu.
Kebiasaan baru ini membantu membentuk karakter baru Anda.
Biasanya empat langkah dilibatkan dalam mengembangkan sikap-sikap
baru. Pertama, identifikasi masalah yang ingin Anda bahas. Dalam ilustrasi
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yang digunakan di atas, masalahnya adalah keterlambatan yang kronis.
Kedua, identifikasi pemikiran yang benar yang akan membawa pada
pengubahan suatu kebiasaan emosional. Putuskan bahwa Anda ingin tepat
waktu. Langkah ketiga melibatkan hubungan dengan orang-orang yang
bersikap positif. Anda menjadi seperti mereka yang berhubungan dengan
Anda. Jika Anda ingin menjadi tepat waktu, Anda seharusnya mulai berhubungan dengan orang-orang yang tepat waktu. Akhirnya, kembangkan
sebuah rencana yang akan mendorong sikap-sikap yang positif dan membantu mengembangkan suatu kebiasaan baru. Mulailah menjadi tepat waktu
untuk rapat Anda berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi dan seterusnya.
Datang tepat waktu untuk satu rapat satu kali akhirnya mengembangkan
kebiasaan untuk tepat waktu, dan Anda akan dikenal sebagai orang yang
tepat waktu.
Sikap yang Diubah Membawa pada Tindakan yang Diubah
Kamus mendefinisikan suatu tindakan sebagai "segala sesuatu yang
dilakukan atau diperbuat." Tindakan mungkin salah, bodoh, positif, beruntung, terencana, atau tidak terencana.
Tindakan Anda menghasilkan reputasi Anda dan mengkomunikasikan
kepada orang lain orang macam apakah Anda. "Anak-anak pun sudah dapat
dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih danjujur kelakuannya" (Amsal
20: 11). Yesus menekankan prinsip ini dengan mengacu pada praktik umum
mengenali sebuah pohon melalui buah yang dihasilkannya. "Sebab setiap
pohon dikenal dari buahnya.

Karena dari sernak duri orang tidak memetik

buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur" (Lukas 6:44).
Tindakan kita adalah buah yang melaluinya orang lain menentukan orang
macam apakah kita.
Tindakan yang Diubah Membawa pada Kebiasaan yang Diubah
Tindakan adalah hal-hal yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukannya
secara berulang-ulang, maka tindakan tersebut menjadi kebiasaan. Suatu
tindakan atau suatu pencapaianJprestasi (accomplishment) merupakan hasil
suatu tindakan yang benar-benar memuaskan. Kita sering menggunakan kata
"prestasi" dalam pemahaman yang positif - misalnya, ketika kita berkata
seseorang adalah "seorang musisi berprestasi". Sebenarnya, kata tersebut
berarti "hasil akhir tanpa mempedulikan nilainya, apakah itu baik atau buruk."
Alkitab menggunakan kata terse but dalam pemahaman menyelesaikan sesuatu. Sasaran Alkitab adalah "tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi (atau "dibuat berprestasi") untuk setiap perbuatan baik" (2 Timotius
3: 17, penekanan oleh penulis).
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Kebiasaan yang Diubah Membawa pada Pembentukan Karakter
Karakter Anda bukan indikasi dari suatu peristiwa terisolasi dalam hidup
Anda. Karakter Anda merupakan suatu hasil dari pol a kegiatan Anda. Jika
Anda mengikuti kebiasaan baik, Anda mengembangkan karakter yang baik.
Sebaliknya, jika Anda mengembangkan kebiasaan yang buruk, berarti Anda
mengembangkan karakter yang berbahaya.
Kesimpulan: Karakter adalah Suatu Proses
Kehidupan merupakan suatu proses yang melaluinya kita mengembangkan karakter. Pertama, kita memikirkannya. Kemudian kita mengetahuinya.
Setelah itu kitamemimpikannya. Selanjutnya, kita mulai berfokus padanya.
Kemudian kita melakukannya. Tindakan kita membawa pada pencapaiannya.
Akhirnya, kita menjadi seperti karakter tersebut.
PRINSIP-PRINSIP

UNTUK DIINGAT

Jika Anda tahu apa yang membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, Anda
tahu bagaimana mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Pelajari bahanbahan yang menjelaskan pembentukan karakter.
Berjokuslah pada prinsip-prinsip alkitabiah mengenai kekuatan yang
dikembangkan dengan cara menarik diri ke "suatu padang gurun ", sebagaimana yang dilakukan oleh Elia, selama berpuasa dan berdoa. Ketika

Anda pergi ke tempat yang tenang untuk berpuasa dan berdoa, Anda mendapatkan kekuatan batiniah dari Allah. Ketika Anda menjalankan Puasa
Elia, pisahkan diri Anda dari kekuatan-kekuatan eksternal yang memperkuat
masalah Anda - televisi, surat kabar, dan pengaruh-pengaruh umum dari
kehidupan Anda. Anda akan mendapatkan kekuatan dalam kesunyian di
hadapan Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam bab-bab sebelumnya,
hal ini bukanlah sekadar meditasi yang tenang.
Bawalah Alkitab Anda dan alat-alat studi lainnya. Juga, ambillah bahanbahan yang akan Anda baca mengenai mematahkan dorongan kebiasaan
atau ikatan.
Berpuasa dan berdoalah agar Allah memberi Anda citra diri yang positif
yang mencerminkan karakter alkitabiah. Anda ingin menjadi kesaksian yang
baik bagi Allah. Karakter terus-menerus melakukan hal yang benar dengan
sikap yang benar untuk tujuan yang benar karena Anda tahu apa yang benar.
Berpuasalah dan berdoalah untuk tindakan positifyang Allah ingin Anda
lakukan. Ketika Anda memulai Puasa Elia, buatlah daftar mengenai hal-hal
itu. Beberapa dari disiplin ini bersifat rohani, dan yang lainnya mencakup
dunia alami. Ingatlah, ada lebih dari satu penyelesaian terhadap suatu
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masalah; demikian juga, ada lebih dari satu cara untuk mematahkan suatu
kebiasaan. Mungkin Anda te1ah mencoba pada masa yang lalu dan gagal.
Anda belum mencoba semua cara karenaada suatu "jalan keluar" (1 Korintus
10:13).
Susunlah suatu daftar permohonan doa selama masa puasa. Sementara
Anda terns mendoakan permohonan-permohonan tersebut, Anda akan mulai
me1ihat beberapajawaban Allah. Permohonan yang lainmungkin tidak mendapatkan jawaban yang segera. Dengan menyimpan suatu catatan tertulis
mengenai Apa yang sedang Allah lakukan, Anda bisa melihat secara objektif
karya-Nya dalam kehidupan Anda. Wawasan ini memberi Anda kekuatan
untuk mematahkan kebiasaan Anda. Lihatlah kepercayaan Anda bertumbuh
ketika Anda mencari jawaban-jawaban-Nya atas doa-doa Anda.
Tentukan berapa lama Anda akan berpuasa. Puasa Elia paling efektif
jika dipraktikkan dalam suatu periode waktu yang berkelanjutan dalam hadirat Allah danlatau dipraktikkan beberapa kali untuk mematahkan khususnya kebiasaan mental yang mendarah daging. Semakin dalam kebiasaan
Anda berakar, semakin hebat Anda harus berpuasa dan berdoa. Semakin
lama Anda telah mempunyai kebiasaan, semakin sering Anda perlu berpuasa.
Ingatlah kata-kata Yesus: "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa
dan berpuasa" (Matius 17:21).
MENYIAPKAN PUASA ELlA

Tujuan:

Puasa Elia untuk mematahkan kebiasaan mental dan
emosional

yang negatif.

Penegasan: Saya percaya akan kuasa Allah atas keutuhan pribadi,
roh,jiwa, dan tubuh (lihat 1 Tesalonika 5:23). Saya percaya bahwa "Allah memberikan kepada kita bukan roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban" (2 Timotius 1:7).
Janji:
Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
landasanku, saya berkomitmen untuk menjalankan Puasa
Elia untuk membentuk karakter ilahi, bagi kemuliaan
Allah.
Makanan yang saya pantangkan
_
Puasa:
Tanggal
dan
waktu
mulai
_
Mulai:
Tanggal dan waktu berakhir
_
Berakhir:
Tujuan:
Saya berpuasa untuk mematahkan kebiasaan mental!
emosional
_
Dasar
Alkitab:
1 Raja-raja 19

108

PUASA UNTUK MELAKUKAN TEROBOSAN ROHANI

Janji
Alkitab:

"Karena Allah telah berfirman, 'Aku sekali-kali tidak
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan engkau.' Sebab itu dengan yakin kita dapat
berkata, 'Tuhanlah Penolongku. Aku tidak akan takut."
(lbrani 13:5,6).

Sumberdayayang
dibutuhkan:
Ternan Doa:
Langkahlangkah
setelah
Puasa:

_
_

Tanda tangan

Tanggal

_

::::
,. 6 :::
."
PUASAJANDA

S

eorang pendeta berkebangsaan Meksiko di Chiapas, Meksiko, kehabisan Alkitab ketika sedang membagikannya dari rumah ke rumah.
Orang-orang begitu haus akan firman Tuhan sehingga mereka langsung
membacanya dan mempelajari pesan Allah untuk mereka.
Pendeta itu menghabiskan gajinya dan tidak makan untuk menyediakan
Alkitab lebih ban yak lagi. Tiga hari kemudian, beberapa orang menyadari
bahwa pendeta itu tidak membeli makanan. Walaupun pend eta ini tidak
sedang menjalankan puasa formal dalam pemahaman yang tradisional,
namun ia mengikuti resep puasa Elia. Dalam sistemnya sendiri yang bisa
dihargai, ini adalah puasa yang terpaksa. Seperti yang akan kita lihat nanti,
mereka yang menjalankan puasajanda memiliki situasi yang sarna dengan
sang pendeta di mana tidak mempunyai makanan kelihatan lebih baik
daripada sebaliknya.
Sarfat adalah suatu tempat yang panas dan kering di daerah Phoenicia
(saat ini dikenal sebagai Libanon). Seorang janda berjalan menuju ke luar
kota untuk mengumpulkan ranting-ranting kering yang jatuh dari hutan-

hutan yang mengering. Sarfat telah mengalami kekeringan. Langit yang
cerah dan biru tak berawan seakan menghapus harapan akan turunnya hujan. Walaupun hujan turun, barangkali sudah terlambat untuk janda dan
anaknya itu.
Desa itu sudah tidak mengalami musim hujan selama dua tahun terakhir
ini. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menyukai kelembaban yang
menusuk tulang sepanjang rninggu-rninggu yang diguyur hujan di musim
semi; akan tetapi, hujan sekarang sangat ditunggu-tunggu. Rumput-rumput
di halaman sudah menjadi kecoklatan, dan daun-daun berguguran lebih awal.
Imam di kawasan itu sudah diminta untuk menenangkan dewa desa itu agar
hujan dapat mengembalikan kehidupan di bumi. Beberapa upacara ritual
sudah diadakan, tetapi dewa Phoenicia masih tetap menahan turunnya hujan
pembawa kehidupan bagi desa itu.
Semua daerah Timur Dekat sedang mengalami kekeringan. Untuk menghukum bangsa Israel (tetangga Phoenicia), Allah telah menutup pintu surga.
Nabi Elia "sungguh-sungguh berdoa supaya hujanjangan turun; dan hujan
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pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan" (Yakobus 5: 17)
Ahab, raja Israel, menikahi seorang gadis dari daerah dekat rumahjanda
itu. Dia bernama Izebel, yang dikenal sangat setia dalam menyembah dewa
Phoenicia. "Ahab ... me1akukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari
pada semua orang yang mendahuluinya" (1 Raja-raja 16:30). "Seakan-akan
belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel... menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada
Baal dan sujud menyembah kepadanya" (1 Raja-raja 16:31). Izebel secara
pribadi membiayai kehidupan 450 nabi-nabi Baal (lihat 1 Raja-raja 18:19).
Sangat sedikit yang diketahui tentangjanda Phoenicia itu kecuali bahwa
ia adalah salah satu janda yang banyak terdapat di daerah itu. Ia pergi untuk
mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makan malamnya yang
sederhana. Hidup sangat sulit tetapi masih terkontrol tatkala suaminya masih
hidup. Ada waktu senang dan ada waktu susah. Salah satu saat yang terindah
adalah ketika anak laki-laki mereka lahir. Ia teringat kebanggaan yang tampak
di mata suaminya saat ia menunjukkan bayi mereka kepadanya.
Waktu berubah dari buruk menjadi sangat buruk ketika suaminya tibatiba meninggal. Ia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum
kekeringan menyerang, dan sekarang rasanya hampir mustahil untuk memenu hi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
Matahari membakar dengan teriknya; akan tetapi, masalah utamanya
adalah bahwa ia hanya mempunyai makanan untuk makan terakhimya yang

amat kurang. Ia telah menerima nasibnya dalam pikirannya. Ia akan mengambil kayu bakar yang dikumpulkannya dan membuat perapian terakhirnya. Ia mungkin memiliki cukup tepung dan minyak untuk makan dia dan
anaknya, tetapi hanya itu. Ia akan menggunakan bahan-bahan terakhirnya
untuk menyiapkan makanan terakhir. Kemudian, seperti para pendahulunya,
mereka akan mencari temp at yang tenang untuk menunggu kematian karena
kelaparan datang menjemput mereka.
"Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum," terdengar suara lemah seorang laki-Iaki di belakangnya (l Raja-raja 17: 10).
Suara itu begitu lemah sehingga dia terpaksa menolong orang asing yang
masuk ke desanya ini. Ketika dia mendekati sumur untuk menimba air, dia
mendengar suara laki-laki itu sekali lagi, "Cobalah ambil juga bagiku
sepotong roti" (1 Raja-raja 17:11).
Di masa lampau, ia pasti bersedia menolong. Itu adalah cara yang dilakukan orang-orang di desanya. Mereka merawat orang-orang asing yang
membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi sekarang tidak ada makanan
untuk dimakan. Apa yang ia punya tidak cukup untuk membuat dirinya dan
anaknya tetap hidup. Bagaimana ia dapat memberikan yang sedikit itu kepada
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orang asing itu?
Ia mulai menjelaskan kepada orang asing itu bahwa ia tidak mempunyai
roti. Yang ia punyai hanyalah sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit
minyak dalam buli-buli. Ia sedang dalam perjalanan pulang untuk menyiapkan makanan terakhir untuk dia dan anaknya ketika orang asing itu meminta
air. Ketika ia menjelaskan situasi yang dihadapinya kepada orang asing yang
memanggilnya itu, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Penampilan
orang asing itu meyakinkan kesadarannya bahwa orang itu lebih mernbutuhkan makan daripada dirinya. Pada saat itu ia belum tahu bahwa orang asing
itu te1ah hidup di sebuah wadi - sebuah aliran sungai yang mengering selama beberapa bulan terakhir, bertahan hidup dari daging yang ditinggalkan
burung gagak.
"Janganlah takut," hibur orang asing itu. "Pulanglah, buatlah seperti yang
kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar keeil
daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu
dan bagi anakmu" (l Raja-raja 17:13). Ia meyakinkan janda itu bahwa
Allahnya akan menjaga keluarganya apabila ia mengikuti petunjuk-petunjuknya.
Janda itu sungguh spesial. Allah telah menyiapkan dia untuk waktu dan
tugas ini. Allah telah berfirman kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat...
Aku telah memerintahkan seorangjanda untuk memberi engkau makan" (1
Raja-raja 17:9). Pada saat ia tiba di Sarfat, sang nabi terlihat sangat tidak
terurus dan dari suaranya terdengar sangat kelaparan dan kehausan sehingga
tampak lucu mendengarkan dia menyampaikanjanji Allah, "Tepung dalam

tempayan itu tidak akan habis dan rninyak dalam buli-buli itu pun tidak
akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka
burni" (1 Raja-raja 17:14). Janda ini mungkin akan tertawajika rasa laparnya
sudah berkurang. Namun, mudah baginya untuk memutuskan. Ia akan mati
baik dengan adanya makanan ataupun tidak, jadi mengapa tidak membagikan
apa yang dimilikinya dengan seseorang yang membutuhkan, seseorang yang
belum kehilangan seluruh harapannya?
Ketika ia berjalan pulang dengan susah payah ke rumahnya bersama
Nabi Elia, janda itu masih belum tahu bahwa tamunya adalah seorang nabi
yang kelak akan mengakhiri kekeringan melalui sebuah kuasa yang
mengalahkan nabi-nabi Baal. Ia hanya tahu bahwa ada seseorang yang membutuhkan sesuatu yang ia miliki. Kehilangan makanan untuk diberikan pada
tamunya itu adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan.
Istilah Puasa Janda didapatkan dari wanita miskin dari Sarfat ini karena
ia rela tidak makan untuk me menu hi kebutuhan hidup sesamanya.
Puasa janda bukanlah puasa yang lama. Seperti yang dijanjikan Elia,
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Allah campur tang an di dalam situasi yang dihadapi janda itu. Ia mampu
terus memberi makan anaknya dan tamunya di sepanjang sisa masa kelaparan. Janji nabi itu digenapi dan tepung serta minyak tetap tidak berkurang.
Dalam mengekspresikan kerelaannya untuk menyangkal diri untuk memenuhi kebutuhan Elia,janda dari Sarfat itu menunjukkan pendekatan yang
unik ten tang disiplin berpuasa.
PUASA JANDA DALAM ALKITAB
Ayat-ayat firman Allah menunjukkan penekanan yang kuat tentang
perhatian umat Allah terhadap kebutuhan jasmani orang-orang di sekitar
mereka. Bukan suatu hal yang mengejutkan bahwa membantu orang yang
berkekurangan seharusnya menjadi aspek penting dari disiplin berpuasa.
Kebutuhan bangsa Israel akan pembaruan telah mendorong pertanyaan
Allah:
Bukankah puasa yang Kukehendaki... supaya engkau membagikan
rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin
yang terbuang, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya
engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri? (Yesaya 58:6,7).
Puasa Janda memungkinkan kita melihat Allah memenuhi kebutuhan
sesama kita, khususnya kebutuhan pokok, seperti makanan dan pakaian.
Pada akhimya puasa ini dipraktikkan di tempat-tempat lain bukan hanya di
desa kecil Sarfat.
Perjanjian Baru memperkenalkan kepada kita seorang janda lain yang
berpuasa. Hana digambarkan sebagai seorang nabi yang "tidak pemah
meninggalkan bait Allah dan siang mal am beribadah dengan berpuasa dan
berdoa" (Lukas 2:37). Dari sedikit pengetahuan kita tentang Hana, tampaknya
dia mempunyai suatu pelayanan melalui puasa. Apakah pelayanannya itu,
seperti yang dilakukan janda dari Sarfat, menuntutnya untuk membagikan
miliknya dengan orang lain?
Ketika mengajar di bait Allah, Yesus memperkenalkan seorang janda
lain yang berdedikasi. Ketika Dia melihat seorangjanda miskin mernasukkan
dua uang tembaganya yang terakhir ke dalam peti persembahan untuk orang-orang miskin, Yesus berkata,
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih
ban yak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi per-
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sembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari
kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya (Lukas
21:3,4).
Ia memberikan seluruh miliknya. Janda ini rela mengorbankan segalanya, dan kemungkinan juga jatah makannya yang berikutnya. Puasa janda
menggambarkan tentang seorang janda yang menyerahkan keperluan
hidupnya untuk menolong orang lain.
Bukan hanya para janda yang berpuasa untuk mencukupi kebutuhan
jasmani orang lain yang disebut-sebut dalam Perjanjian Baru. Rasul Andreas
menemukan seorang anak laki-laki yang rela menyumbangkan makan
siangnya yang terdiri dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan sehingga 5.000
orang yang kelaparan dapat diberi makan (lihat Yohanes 6:9). Seseorang
yang lain tentu juga melakukan pengorbanan yang sarna ketika Yesus
memberi makan 4.000 orang yang telah berpuasa 3 hari lamanya (Markus
8:1-9).
Ada beberapa indikasi bahwa semangat puasa janda adalah bagian dari
disiplin rohani gereja mula-mula. Paulus menggunakan contoh orang Kristen
di Makedonia untuk mendorong orang-orang Korintus memberi persembahan untuk mencukupi kebutuhan hidup orang-orang di Yerusalem.
Mengenai orang-orang Makedonia itu Paulus menulis:
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita
mereka meluap dan meskipun mereka sang at miskin, namun mereka

kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi
menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada
karni, supaya merekajuga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam
pelayanan kepada orang-orang kudus (2 Korintus 8:2-4).
Meskipun disiplin berpuasa secara khusus tidak disebutkan di sini, namun
semangat persembahan mereka sejalan dengan mereka yang memakai puasa
janda untuk berkorban demi memenuhi kebutuhan sesamanya. Sarna seperti
janda yang mempersembahkan 2 uang tembaganya, orang-orang Kristen di
Makedonia memberi dari kekurangannya untuk mencukupi kebutuhan orang lain.
TRADISI YANG TERKENAL DAN YANG LAMA DIPEGANG
(Kutipan-kutipan

dalam bab ini semuanya berasal dari penulis-penulis
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Kristen di masa segera setelah zaman Perjanjian Baru).
Berpuasa mungkin atau tidak mungkin tercakup dalam beberapa contoh
persembahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang disebutkan di depan;
akan tetapi, berpuasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu
dengan cepat menjadi bagian dari kehidupan gereja di zaman pasca-para
rasul. Berpuasa sering disebut dalam tulisan-tulisan "Bapa-bapa Gereja",
dan biasanya dalam konteks yang kita sebut Puasa Janda. Pad a abad kedua,
puasa dijalankan orang-orang Kristen dua kali dalam seminggu - Rabu dan
Jumat. Disiplin berpuasa dianggap lebih baik daripada berdoa. Hennas sang
Gembala menggambarkan praktik makan roti dan minum air saja selama
berpuasa, dan memberikan uang yang tadinya untuk membeli makanan sebagai sumbangan amal.
Hubungan antara puasa dan memberi untuk keperluan amal berlanjut
sampai beberapa lama di zaman Gereja mula-mula. Santo Leo menggambarkan puasa sebagai suatu ''presidium'' - suatu perlindungan untukjiwa
terhadap kontrol tubuh. Ia menganjurkan puasa untuk mendisiplinkan tubuh.
Mendisiplin tubuh dapat membuat jiwa mampu menerima petunjuk dari
Allah, seperti panggilan untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang
belum terjangkau pada zaman itu.
Leo menekankan bahwa disiplin untuk dengan rela memberi kepada
sesama tidak terpisah dari puasa. MenurutApologi Aristides, ketika seorang
Kristen tidak mempunyai uang untuk menolong sesamanya yang miskin,

orang Kristen itu biasanya akan berpuasa selama dua atau tiga hari untuk
mengumpulkan uang yang dibutuhkan.
Sepanjang Abad Pertengahan, suatu bentuk modifikasi Puasa Janda telah
dipraktikkan oleh para biarawan mula-mula. Di biara, berpuasa menjadi
bagian dari gaya hidup pertapa sebelum akhimya hilang pada zaman berikutnya. Bukti-bukti yang kuat menyatakan bahwa disiplin berpuasa pertama
kali dipraktikkan sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi untuk
mengirim para rnisionari ke negara-negara yang belum mengenal Kristus.
Pada abad keenam, Santo Columba dan biarawan Irlandia lainnya dikirim
untuk misi penginjilan ke Inggris Raya dan Eropa Utara. Misi ini dimungkinkan karena dana biara yang terbatas yang seharusnya bisa untuk membeli
banyak makanan dan barang-barang lainnya, disumbangkan untuk misi ini.
Mirip dengan itu, orang-orang Moravia dan kelompok-kelompok orang saleh
mula-mula lainnya menjalankan gay a hidup komunal sederhana yang
memasukkan disiplin puasa di dalamnya. Pengorbanan mereka memungkinkan mereka dapat menyerahkan uang yang terbatas untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendukung pelayanan pengabaran injil.
Puasa Janda juga merupakan bagian dari disiplin pribadi dari banyak
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pembangun dan gerakan kebangunan. Contoh orang-orang Moravia sudah
diberikan di depan. John Wesley dan pemimpin Metodis lainnya dalam Kebangunan Penginjilan mengadopsi gaya hidup sederhana yang mencakup
puasa yang teratur, dan mereka mendorong orang lain untuk melakukan hal
yang sarna. Uang yang sebetulnya untuk membeli makanan bagi mereka,
digunakan untuk membiayai proyek-proyek kemanusiaan, termasuk menolong para janda dan yatim piatu, penebusan budak-budak dan reformasi
penjara.
Dalam bab pertama, kami menyebutkan bahwa ratusan orang Kristen
melewatkan makan siangnya selama Kebangkitan Doa Layman pada tahun
1859. Hal ini menyebabkan banyak orang dapat menyimpan uang yang
sedianya untuk membeli makanan, untuk membantu orang-orang yang
terkena dampak langsung akibat bangkrutnya bank yang terjadi pada waktu
yang hampir bersamaan dengan puncak kebangunan. Meskipun tujuan dari
pertemuan doa tersebut bukan untuk berpuasa, tetapi karena orang-orang
itu berdoa sepanjang jam makan siang, maka puasa merupakan hasil yang
mas uk akal,
Bahkan pada saat ini, banyak orang Kristen di Amerika Utara yang
mempraktikkan disiplin puasa dalam hubungannya dengan membantu
proyek-proyek kemanusiaan. Banyak gereja dan kelompok masyarakat yang
mensponsori "Kelaparan Tiga puluh Jam" untuk mengumpulkan dana untuk
mengakhiri bencana kelaparan. Yang lain mengadakan jamuan gereja dengan
menghidangkan nasi dan kacang merah untuk mengingatkan orang pada
masyarakat kurang mampu. Mereka sering menyumbangkan uang yang
sedianya untuk mengadakan jamuan, untuk memberi makan orang-orang
lapar. Puasa Janda juga dipraktikkan oleh orang-orang Kristen di negaranegara sedang berkembang di dunia.
Suatu bentuk lain dari Puasa Janda secara teratur dipraktikkan oleh orang-orang Kristen di negara bagian Mizoram, India. Daerah ini adalah daerah termiskin di India, tetapi orang-orang Kristen di sana telah menciptakan
strategi yang unik untuk mengumpulkan uang bagi misi-misi ke luar daerah.
Ketika kaum wanita Mizoram menyiapkan nasi untuk keluarganya, mereka
menyisihkan satu cangkir beras dari jumlah yang biasanya dimasak. Beras
ini disisihkan untuk dijadikan sebagai sumbangan bagi misi-misi itu. Beras
sumbangan para wanita tadi kemudian akan dijual oleh gereja kepada
anggotanya. Uang yang terkumpul melalui proses siklus ulang beras ini digunakan untuk mengirim para misionari ke propinsi lain di India dan juga
ke negara-negara tetangga.
Penekanan kemanusiaan pada Puasa Janda juga tampak pada mereka
yang tidak menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Mahatma Gandhi yakin
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bahwa rnanusia seharusnya rnenjalankan "puasa wajib yang kekal" untuk
rnernenuhi kebutuhan sesarnanya secara rnernadai. Gandhi sendiri mempraktikkan puasa, dan rnendorong pengikutnya untuk rnelakukan hal yang sarna.
Gaya hidupnya yang sederhana jelas dirnotivasi oleh keprihatinannya pada
orang miskin. Sudah tentu orang Kristen, yang dicirikan oleh kasihnya
kepada sesarna, seharusnya rnernperhatikan rnereka yang kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokok (lihat Yohanes 13:34,35).
CARA MENJALANKAN PUASA JANDA
Sebelurn mempraktikkan disiplin puasa dalam konteks Puasa Janda,
arnbillah waktu untuk rnenyiapkan diri Anda secara memadai. Walaupun
rnengorbankan satu atau dua kali rnakan untuk rnernberikan kontribusi
keuangan pada proyek-proyek pengentasan intemasional adalah hal yang
rnungkin, narnun pengalarnan dalarn rnenjalankan Puasa Janda dapat lebih
berarti jika Anda mernpersiapkan diri untuk itu. Biarkan puasa Anda
rnelayani Anda ketika Anda berusaha untuk rnelayani sesarna.
Langkah 1: Berorientasi pada Orang Lain
Turnbuhkan kepekaan pada rnasalah yang rnenirnpa orang lain dengan
rnencari tahu apa yang dibutuhkan orang-orang tidak rnampu yang hidup di
sekitar Anda. Salah satu kerugian tinggal di "zaman informasi" adalah kita

mendengar tentang begitu banyak orang yang terluka sehingga kita dengan
rnudah rnenjadi tidak peka lagi akan kebutuhan rnereka. Kita dapat rnengatasi
kecenderungan alarni ini dengan secara proaktif rnenumbuhkan rasa ernpati
dan kepekaan terhadap orang yang sedang berada dalam kesulitan.
Langkah 2: Kenali Berkat-berkat Anda Sendiri
Banyak orang Kristen di negara ini hidup jauh lebih baik daripada orang-orang rniskin di dunia ini. Narnun, kebanyakan kita lebih rnudah untuk
rnengeluh daripada bersyukur. Kita sering kali tidak rnenyadari betapa
beruntungnya kita sarnpai kita melihat orang lain yang lebih berkekurangan.
Seorang mahasiswa sekolah Alkitab suatu kali protes karena dia hanya
rnernpunyai roti dan selai untuk dirnakan, sampai ia rnenernukan rnahasiswa
lain yang hanya rnernpunyai biskuit kering. Orang-orang terrniskin di
Arnerika Utara akan dipandang sangat rnakmur di bagian lain dari dunia
ini. Bukannya malah prates karena tidak bisa rnembeli hidangan penutup
yang rnahal untuk pelengkap makanan restoran kita, tetapi kita seharusnya
bersyukur untuk rnakanan yang disediakan Tuhan bagi kita. Banyak orang
di dunia ini tidak dapat rnengharapkan rnakanan yang hanya terdiri dari
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semangkuk kacang merah, nasi atau biji-bijian matang lainnya.

Langkah 3: Gunakan Sejumlah Uang Pembeli Makanan Anda
Tujuan dari Puasa Janda adalah membantu Anda menyalurkan pemberian
untuk memenuhi kebutuhan sesama dengan menggunakan uang yang
seharusnya untuk memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Seperti hamba yang
setia yang dipercaya untuk mengurus sumber daya yang dipercayakan
Allah kepada Anda, Anda dapat berpuasa untuk mengurangi dana makan
Anda. Uang yang Anda sisihkan dapat dipakai untuk berbagi dengan orang-orang yang kelaparan. Tidak mungkin kita membawa korban-korban
kelaparan yang masih asing ke meja makan Anda setiap rninggu, tetapi adalah
mungkin bagi keluarga Anda untuk berpuasa selama jam makan malam
sehingga sebuah keluarga di daerah yang terkena bencana kelaparan dapat
makan.

Langkah 4: Berpuasa dan Berdoalah untuk Meminta Petunjuk
Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang menderita.
Oleh karena itu, rnintalah hikrnat dari Allah untuk menentukan sampai sejauh
mana Anda seharusnya terlibat dalam suatu proyek kemanusiaan tertentu.
Bukannya menyerah dalam keputusasaan karena Anda tidak mampu
memberi makan semua orang lapar di dunia, tetapi Anda harus meminta
Allah untuk memberi Anda keterbebanan dengan porsi kebutuhan yang
tertangani.
Mungkin keluarga Anda dapat menyediakan makanan untuk sebuah
keluarga yang kelaparan dengan berpuasa sehari dalam seminggu. Keluarga
yang lainmungkin memberikan uang yang disisihkan melalui Puasa Janda
untuk membeli mainan sebagai hadiah Natal untuk anak-anak yang miskin.
Keluarga yang lain lagi mungkin berpartisipasi dalam bank makanan, rumah
untuk gadis-gadis remaja yang hamil atau sebuah pusat rehabilitasi lokal
untuk pecandu obat-obatan terlarang dan alkohol. Puasa Anda akan berperan
lebih besar jika Anda mengidentifikasi cara-cara tertentu di mana Anda dapat
berpartisipasi dalam pemecahan masalah-masalah yang lebih besar.

Langkah 5: Berdoa untuk Orang yang Anda Tolong
Setelah Anda mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari Puasa Janda Anda,
luangkan waktu khusus - mungkin waktu makan - untuk berdoa bagi orang
yang kekurangan yang akan merasakan manfaat langsung dari pemberian
Puasa Janda Anda. Ketika Yesus menerima 5 potong roti dan 2 ekor ikan
kecil dari seorang anak laki-laki, Dia mengucap syukur sebelum membagibagikannya kepada orang-orang yang kelaparan.
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Langkab 6: Rasakan Penderitaan Orang Lain
Jika Anda merasa kesulitan untuk melewatkan suatu sore tanpa sebatang
coklat, pikirkan mereka yang harus bertahan dalam sehari atau seminggu
hanya dengan semangkuk kecil nasi. Beberapa keluarga yang berpuasa
bersama mengakhiri Puasa Janda mereka dengan hidangan sederhana yang
terdiri dari nasi dan kacang merah, makanan pokok banyak orang di seluruh
dunia, atau dengan makanan asli orang-orang untuk siapa mereka berpuasa.
Badan-badan kemanusiaan sering kali dapat memberikan informasi untuk
membantu menyiapkan makanan-makanan ini.

Langkah 7: Mempertimbangkan Investasi Jangka Panjang
Ketika Anda memasukkan Puasa Janda ke dalam disiplin puasa pribadi
Anda, mulailah berpikir untuk memperluas keterlibatan Anda dalam pembebasan penderitaan manusia. Pertimbangkan untuk melakukan perubahan
gaya hidup yang nyata yang akan memampukan Anda untuk terus
berkontribusi bagi orang lain.
Banyak dokter mendorong pasiennya yang berpuasa untuk mengembangkan kebiasaan makan yang lebih sehat setelah puasa. Menghilangkan
gula dan garam yang berlebihan dalam makanan dapat diubah menjadi
tabungan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Anda dapat
memilih untuk berpuasa satu kalijam makan atau satu hari di setiap minggu
untuk meningkatkan pelayanan Anda bagi orang-orang yang mernbutuhkan.

PRINSIP-PRINSIP PRAKTIS UNTUK DIINGAT
Berikut ini adalah saran untuk meningkatkan nilai Puasa Janda.

Belajar mengidentijikasi kebutuhan manusia yang spesijik lainnya. Janda
dari Sarfat memutuskan untuk mengorbankan makannya untuk kepentingan
Elia. Demikian juga dengan anak laki-laki yang menyumbangkan makan
siangnya untuk memberi makan orang ban yak ketika dia memutuskan untuk
berpuasa. Puasa Janda bisa membuat Anda peka terhadap orang yang mungkin dapat Anda tolong melalui cara-cara tertentu lainnya.
Pelajari nilai ekonomis makanan yang akan Anda konsumsi dalam sehari
secara umum. Jumlah ini dapat ditentukan melalui satu atau dua cara. Anda
dapat merancang menu khusus harian dengan memperkirakan biaya dari
tiap makanan, termasuk pembelian makanan ringan, kopi dan donat.
Jika keluarga Anda sedang mempelajari Puasa Janda untuk diterapkan
dalam satu hari, mungkin lebih mudah bagi Anda membagi anggaran makan
keluarga dengan tujuh untuk memperkirakan penghematan yang dihasilkan
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dari puasa pada hari itu. Jika satu keluarga menghabiskan Rp 140.000,00
seminggu untuk membeli bahan makanan dan makanan lainnya, keluarga
itu akan menabung Rp 20.000,00 dalam satu hari Puasa Janda. Dengan cara
ini Anda tidak hanya dapat membantu memberi makan orang yang kelaparan,
tetapi Anda juga lebih dapat mengontrol anggaran makan Anda.
Catat nilai pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan sebelum Anda
mulai berpuasa. Janda dari Sarfat memberikan makanannya kepada Elia
sebelum ia sendiri dan anaknya makan. Janda yang memberikan 2 uang
tembaganya di bait Allah dan anak laki-laki yang memberikan makan
siangnya untuk 5.000 orang yang kelaparan juga sudah memberi sebelum
berpuasa. Memberi dahulu akan membantu Anda mengidentifikasi prioritas
puasa Anda dan menghilangkan kecenderungan untuk mengakhiri puasa
dengan membelanjakan pemberian kemanusiaan Anda untuk membeli
makanan Anda sendiri.
Tetapkan tujuan-tujuan spesijik. Tetapkan suatu tujuan tentang seberapa jauh Anda akan berpartisipasi untuk suatu proyek kemanusiaan. Kemudian
tentukan berapa lama Anda harus berpuasa untuk menyisihkan sejumlah
uang yang ingin Anda berikan untuk proyek ini. Banyak orang merasa 1ebih
mudah untuk berpuasa satu hari dalam satu minggu selama beberapa minggu
daripada berpuasa dalam waktu yang lebih lama. Beberapa orang mungkin
memilih berpuasa secara teratur, mengambil satu proyek setiap bulan atau
setiap dua bulan.
Belajarlah mengenali orang-orang yang Anda layani. Ketika Anda
mengakhiri puasa Anda, lakukan dengan makanan yang akan mengingatkan

Anda kepada orang-orang untuk siapa Anda berpuasa. Semangkuk biji-bijian masak seperti bubur oatmeal, nasi atau bubur jagung bukan selalu
merupakan makanan sehari-hari banyak orang di penjuru dunia. Jika Anda
berpuasa untuk orang-orang yang tinggal di daerah tropis, Anda mungkin
perlu mengakhiri puasa dengan sebuah pisang atau buah-buahan lainnya.
Cari cara-cara khusus lainnya untuk mengurangi biaya hidup pribadi
Anda sehingga memungkinkan Anda untuk berkontribusi lebih banyak dalam
memenuhi kebutuhan orang lain. Banyak orang Kristen di Amerika Utara
memasukkan begitu banyak hal-hal yang kurang penting ke dalam gaya
hidup pribadi mereka yang saat ini mereka pandang penting. Kemewahan
sudah menjadi kebutuhan kita. Sebuah Puasa Janda dapat menolong kita
mengenali hal-hal yang kurang penting yang dapat dihilangkan untuk
menghasilkan tabungan jangka panjang yang nyata. Banyak orang Kristen
telah memilih untuk hidup dalam gaya hidup yang sederhana sehingga mereka dapat memberi lebih untuk misi-misi dan memenuhi kebutuhan orang
lain.
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MENYIAPKAN

Tujuan:
Janji:

Kebutuhan
Spesifik:
Jumlah
Spesifik:

Puasa:
Kegiatan:
Setelah
Puasa:

PUASA JANDA

Puasa Janda, untuk menyisihkan dana guna memenuhi
kebutuhan sesama.
Tuhan, saya berjanji untuk berpuasa dan berdoa seturut
dengan garis pedoman berikut ini atas nama orang-orang tertentu. Selama puasa saya berjanji untuk memberikan uang yang seharusnya untuk membeli makanan
kepada-Mu melalui sebuah lembaga atau langsung
kepada yang membutuhkan.
Saya akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan

Saya akan menyumbangkan Rp
untuk hal ini,
berdasarkan apa yang saya punyai dan kalau tidak
mencukupi saya akan memberikan uang jatah makan.
Makanan yang saya pantangkan
_
Saya akan berdoa padajam makan secara khusus untuk
_____
selama berpuasa.
Untuk lebih mengenal

orang-orang

untuk siapa saya

berpuasa, saya akan berbuka puasa dengan
Kebutuhan
Saya Sendiri:
Mulai:
Berakhir:
Dasar
Alkitab:
Janji
Alkitab:

Sumberdaya
yang dibutuhkan:

_

Kebutuhan dalam hidup saya sendiri yang saya ingin
Tuhan penuhi selama berpuasa adalah
_
Tanggal dan waktu mulai
_
Tanggal dan waktu berakhir
_
1 Raja-raja 17.
'Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai
pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi"
(l Raja-raja 17:14).
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_

Langkahlangkah
Setelah

Puasa:
Tanda tangan

Tanggal

_

PUASA RASUL PAULUS

S

eorang mahasiswa teologi berpuasa untuk memutuskan menerima atau
tidak posisi sebagai rekan pend eta di sebuah gereja yang besar dan terkemuka. Seperti Rasul Paulus dalam perjalanan menuju Damaskus, mahasiswa tersebut membutuhkan petunjuk Allah. Selama berpuasa, Tuhan membuat mahasiswa terse but kehilangan rninatnya untuk posisi di gereja itu.
Satu bulan kemudian pendeta senior di gereja itu mengundurkan diri;
konsekuensinya semua anggota majelisnya juga diminta untuk mundur.
Sebelum Puasa Rasul Paulusnya dimulai, mahasiswa tersebut merasa tersanjung oleh kemungkinan melayani di gereja yang terkemuka itu. Tetapi
ketika dia menenangkan diri di tempat yang tenang dan berpuasa untuk
mencari kehendak Allah, petunjuk yang diterimanya terbukti merupakan
keuntungan.

BERPUASA UNTUK CAHAYA DI JALAN
Karena kehidupan akan menghadapkan kita pada beberapa keputusan
penting, suatu saat kita bisa mendapat manfaat dari Puasa Rasul Paulus.
Keputusan-keputusan dapat mengalihkan seluruh hidup dan tujuan kita.
Keputusan tentang dengan siapa kita akan menikah, misalnya, dapat
membangun atau menjatuhkan kita.
Jika kita tahu masa depan kita, akan lebih mudah untuk membuat keputusan-keputusan. Tetapi kita tidak tahu, sehingga Allah menjanjikan bahwa
puasa yang Dia inginkan akan membuat "terang-Nya (akan) merekah seperti fajar" (Yesaya 58:8). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa
jika kita berpusat pada kehendak Allah dan bukannya kehendak sendiri ketika kita menghadapi keputusan-keputusan penting, Dia akan memberikan
perspektif yang jelas dan pengertian yang kita perlukan untuk membuat keputusan-keputusan penting.

ASAL USUL PUASA RASUL PAULUS
Rasul Paulus (sebelurnnya Saulus - penganiaya Kristus dan pengikut-
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pengikut-Nya) dihadapkan pada keputusan yang mengubah kehidupan, suatu
puasa, dan pengungkapan cahaya Allah dijalan menuju Damaskus. Setelah
dibuat tak berdaya oleh Tuhan, Saulus menjadi buta selama 3 hari, "dan tidak makan atau minum" (Kisah Para RasuI9:9). Setelah membaktikan dirinya untuk menganiaya orang-orang Kristen, dia pasti tidak mendengar apaapa dan "tidak tahu apa-apa" tentang Kristus dan mas a depannya dengan
Kristus. Hanya setelah Saulus berpuasa maka dia "melihat terang". Allah
mengutus Ananias ke rumah di mana Paulus tinggal. Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus man tan penganiaya, dan dia menerima penglihatan
untuk menjadi Rasul Paulus.
BAGAIMANA ALLAH BERBICARA KEPADA KlTA?
Jika kita dapat berbicara kepada seseorang yang mengetahui bahayabahaya, pahala-pahala dan rasa sakit hati di masa depan, keputusan-keputusan
akan menjadi mudah. Yesus Kristuslah orangnya.
Mereka yang men genal Kristus memiliki suatu keuntungan dalam membuat keputusan. Ia mengetahui mas a depan karena Ia adalah Alpha dan
Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Allah; oleh karena itu, Ia
tidak dibatasi waktu dan tidak terbatas. Ia berdiri di sisi lain dari keputusankeputusan kita dan mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita. Jadi, kita
seharusnya meminta Tuhan untuk menolong kita membuat keputusan-keputusan. Allah berbicara kepada kita melalui anak-Nya, Yesus Kristus.
Tuhan mungkin tidak berbicara kepada kita sejelas seperti yang didengar
beberapa orang dalam Alkitab, namun Ia akan menolong kita membuat
keputusan. Pertama, Tuhan telah memberi kita prinsip-prinsip untuk tinggal
di dalam firman-Nya. Misalnya, kita tidak perlu berdoa tentang apakah kita
akan menikah dengan orang yang belum diselamatkan (lihat 2 Korintus
6: 14), atau tentang boleh tidaknya seks di luar nikah (lihat Keluaran 20: 14).
Kebanyakan keputusan kita bukanlah hitam dan putih. Kita sering berdiri
di keredupan senja, tidak terang dan tidak gelap. Seperti mengemudi pada
waktu menjelang malam, temaram senja membuat kita sulit melihat orang
di tepi jalan. Kita tidak melihat rambu-rambu penting. Selalu ada bahaya
yang mungkin menyebabkan kita kehilangan jalan atau hidup kita. Keputusan
total yang mengubah hidup dapat membuat kita merasa seolah-olah sedang
mengemudi melewati kehidupan di waktu senja.
Di samping petunjuk yang diberikan melalui Firman-Nya, Allah telah
menyediakan banyak sumber daya lain untuk mengambil keputusan:
•

Ia membimbing kita melalui konseling dari ternan (Amsal 11:14).
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Ia memberi petunjuk dengan kedaulatan-Nya (Roma 8:28).
Ia membimbing kita di dalam hati (Kisah Para RasuI16:6; Roma 8:14).
Ia memimpin kita melalui kesempatan-kesempatan (l Korintus 16:9).
Ia membimbing kita jika kita mempunyai roh yang berserah (Roma
12:1,2).
Ia membimbing kita melalui karunia-karunia rohani kita (1 Korintus 7:7).
Ia membimbing kita melalui akal sehat kita (Amsal 16:9).
Ia membimbing kita melalui doa.
Yang paling penting, Allah membimbing kita melalui puasa.

Puasa Rasul Paulus melibatkan fokus pada pilihan-pilihan kita dan
bukannya makanan kita, dan mendoakan keputusan-keputusan kita untuk
mendapatkan hasil yang memuaskan.
Keputusan dapat menjadi begitu menakutkan atau tidak jelas sehingga
kita tetap tidak tahu apa yang harus dilakukan saat kita mempelajari daftar
di atas satu per satu. Apa yang harus kita lakukan untuk men along kita
membuat keputusan yang sangat besar?
Kita dapat berpuasa.
Ketika kita berpuasa, Allah memberikan terang yang merekah dalam
pikiran kita seperti fajar di hari yang baru. Terang itu adalah kehendak-Nya
yang sempuma untuk hidup kita.
Walaupun Puasa Rasul Paulus menolong kita untuk menerima hikmat
Allah dalam membuat keputusan, namun tujuannya bukanlah untuk membantu kita membuat keputusan-keputusan yang tidak penting. Puasa sernacam

ini tidak untuk keputusan-keputusan remeh dalam hidup, seperti mau makan
siang di mana atau ketika kita akan membeli sesuatu yang tidak penting.
Puasa Rasul Paulus menawarkan bantuan dalam keputusan-keputusan berat
seperti memilih ternan hidup, berhenti kerja, dan keputusan lain yang mengubah hidup.
John Maxwell melakukan beberapa pengamatan yang luar biasa tentang
pengambilan keputusan.
ATURAN

MAXWELL

DALAM PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

1. Keputusan yang salah pada waktu yang salah adalah suatu bencana.
2. Keputusan yang salah pada waktu yang tepatadalah suatu kesalahan.
3. Keputusan yang benar pada waktu yang salah adalah sesuatu yang
tidak bisa diterima.
4. Keputusan yang benar pada waktu yang tepat adalah keberhasilan.
Kehidupan berpusat di sekitar pengambilan keputusan. Kita memilih
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universitas, kemudian mernilihjurusan. Ketika lulus, kita mernilih pekerjaan
dan apartemen. Kita mernilih mobil yang akan kita kendarai, dan kita mernilih
ternan-ternan kita. Pagi hari menghadapkan kita pada pilihan-pilihan tentang
apa yang akan dipakai, apa yang akan dimakan, dan apa yang akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas utama. Kita memilih sikap kita. Ketika kita
membiarkan satu hal sepele mengganggu kita, kita memilih untuk marahmarah.
Sebagian besar dari kehidupan ini adalah pilihan. Mereka yang telah
mencapai puncak memiliki catatan sejarah ten tang mengambil keputusan
yang baik. Seperti petinju kelas berat yang harus memenangkan pertandingan penting untuk menjadi seorang juara dunia, mereka yang sukses dalam
hidupnya harus membuat pilihan yang benar dalam keputusan-keputusan
penting yang menghadang mereka.
Pilihan yang Salah
Salah pilih dapat membawa pada bencana. Puasa tidak secara otomatis
menyebabkan kita dapat membuat pilihan yang lebih baik. Walaupun puasa
seharusnya menolong kita untuk berfokus pada unsur-unsur keputusan yang
Allah ingin kita pertimbangkan, namun kita seharusnyajuga menggunakan
inisiatif kita sendiri untuk waspada terhadap setiap faktor dalam hidup kita
yang telah berkontribusi terhadap pilihan-pilihan yang salah di masa lalu.
Persepsi emosional

yang salah sering membawa

pada pilihan yang salah.

Kita mernilih sesuai dengan bagaimana kita merasakan sesuatu. Kita mengira
seseorang membenci kita meskipun sebetulnya tidak dernikian; mereka hanya
mengabaikan kita. Respons yang pemah diberikan oleh orang-orang terhadap komitmen sebelumoya dapat membuat kita memilih untuk mendukung
atau melawan mereka. Tradisi dapat menyebabkan kita membuat pilihan
yang salah: "Kita tidak pemah melakukannya sebelumoya." Seperti yang
diketahui oleh setiap orang tua, tekanan rekan-rekan dapat membawa pad a
pilihan yang buruk: "Semua anak pergi" dan tekanan itu dapat membawa
orang tua pada pilihan yang buruk. Harga diri dapat memaksakan pilihanpilihan yang salah, yang menyebabkan kita membuat keputusan buruk hanya
untuk "menyelamatkan muka".
Sebagai seorang direktur sebuah sekolah Alkitab, saya harus membeli
sebuah minibus untuk tim perjalanan kami pada suatu musim panas. Seperti
sekolah Alkitab lain yang berjuang untuk hidup, kami hanya mempunyai
sedikit uang - yang bahkan tidak cukup untuk membayar gaji. Empat orang
anggota staf ingin membeli sebuah minibus buatan Jerman yang sudah kuno.
Mereka berargumentasi bahwa menggunakan mobil itu dalam tur pencarian
dana akan memungkinkan kami untuk mendapat uang untuk membayamya,
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Saya tidak yakin kami harus melakukan hal seperti itu, tetapi setiap hari
saya didesak untuk membeli mobil itu. Akhirnya,saya memanggil keempat
orang itu ke kantor saya. Kami semua berlutut di sekeliling meja saya dan
berdoa supaya Tuhan memimpin kami pada mobil yang tepat. Ketika kami
selesai berdoa, saya berkata, "Pergilah."
Mobil terse but dibeli dari sebuah perusahan swasta - bukan mobil baru
dari dealer. Mobil itu kemudian terbakar satu blokjauhnya dari lokasi pembelian dan musnah. Untung sebelumnya karni sudah mengurus asuransi melalui telepon, sehingga kami sudah dijamin. Tetapi setelah enam bulan, onderdilnya tidak kunjung datang dari Jerman sehingga kami tidak menggunakan
mobil itu untuk pencarian dana. Sebaliknya, kami malah sudah kehilangan
manfaat dari uang itu. Ketika montir sedang menyelesaikan perbaikan-perbaikan, ia terlalu keras mengencangkan sekrup di kipas kaca bagian depan,
dan mematahkan kipas kaca tersebut. Itu berarti tiga bulan penundaan lagi
sebelum kami akhirnya dapat menggunakan mobil itu.
Saya telah membuat keputusan yang salah, meskipun sudah berdoa
bersama empat orang yang lain. Kami semua diyakinkan bahwa itu adalah
keputusan yang benar. Kami dapat dengan mudah membuat keputusan yang
sama buruknya me ski sudah menjalankan Puasa Rasul Paulus, karena kami
tidak mempunyai cukup informasi tentang merek mobil itu.
Kita membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang baik.
Kita membuat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang buruk.
Tanpa informasi apa pun, kita membuat keputusan yang untung-untungan.

MENYIAPKAN PUASA RASUL PAULUS
Sebelum Anda memulai Puasa Rasul Paulus mengenai suatu keputusan
penting, Anda perlu mempunyai strategi pengambilan keputusan. Strategi
berikut akan digunakan selama puasa dan akan menjadi landasan dalam
proses pengambilan keputusan. Kelima langkah strategi ini tidak dirancang
khusus untuk buku ini, tetapi merupakan langkah-Iangkah yang biasanya
diterima sebagai langkah yang sebaiknya diikuti dalam setiap pengambilan
keputusan. Saya tidak percaya Allah akan "menjatuhkan" sebuah jawaban
begitu saja bagi kita. Ia adalah pribadi yang rasional yang memimpin kita
melalui pikiran kita - pertama untuk men genal Dia dan kedua untuk menerapkan prinsip-prinsip firman-Nya dalam kehidupan kita. Puasa dapat memungkinkan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan
yang baik.
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LIMA LANGKAH UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Jujurlah dalam menghadapi setiap masalah yang menyelimuti
keputusan Anda. Mulailah puasa Anda dengan mengakui bahwa Anda
mempunyai masalah. Kadang-kadang hal ini memerlukan pengakuan dosa.
"Kami telah berbuat dosa" (Daniel 9:5), Daniel mengaku, ketika ia harus
mengambil keputusan-keputusan dalam tahanan. Adalah tidak berguna
berpuasa sekadar untuk menghindari tanggung jawab dalam menghadapi
masalah. Misalnya, seorang pria mungkin tahu bahwa ia harus mengambil
keputusan soal pekerjaan, sehingga dia berkata kepada temannya, "Mari
kita berdoa untuk hal itu." Dengan kata lain, ini merupakan pengakuan bahwa
dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan ketika mereka berdoa, mereka
tidak mengikuti strategi pengambilan keputusan apa pun.
Puasa Rasul Paulus adalah alat untuk mengakui bahwa Anda harus
berbuat sesuatu berkenaan dengan masalah itu. Anda harus memutuskan
untuk berpantang makan untuk menolong diri Anda sendiri menemukan
jawaban. Satu manfaat besar dari puasa ini adalah mengetahui bahwa Anda
sedang melakukan sesuatu berkenaan dengan masalah Anda.
2. Dejinisikan masalah Anda. Disiplinkan diri Anda saat menjalankan
Puasa Rasul Paulus. Bekerja keraslah. Jangan hanya merenungkan gejalagejalanya, melainkan tuliskan masalah Anda. Memandang masalah Anda
sebagai hitam dan putih mungkin menghasilkan

gagasan yang berbeda

mengenai penyelesaiannya. Dan juga, masalah yang terdefinisi dengan baik
sudah setengah terpecahkan. Ketika Anda sudah mendefinisikan masalah
Anda dengan jelas, Anda dapat menyusun energi Anda untuk mencari
pemecahannya. Selama berpuasa, tulis dan tulis kembali masalahnya tiga
atau empat kali. Setiap kali Anda mempelajari informasi mengenai masalah
tersebut, Anda mendapatkan titik pandang yang berbeda. Tulis kembali
masalahnya. Akhirnya Anda akan memaharni secara jelas masalah tersebut,
dan pikiran Anda akan terfokus pada sebuah jawaban.
3. Kumpulkan informasi. Ini mencakup laporan, bagan, artikel - dan setiap hal serta segala sesuatu yang menyangkut masalah Anda. Anda mungkin
perlu mengumpulkan buku harian, atau dokumen-dokumen lain yang dapat
Andajadikan "pegangan" mengenai masalah tersebut.
Ketika Anda mengumpulkan informasi, bertanyalah, "Mengapa?" Paksa
diri Anda untuk melihat penyebabnya. Mengapa bisa begitu?
4. Susunlah daftar semua penyelesaian yang mungkin. Mengumpulkan
informasi akan memaksa Anda untuk mernikirkan semua kemungkinan
pemecahan masalah Anda. Kumpulkan semua gagasan! Tuliskan setiap cara
pemecahan masalah yang memungkinkan. Tulis semua solusi yang masuk
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akal dan juga yang tampaknya tidak masuk akal. Tulis semua yang terpikirkan
oleh Anda. Sebuah jawaban yang kurang baik mungkin akan memicu
jawaban yang terbaik. Jangan mencoba untuk menjawab masalah Anda
sampai Anda sudah kehabisan daftar penyelesaian yang potensial. Jika Anda
terlalu cepat terpaku pada suatu penyelesaian, Anda mungkin menghalangi
penyelesaian yang lebih baik. Sangat penting untuk menuliskan penyelesaian
yang mungkin sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini Anda akan mendapati
pikiran Anda bekerja ekstra untuk setiap penyelesaian.
5. Pilihlah keputusan yang terbaik. Kegiatan mengambil keputusan bukan
hanya duduk tenang-tenang dan berdoa supaya jawaban turun dari langit.
Atau tiba-tiba berusaha mendapatkanjawaban yang lebih baik. Ini menyangkut masalah memilih penyelesaian terbaik di antara banyak pilihan. Penyelesaian terbaik didapatkan dengan menyaring semua fakta-fakta yang
tersedia, namun nantinya, itu pun mungkin bukan penyelesaian yang
sempurna. Hanya Allah dan firman-Nya yang sempurna. Jadi, setelah Anda
melihat semua data-data dan memeriksa semua solusinya, pilih satu yang
terbaik bagi Anda.
Seseorang telah berkata, "Ambillah keputusan ... laksanakan." Langkah
pertama untuk membuat suatu keputusan terlaksana adalah dengan membuat
suatu komitmen terhadap keputusan tersebut. Karena Anda tahu faktanya,
Anda harus melatih kehendak Anda; emosi Anda akan mengikuti kehendak
Anda. Seluruh kepribadian menguat menuju keputusan itu - intelektual;
kehendak dan emosi.
Seorang pria yang ingin menurunkan berat badan sedang mempertimbangkan berbagai macam diet. Ia menyadari bahwa jumlah gula dalam
kopinya melebihi hitungan kalorinya setiap hari. Ia suka menambahkan tiga
sendok teh gula per cangkir untuk kelima cangkir kopi yang diminumnya
tiap hari.
Seseorang mengemukakan bahwa jika ia mau minum kopi kental tanpa
gula selama tujuh hari, ia tidak akan pernah lagi menambahkan gula. Ia menerima tantangan itu. Selama enam hari ia minum kopi kental, tanpa gula,
tetapi ia tidak menyukainya. Pada hari yang terakhir istrinya menyarankan,
"Tambahkan sedikit krim untuk menghilangkan rasa pahit." Dan ia menurutinya. Sepuluh tahun kemudian dia minum kopi tanpa gula, hanya dengan
sedikit penambahan krim. Ketika seseorang secara tidak sengaja memberinya
kopi dengan gula, dia tidak dapat meminumnya. Keputusan apa yang
mengubah kebiasaan minum kopinya secara radikal? Ia tahu dengan akalnya
apa yang ia inginkan (yaitu, mengurangi kalori yang masuk). Emosi kenikmatannya penting. Ia menyusun kehendaknya. Seluruh kepribadiannya
mengambil suatu keputusan - suatu keputusan yang tetap.
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RESEP PUASA RASUL PAULUS
Puasa Rasul Paulus dimulai pada saat Paulus perlu mengoreksi gagasannya yang sangat salah mengenai kekristenan. Perjanjian Baru memperkenalkan Paulus sebagai seorang pemuda yang memegang jubah orangorang yang melempari Stefanus (martir Kristen pertama yang dicatat) dengan
batu sampai mati. Di kemudian hari, Paulus bersaksi bahwa ia menganiaya
orang Kristen sampai mati (Kisah Para Rasul 22:4). Paulus memiliki pandangan yang salah tentang Allah. Ia melihat-Nya sebagai Allah bangsa
Yahudi saja. Paulus tidak memahami kasih Allah akan dunia ini. Ia pergi
dari rumah ke rumah menahan orang Kristen dan memasukkannya ke dalam
penjara. Karena dakwaan apa? Mereka adalah pengikut-pengikut Jalan
Tuhan - Yesus Kristus, yang berkata, "Akulah Jalan" (Yohanes 14:6). Paulus
telah menempuh perjalanan yang salah, melakukan hal yang salah, dengan
sikap yang salah.
Apa yang dapat membuatnya berbalik? Yesus Kristus, yang secara radikal mengubah hidupnya ketika dia sedang melakukan perjalanan - yang
lebih dikenal dengan jalan Damsyik. Bagaimana perubahan itu terjadi?
Selama tiga hari setelah bertemu dengan Kristus, Paulus berpuasa tanpa
makan dan minum. Dalam waktu tiga hari itu ia menilai dan memikirkan
kembali pandangannya tentang Allah dan Yesus Kristus. Selama waktu itu
Allah berbicara kepada dia, memberinya wahyu dan meletakkan dasar yang
menjadi cikal bakal keseluruhan ajaran Perjanjian Baru.
Puasa Rasul Paulus ditujukan untuk mendapatkan pemahaman dan
hikmat. Paulus mendapatkan pemahaman dan hikmat yang mengubah hidupnya dari puasa ini, dan ini menjadi dasar bagi perubahan arah kekristenan
Paulus. Puasa Rasul Paulus menjadi puasa terpenting dalam Gereja Kisten.
Sepuluh prinsip berikut ini yang diambil dari puasa asli Paulus dapat membimbing Anda untuk menjalankan puasa Anda sendiri.

Langkah 1: Sediakan Waktu untuk Mendengar Suara Yesus
Ketika ia sedang dalam perjalanan menuju Damsyik, Paulus mendengar
suara Yesus dan ia rebah ke tanah (lihat Kisah Para Rasul 9:4). Paulus dipimpin menuju sebuah rumah di tepi jalan di kota Damsyik. Di sana ia
mempunyai waktu untuk merenungkan apa yang telah ia dengar. Kita juga,
ketika mendengar Yesus berbicara kepada kita, harus tahu bahwa kita sedang
mendengarkan Seorang yang dapat menolong kita. Allah terlalu sayang untuk
menipu kita dun terlalu baik untuk melukai kita. Mulailah Puasa Rasul Paulus
Anda dengan mcndengarkan Allah yang berbicara kepada Anda. "Diamlah
dan ketahuilah, ba 'iwa Akulah Allah" (Mazmur 46: 11).
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Beberapa orang berdoa seharian, tidak makan selama 24 jam. (Lihat
lampiran untuk puasa macam ini.) Beberapa tidak minum. Yang lainnya
berdoa satu hari seminggu selama tiga atau empat minggu. Beberapa orang
berpuasa selama tiga hari seperti yang dilakukan Paulus. Selama waktuwaktu yang dipilih tersebut, mereka mendengarkan Allah dan berkonsentrasi
pada keputusan di depan mereka.
Langkah 2: Bertanya dan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan
ten tang Diri Anda Sendiri
Hal terbesar dalam Puasa Rasul Paulus adalah bahwa kita dapat melihat
pada cermin pemeriksaan-diri untuk melihat diri kita. Pada permulaan puasa,
kita masih melihat diri kita seperti apa yang kita pikirkan. Waktu yang
dihabiskan dalam hadirat Allah akan menyebabkan kita melihat diri kita
sebagaimana adanya.
Ketika Paulus sedang rebah di jalan menuju Damsyik, Allah bertanya,
"Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku?" (Kisah Para Rasul
9:4). Paulus secarajujur berpikir bahwa dia sedang melayani Allah ketika
dia menganiaya orang Kristen. Kadang kita berpikir bahwa kita berada di
pihak Allah meskipun sebenarnya tidak demikian. Kita mengira bahwa kita
membuat keputusan yang benar - keputusan yang ada dalam kehendak Allah
- tetapi sebenarnya tidak dernikian. Ketika Allah datang mencari umat-Nya,
Ia sering menanyakan sesuatu yang membuat mereka bertanya pada diri
mereka sendiri "di mana mereka" - seperti saat Ia datang dan bertanya,
"Adam, ... di manakah engkau?" (Kejadian 3:9).

Jelas bahwa Allah tahu di mana Adam berada. Adam sedang bersembunyi
di hutan dalam keadaan telanjang. Allah bertanya bukan untuk menemukan
dia, tetapi untuk membuat Adam sadar akan apa yang telah dilakukannya.
Allah datang menanyai Kain mengapa ia sedih (Kejadian 4:6). Jelas
Allah tahu mengapa Kain marah, tetapi Ia ingin Kain dapat menghadapi perasaannya. Sebuah pertanyaan sering kali merupakan jalan Tuhan untuk
mengajar kita tentang apa yang perlu kita lakukan.
Ketika Anda berpuasa, biarkan Allah bertanya. Anda dapat melakukan
hal ini dengan pertama-tama mempelajari apa yang Alkitab katakan ten tang
hal-hal yang berhubungan dengan keputusan Anda. Kedua dalam keheningan biarkan Allah berbicara pada hati nurani Anda. Setelah Allahbertanya kepada Paulus, orang Yahudi yang bingung ini balik bertanya kepada
Allah, "Siapa Engkau, Tuhan?" (Kisah Para Rasul 9:5). Paulus tidak mengenali perubahan rupa Anak Allah yang menghentikan perjalanannya
memasuki Damsyik dengan dendam di hatinya. Paulus menanyakan pertanyaan yang tepat. Sebelum kita tahu siapa Allah itu, kita tidak tahu apa
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yang harus dilakukan. Allah tidak akan menunjukkanjawaban sampai kita
mempunyai keinginan untuk mengenal Dia. Ia tidak akan menunjukkan
jawaban sampai Ia menunjukkan diri-Nya sendiri kepada kita.
Langkah 3: Kenalilah Kebenaran yang Objektif
Ketika kita akan mengambil keputusan kita mungkin bingung, berkecil
hati, atau paling tidak "tertutup" oleh pemikiran kita sendiri. Puasa Rasul
Paulus akan mengubah introspeksi diri kita. Jawabannya mungkin sedang
menunggu dengan tenang penemuan kita. Jawabannya tidak berada di dalam - melainkan di luar. Walaupun Paulus menjadi tuli dan bingung, dia
mengenali bahwajawabannya ada di dalam Tuhan "Siapa Engkau, Tuhan?"
(Kisah Para Rasul 9:5), bukan di dalam dirinya.
Kadang-kadang Allah berbicara lantang dengan otoritas-Nya. Di lain
waktu Ia berbicara dengan tenang, dengan suara yang halus. Kita harus
mendengarkan Dia dengan sungguh-sungguh. Bila Allah diam dapat teras a
menakutkan; tetapi pada saat yang tenang itu, kita mengatakan kepada
Allah melalui puasa, bahwa kita sedang mencari Allah dan rnencari jawabanNya.
Kebenaran berdiri di dekat kita seperti prajurit penjaga. Tetapi kita terlalu
sering mengabaikan kebenaran. Hanya saja, seperti gaya gravitasi, kebenaran akan tetap tegak, baik kita setuju atau tidak. Ketika kita berpuasa, kita
memberikan isyarat kepada kemauan kita untuk menerima kebenaran Allah

dan bukannya renungan kita sendiri yang subjektif.
Sering kali kita mencoba menghakirni diri kita dan keputusan-keputusan
kita sendiri. Kita mencoba untuk membuat segalanya berjalan seperti yang
kita kehendaki. Kita tidak melihat semua fakta, dan kita tidak memahami
fakta-fakta yang sedang kita lihat karena kita dibutakan oleh prasangkaprasangka kita. Kita pikir kita tidak pemah salah. Dua masalah terpenting
dalam pengambilan keputusan adalah (1) ingatan mahatahu kita (kita pikir
kita selalu benar karena kita ingat bahwa sebelum ini kita benar); dan (2)
pemahaman yang mahatahu kita (kita berpikir bahwa kita pasti benar karena
kita memikirkan jawabannya).
Semakin kita mempertimbangkan
faktanya, membaca Alkitab dan
menyelidiki hati Allah, semakin kita menyadari bahwa jawabannya mungkin
bukan seperti yang mula-mula kita pikirkan. Kita dapat membohongi diri
kita sendiri tentang kebenaran, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran, seperti kompor yang panas, akan membakar kita jika kita menyentuhnya.
Apajalan terbaik untuk memulai suatu puasa? Mulailah seperti apa yang
dilakukan Paulus. Alkitab berkata dia rebah ke tanah, "gemetar dan terpe-
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sona" (Kisah Para RasuI9:6, NKJV). Ketika dia bertanya, "Tuhan, apa yang
Engkau ingin aku lakukan?" dia sedang mengaku bahkan dalam kebingungannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Paulus mengenali Yesus, kehidupannya berbalik. Paulus memulai puasanya hanya dengan memanggil
Seorang yang dapat menolongnya.
Langkah 4: Berhenti Berusaha Sendiri dan Berserah kepada Allah
Ada waktu untuk berinisiatif dan berusaha. Ada waktu untuk bangkit
dari bertelut dan bekerja karena malam telah tiba. Alkitab berkata, "Apa
pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu" (Kolose
3:23). Kita diharapkan untuk bekerja keras. Tetapi ada waktu untuk berhenti
bekerja dan berdiam di hadapan Allah.
Ketika Anda memulai Puasa Rasul Paulus, hentikan semua upaya sendiri.
Puasa bukan waktunya untuk bekerja; puasa adalah waktu untuk menunggu.
Puasa bukanlah waktu untuk berkeringat; puasa adalah waktu untuk
berkorban. Puasa bukanlah waktu untuk bekerja; puasa adalah waktu untuk
masuk lebih dalam ke hati Allah dalam penyerahan kepada-Nya.
Langkah 5: Perhatikan Kondisi Luar
Keadaan luar akan mempengaruhi keadaan di dalam. Kadang-kadang,
kita perlu pergi ke suatu temp at yang sungguh-sungguh berbeda untuk
berpuasa. Kadang-kadang, kita perlu pergi ke we atau pergi ke kamar pribadi
kita di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Kadang-kadang, kita
perlu berlutut, di waktu lain menunduk dengan rendah hati di hadapan Tuhan,

dan pada waktu yang lain lagi, berdiri di hadapan Allah dengan tangan
terangkat, menggapai Allah seperti yang dilakukan Salomo saat mendirikan
Bait Suci (1 Raja-raja 8:22). Mungkinjuga tepat untuk berbaring di hadapan
Allah, seperti yang dilakukan Paulus dalam pertemuannya dengan Kristus
di jalan menuju Damsyik. Sikap di luar seharusnya menggambarkan sikap
di dalam hati.
Langkah 6: Perhatikan Kerohanian
a. Serahkan roh Anda. Ketika Paulus berkata "Tuhan," ini merupakan
pengakuan besar dari seorang Yahudi yang antagonis bahwa Yesus adalah
tuannya. Ketika Paulus memanggil Yesus "Tuhan," ia sedang mengakui
bahwa tindakannya di masa lalu salah. Dia menyerahkan prasangkanya.
Dia berserah.
Mulailah puasa Anda dengan mengakui saat-saat Anda salah. Anda
mungkin bahkan dapat menyusun daftamya - bukan untuk menunjukkannya
kepada orang lain, melainkan untuk melihat diri Anda sendiri sebagaimana
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adanya. Kemudian, serahkan setiap usaha di masa yang akan datang kepada
Allah. Mengapa? Karena Anda tahu bahwa Anda salah di masa lalu. Gunakan
Puasa Rasul Paulus untuk mencari manusia batiniah Anda untuk menemukan
jawaban dan hikmat.
Ketika Paulus memulai puasanya, dia menambahkan, "Tuhan, apa yang
Engkau ingin aku lakukan?" (Kisah Para Rasul 9:6). Pad a intinya, Paulus
memulai pencarian tiga harinya akan kebenaran dengan meminta Allah
menolong dia.
b. Carilah dengan segenap hati. Allah telah berjanji, "Apabila kamu
. menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan
Aku"(Yeremia 29:13-14). Mungkin suatu waktu kita berpikir bahwa kita
mencari Allah denganjujur, tetapi semakin lama kita tinggal di dalam hadiratNya, semakin kita menyadari bahwa ego kita telah merangkak menuju takhta
hati kita. Semakin lama kita tinggal di dalam hadirat Allah, semakin banyak
kita temukan motivasi yang berliku-liku dalam hati kita. Kita mungkin membuat keputusan untuk uang, kemuliaan atau bahkan alasan-alasan berdosa
lainnya yang memberontak terhadap Allah. Selama Puasa Rasul Paulus,
kita mencarijawaban dan akan menemukannyajika kita mencarinya dengan
segenap hati.
c. Izinkan Allah menyelidiki Anda. Apa arti membiarkan Allah menyelidiki Anda? Dia berkata, "Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati" (Yeremia
17:10). Allah telah mengetahui hati kita, tetapi ketika kita meminta Dia

untuk menyelidiki kita, secara simbolis kita memberikan lampu senter dan
mengizinkan Dia tidak hanya untuk melihat hati kita; tetapi juga meminta
Dia untuk menunjukkan apa yang ada di sana. Ia sudah tahu apa yang ada
dalam benak kita. Allah mengenal kita lebih baik daripada kita men genal
diri kita sendiri. Tetapi dengan senter di tangan, Ia membiarkan kita untuk
melihat apa yang ada di sana.
d. Izinkan Roh Kudus mengajar Anda. Ketika Anda menjalankan Puasa
Rasul Paulus, Anda sedang meminta Roh Kudus untuk menjadi guru Anda.
Sama seperti guru duniawi yang akan memberi informasi dan memberi
penerangan, demikian juga ketika Roh Kudus menjadi guru Anda, Allah
menunjukkan apa yang harus Anda lakukan. "Tetapi Penolong, yaitu Roh
Kudus ... akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu" (Yohanes 14:26).
Salah satu keuntungan puasa yang besar adalah hubungan dengan Roh
Kudus. Ini tidak berarti bahwa Roh Kudus akan mengajar kita setiap rincian
hal-hal yang mesti kita lakukan. Misalnya, kita tidak boleh berpuasa sebagai
ganti belajar untuk ujian Kimia. Kita tidak berpuasa untuk menggantikan
kerja keras, mengklaim bahwa Ia akan mengajar kita segal a sesuatu. Itu
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bukan tujuan dari puasa, juga bukan jalan Allah. Kita harus belajar, menghafal, melakukannya, berdoa, dan mungkin berpuasa - kemudian kita menempuh ujian Kimia.
Sekali lagi, perhatikan apa yang Yesus janjikan. Dia berkata bahwa Roh
Kudus "akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu ... semua yang telah
Kukatakan kepadamu" (14:26). Roh Kudus akan menolong Anda mengingat
apa yang Yesus katakan. Anda akan mendapatkan pemahaman akan Firman
Allah dan mengenal Allah. Ketika Anda memulai puasa Rasul Paulus,
berdoalah, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaibankeajaiban dari Taurat-Mu"(Mazmur 119:18).
e. Belajarlah dengan rajin. Ketika kita menunggu Roh Kudus mengajar
kita, Alkitab juga mengatakan "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan
Allah ... yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu" (2
Timotius 2: 15). Kita harus mempunyai ketekunan dalam mempelajari firman
Allah. Ketika kita belajar dengan sangat baik, Allah berbicara banyak kepada
kita. Ketika kita belajar dengan sangat baik, kita mendapat banyak dari saat
teduh. Ketika kita belajar dengan sangat baik, kita menjadi sangat serupa
dengan Kristus. Jadi, selama Puasa Rasul Paulus, bawalah Alkitab, kamus,
konkordansi, dan ensiklopedia Alkitab Anda. Pelajari firman-Nya untuk
menemukan kehendak-Nya.
f. Berdoalah. Apa yang harus kita doakan ketika kita mencari jawaban
selama Puasa Rasul Paulus? Kita tidak dapat melakukan yang lebih baik
daripada berdoa, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku
clan kenallah pikiran-pikiranku ... clan tuntunlah aku di jalan yang kekal"

(Mazmur 139:23-24).
Langkah 7: Taati Apa yang Anda Pelajari
Paulus rebah ke tanah dalam perjalanan menuju Damsyik karena
penampakan Kristus. Tetapi ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari
sekadar bertemu Kristus. "Allah berkata kepadanya, 'Bangunlah dan pergilah
ke dalam kota'" (Kisah Para Rasul 9:6). Ini merupakan perintah yang sangat
jelas. Apa yang dilakukan Paulus? Ia bangkit, dan membiarkan temannya
membimbingnya ke Damsyik (Kisah Para Rasul 9:8). Saulus bangkit dari
tanah dan mulai mengikuti satu-satunya hal yang ia tahu diinginkan Tuhan
untuk ia lakukan: pergi ke Damsyik. Di kemudian hari, Paulus berbicara
tentang kejadian ini sebagai berikut: "Kepada penglihatan yang dari surga
itu tidak pemah aku tidak taat" (Kisah Para RasuI26:19).
Sarna seperti dua baling-baling yang menjaga agar kapal tetap dapat
berlayar di danau, demikian juga ada dua kekuatan yang menjaga kehidupan
orang Kristen supaya tetap stabil. "Baling-baling" ini adalah mengetahui
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dan melakukan. Beberapa orang berbelok karena mereka belajar hanya
supaya tahu. Yang lainnya menekankan pada praktik, tetapi tidak mempunyai
pengetahuan alkitabiah. Iman alkitabiah melibatkan keseimbangan antara
mengetahui dan melakukan. Kita dirninta, "Percayalah kepada Tuhan dengan
segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu"
(AmsaI3:5-6).
Ketika Anda melanjutkan Puasa Rasul Paulus, gunakan pensil dan kertas
untuk membuat daftar segala sesuatu yang akan Anda lakukan setelah
melakukan puasa ini. Apa yang akan menjadi hasil dari keputusan Anda?
Bagaimana Anda akan memberi tahu orang lain ten tang keputusan Anda?
Bagaimana Anda tetap dapat dipercaya? Untuk hal apa Anda akan berdoa?
Langkab 8: Bersedia untuk Bersabar
Ketika Saulus bertemu dengan Yesus Kristus, Allah tidak memberikan
peta masa depannya yang lengkap. Dia hanya memberikan tugas berikutnya.
Saulus diminta untuk pergi ke kota. Di sana dia akan mendapatkan perintah
berikutnya. "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan
kepadamu, apa yang hams kauperbuat" (Kisah Para Rasul 9:6).
Dalam Puasa Rasul Paulus Anda yang pertama, Anda mungkin hanya
mendapatkan petunjuk awal. Anda mungkin hams berpuasa untuk yang
kedua atau ketiga kalinya. Ingat, Paulus menjalani tiga hari tanpa makan
atau minum sebelum Ananias datang dengan petunjuk berikutnya (Kisah
Para Rasul 9:9).
Bagaimana Allah berbicara kepada kita? Kadang-kadang jawaban akan
datang secara bertahap, seperti fajar sebuah hari yang baru. Lama sebelum
matahari muncul di cakrawala, ada cahaya yang menerobos jendela. Lambat
laun, makin banyak cahaya muncul dalam ruangan. Kemudian tiba-tiba,
matahari muncul di cakrawala. Setelah itu pun, terangnya tidak sepenuh
seperti pada waktu siang.
Dengan cara yang sarna, Allah mungkin memberi kita cahaya dalam
Puasa Rasul Paulus kita yang pertama. Kita melihat beberapa hal secara
samar-samar, seperti keadaan di halaman belakang yang mulai tampak sebelum matahari muncul di cakrawala. Kita mungkin hams merencanakan
untuk berpuasa lagi untuk mendapatkan penglihatan yang penuh seperti pada
siang hari. Beberapa orang mungkin perlu berpuasa beberapa kali untuk
mendapatkan jawaban yang mereka cari.
Ini bukan berarti tidak akan ada saat-saat ketika Allah memberikan pemahaman yang penuh pada saat Anda pertama kali berpuasa. Ingat, Paulus
adalah seorang Yahudi yang buta dan berprasangka dalam perjalanannya
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untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Tiba-tiba, dia dibutakan
oleh cahaya yang terang sekali - Yesus Kristus. Dia hanya dapat menjawab,
"Tuhan."
Demikianjuga, Anda mungkin mendapat pemahaman yang tiba-tiba dari
berpuasa. Anda mungkin telah berdoa dan berpuasa selama beberapa jam
ketika tiba-tiba Allah menunjukkan apa yang harus Anda perbuat. Filsuf
Yunani, Archimedes, diperintahkan untuk menentukanjumlah ruang dalam
sebuah patung emas. Tugas itu sangat sulit tanpa melelehkan patung tersebut.
Archimedes melupakan sejenak masalah itu dengan mandi air hangat. Dia
kemudian memperhatikan bahwa air akan meluap ketika dia masuk ke dalam
bak mandi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia dapat mengukur jumlah air
yang digantikan tubuhnya untuk menentukanjurnlah ruang tubuhnya. Ketika
dia menyadari bahwa dia dapat melakukan hal yang sarna pada patung itu,
dia melompat keluar dari bak dan berteriak, "Eureka!" (Bahasa Yunani untuk
"Saya telah menemukannya"). Dari cerita tersebut, kita masih menggunakan
"Eureka!" ketika tiba-tiba kita mendapat pemahaman baru.
Langkah 9: Bersikap Terbuka terhadap Pemahaman dari Orang
Lain
Anda mungkin memulai Puasa Rasul Paulus sendirian, seperti yang dilakukan Paulus. Akan tetapi, dalam kesepian Anda, sadarilah bahwa Allah
mungkin memberikanjawaban melalui orang lain. Walaupun Allah berbicara
secara terbatas kepada Paulus, Ia memberikan pemahaman tambahan melalui Ananias (Kisah Para Rasul 9:10,11). Demikian juga, Allah mungkin
menggunakan orang lain untuk memberikan petunjuk kepada Anda. Ketika
Anda sedang berpuasa, Allah mungkin memberikan jawabannya kepada
orang lain. Meskipun Anda mengakhiri Puasa Rasul Paulus tanpajawaban,
tetapi itu tidak berarti tidak ada jawaban. Itu sekadar berarti bahwa Anda
tidak mendapatkan jawaban pada saat itu. Allah mungkin memberikan
jawabannya kepada orang lain, dan Anda mungkin harus menunggu orang
itu masuk dalam kehidupan Anda.
Allah telah menyiapkan Ananias untuk berdoa bagi kondisijasmani dan
rohani Paulus. "Ananias ... masuk ke rumah itu; ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus ... telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan
Roh Kudus" (Kisah Para Rasul9: 17). Kita mungkin berpikir bahwa karena
rasul besar Paulus telah bertemu Yesus Kristus maka ia dapat berdoa untuk
dirinya sendiri. Tetapi tidak! Allah memakai Ananias untuk berdoa bagi
Paulus supaya dapat melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Selama Puasa Rasul Paulus, Anda mungkin mendapati bahwa Anda tidak
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dapat menyembuhkan diri Anda sendiri; Anda tidak dapat menemukan
jawabannya sendiri; Anda bahkan tidak tahu apa yang salah. Allah mungkin
membawa orang yang lebih dewasa ke dalam hidup Anda untuk memberikan
petunjuk setelah Anda berpuasa. Jadi, apa tujuan puasa? Anda telah menyiapkan hati Anda untuk menerima pesan dari orang lain. Jadi, ketika Anda
selesai menjalankan Puasa Rasul Paulus,jangan kagetjika Allah menjawab
doa-doa Anda melalui kehidupan orang lain.
Langkah 10: Bersiaplah untuk Disalahmengerti
Paulus sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Damsyik dan
ditemani oleh beberapa pria. Beberapa orang mungkin adalah pembantunya,
dan yang lain adalah ternan-ternannya yang sedang rnencari ternpat tinggal
orang-orang Kristen, dan rnenangkap rnereka. Perhatikan bahwa Allah tidak
berbicara kepada orang-orang yang bersarna Paulus. "Ternan-ternan seperjalanannya pun terrnangu-rnangu karena rnereka rnernang rnendengar suara
itu, tetapi tidak melihat seorang pun" (Kisah Para Rasul 9:7). Hanya Paulus
yang rnelihat Yesus Kristus.
• Orang lain tidak rnelihat Yesus.
• Orang lain tidak berpuasa.
• Orang lain tidak rnenerirnajawaban

rnelalui Ananias.

Ketika Allah memimpin Anda pada Puasa Rasul Paulus, Ia mungkin
tidak mernimpin anggota keluarga Anda yang lain atau bahkan mereka yang
terlibat dalam keputusan Anda, untuk berpuasa bersama Anda. Biasanya
Puasa Rasul Paulus dilakukan sendirian. Anda berdiri sendiri di hadapan
Tuhan; Anda bersekutu secara pribadi bersama-Nya. Jangan heran jika orang lain tidak rnengerti.
PRINSIP-PRINSIP

PRAKTIS UNTUK DIINGAT

Ada banyak saran praktis untuk membantu Puasa Rasul Paulus menjadi
efektif. Hal-hal berikut ini hanyalah beberapa di antaranya untuk diingat
saat Anda mernulai perjalananan Anda:
Semakin berat keputusan Anda, semakin sering dan semakin lama Anda
seharusnya menjalankan Puasa Rasul Paulus. Sebagaimana yang sudah
kita perhatikan, ketika puasa pertarna kali diperkenalkan, itu mungkin karena
orang-orang yang sedang mengalami kesukaran besar dan tekanan yang
mengubah hidup tidak mau makan atau rninum apa pun. Mereka sangat
dipenuhi oleh masalah tersebut sehingga makanan adalah hal terakhir yang
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ada dalam benak mereka. Apakah Paulus dibuat bingung oleh keadaannya
yang sangat kritis saat itu (yaitu, kebutaan) atau apakah dia benar-benar berpuasa untuk memohon berkat Allah, ayat-ayat itu kurangjelas. Tetapi benar
bahwa semakin berat masalah Anda, semakin intensif Anda harus berpuasa.
Rencanakan pembacaan Alkitab yang tidak berkaitan secara langsung
dengan keputusan Anda. Ketika Anda membaca berbagai bagian Alkitab,
pikiran Anda akan tenang di hadirat Allah. Kemudian mungkin jawabannya
akan "timbul" dalam benak Anda. Dalam kedamaian yang hening, Allah
mungkin berbicara tentangmasalah yang tidak sedang Anda pelajari.
Selama Puasa Rasul Paulus, Anda seharusnya bertujuan untuk membaca
keseluruhan Perjanjian Baru dalam satu hari. Jika itu terlalu banyak, tentu
Anda harus memilih kitab-kitab tertentu dalam Alkitab.
Ketahui dan terapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Tuliskan
5 langkah pengambilan keputusan yang disebutkan sebelumnya. Saat Anda
berpuasa, kaji ulang data Anda di samping langkah-langkah ini dan ikutilah
secara sistematis. Mengikuti rumus ini, seperti seorang pilot yang memeriksa
sebuah check list sebelum menerbangkan pesawatnya, menjamin bahwa tidak
ada satu pun prosedur yang terlewatkan. Dengan cara yang sarna, ke-tika
Anda memeriksa strategi pengambilan keputusan, langkah-langkah tersebut merupakan "check list" Anda untuk memecahkan masalah-masalah
penting.
Tulis dan tulis kembali keputusan yang perluAnda buat selama menjalani
Puasa Rasul Paulus. Jangan berpuas diri dengan satu tulisan tentang masalah yang Anda hadapi. Setiap kali Anda mempelajari datanya, jernihkan
pikiran Anda. Setiap Anda memeriksa strategi pengambilan keputusan, tulis
kembali masalahnya atau keputusan yang mesti Anda ambil.
Tuliskan fakta-fakta yang mempengaruhi keputusan Anda dan tinjau
kembalifakta-fakta tersebut dalam doa. Membaca semua fakta dalam sebuah
map akan membantu, tetapi menuliskannya kembali pada selembar kertas
akan memberikan pemahaman yang lebih besar. Ketika Anda menuliskan
kembali fakta-fakta tersebut, Anda meletakkan situasinya secara objektif.
Kadang-kadang akan sangat membantu jika kita menarik garis ke bawah di
tengah kertas yang memuat daftar alasan-alasan "ya" pada satu sisi dan alasan
"tidak" di sisi yang lain. Pendekatan "skala" ini memindahkan masalah dari
benak Anda ke kertas di depan Anda untuk dipelajari secara objektif.
Tuliskan semua penyelesaian yang mungkin sebelum mencoba untuk
membuat suatu keputusan. Keputusan terbaik biasanya adalah salah satu
dari beberapa keputusan yang mungkin. Tambahkan dalam daftar tersebut
keputusan-keputusan yang pad a mulanya bahkan Anda tolak. Pelajari semua
keputusan yang mungkin sebelum Anda membuat keputusan akhir.
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Tunggulah

keyakinan

batin pada saat-saat paling gelap yang Anda lalui.

Mungkin bukan dalam mimpi atau penglihatan, namun pada saat-saat paling gelap yang Anda alamilah Allah memberikan keyakinan batin tentang
apa yang hams Anda perbuat. Ia mungkin memberikannya kepada Anda
melalui telepon, surat, atau pintu peluang yang terbuka. Hamba Tuhan hams
menunggu seperti yang dilakukan Eleazar, hamba Abraham, yang berkata,
"Tuhan telah menuntun aku di jalan" (Kejadian 24:27). Jika Anda berjanji
untuk tetap "dijalan", dengan tulus mencari kehendak Allah, maka Ia akan
memberikan key akin an batin yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Anda
dapat "dipimpin Roh Allah" (Roma 8:14).
MENYIAPKAN

Tujuan:
Janji:

Dasar
Alkitab:

Janji
Alkitab:
Puasa:

Mulai:
Berakhir:
Sumberdayayang
Dibutuhkan:

PUASA

RASUL

PAULUS

Puasa Rasul Paulus saya adalah untuk mencari hikmat
dan mengambil keputusan.
Saya akan bergembira di dalam Tuhan sehingga kerinduan saya menjadi apa yang diinginkan-Nya dalam
keputusan ini (Mazmur 37:4).
Saya akan mencari dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya dalam hidup saya sehingga saya bisa mengikuti
prinsip-prinsip-Nya dalam menganalisis dan membuat
keputusan (Matius 6:33). Saya akan mencari Allah untuk
mendapatkan jawaban-Nya atas masalah ini. Saya berpuasa karena saya ingin membuat keputusan terbaik dan
berada di pusat kehendak-Nya (Roma 12:1,2).
"Selama tiga hari ia [Saulus] tidak dapat melihat dan
selama itujuga ia tidak makan dan minum" (Kisah Para
RasuI9:9).
'Terang-Mu akan merekah seperti fajar" (Yesaya 58:8).
Makanan yang saya pantangkan
_
Tanggaldan waktu mulai
_
Tanggal dan waktu berhenti
_

_

Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
landasanku, saya berkornitmen untuk menjalankan Puasa
Rasul Paulus bagi kemuliaan Allah.
Tandatangan
TanggaI
_

:::
8 :::
--

"

PUASA DANIEL

P

ada bulan April 1985, Dekan Liberty University, Vernon Brewer,
didiagnosis terserang kanker. Para dokter memperkirakan hidupnya
tidak akan lama lagi. Vernon Brewer adalah seorang dekan yang disukai
karena ia adil dalam menangani masalah disiplin. Hidupnya mencerminkan
Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang penyakit kankernya membuat sedih
semua mahasiswa.
Semua mahasiswa sebanyak 5000 orang diminta bergabung dalam doa
dan puasa untuk kesembuhan Dekan Brewer. Para mahasiswa diberi waktu
beberapa hari untuk menyiapkan diri menjelang puasa dan untuk mempelajari
apa yang akan dilakukan melalui puasa. Kemudian para mahasiswa memulai
doa semalam suntuknya di kapel sekolah. Kapel itu hanya dapat dimasuki
200 orang, sehingga para mahasiswa diminta berg anti an tiap satu jam sepanjang siang dan malam itu. Kapel itu selalu penuh; sehingga jendelajendelanya dibuka untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang duduk
di rerumputan di luar untuk ikut berdoa bersama mereka yang berada di
dalam.
Jumlah orang yang berdoa pada larut malam lebih banyak daripada siang
hari ketika masih ada jadwal kelas. Layanan makanan di kampus ditutup,
kecuali sebuah layanan keeil untuk sekitar 50 orang mahasiswa pengidap
diabetes yang harus makan dan secara fisik tidak dapat berpartisipasi dalam
puasa. Bahkan mereka yang kondisi tubuhnya menuntut mereka untuk tetap
makan, berdoa setekun mereka yang sedang berpuasa.
Setelah berpuasa dan berdoa, tiga prosedur medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Dekan Brewer. Pertama, gumpalan kanker seberat 2,5
kg dikeluarkan melalui operasi dari dadanya. Kemudian, ia menjalani penyinaran dan kemoterapi. Ketika saya menulis kisah ini 10 tahun kemudian,
Vernon Brewer masih hidup, dan masih sesehat seperti sebelum kami
berpuasa dan berdoa. Ia memimpin Bantuan Dunia, sebuah organisasi rnisionaris dan kemanusiaan. Setiap kali saya bertemu dengan Vernon Brewer,
say a tahu Allah telah menyembuhkannya sebagai jawaban atas doa dan
puasa.
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PUASA, KESEHATAN DAN KESEMBUHAN
Allah telah berjanji, "Bukankah puasa yang Kukehendaki ialah ... (bahwa)
kesehatanmu akan muncul dengan segera" (Yesaya 58:6,8). Ketika kita mulai
berpuasa dan berdoa untuk kesehatan fisik dan kesembuhan, kita harus sadar
bahwa hanya Tuhan yang menyembuhkan. Nama-Nya Yehovah Rapha
berarti, "Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau" (Keluaran 15:26).
Kita menjalankan Puasa Daniel karena dua alasan fisik: (1) sebagai terapi
ketika kita sakit dan memerlukan penyembuhan, atau (2) sebagai pencegahan supaya tidakjatuh sakit atau terkena penyakit.
Pencegahan
Dalam situasi di Keluaran 15, Tuhan menjanjikan pencegahan penyakit.
Ia menjanjikan perlindungan-Nya untuk mencegah umat-Nya jatuh sakit,
dan bukan sekadar penyembuhan "dengan obat" - menghilangkan penyakit
dari tubuh mereka. "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara
Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang
telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun
yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir" (Keluaran 15:26).
Obat pencegah penyakit adalah seperti ibu yang memberikan vitamin
dan membungkus anaknya dengan pakaian yang hangat sebelum melepas

mereka pergi ke sekolah di musim salju. Obat penyembuh adalah seperti
membaringkan anaknya di tempat tidur, memberi obat dan membiarkannya
beristirahat.
Sebuah contoh kuasa pencegahan penyakit dari Allah adalah hukum di
Perjanjian Lama yang melarang makan darah dan lemak binatang (lihat
Imamat 3:17). Penelitian medis terkini tampaknya memperlihatkan bahwa
bakteri dan penyakit sebagian besar berada di dalam darah dan lemak.
Allah ingin agar umat-Nya menikmati tubuh yang sehat.
Kita juga tahu bahwa walaupun makanan berkalori tinggi dan hidangan
penutup sangat mengundang se1era, namun keduanya tidak baik untuk
kesehatan. Puasa Daniel menahan diri terhadap makanan berkalori sangat
tinggi seperti, "camilan", "hidangan pesta", dan hidangan penutup. Mereka
yang menjalani puasa Daniel hanya makan seperlunya saja untuk (1) membersihkan saluran pencemaan, (2) mengistirahatkan tubuh, dan (3) memperbarui sistem.
Penyembuhan
Allah telah menjanjikan bahwa penyembuhan dapat datang melalui iman
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dan doa: "Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan
Tuhan akan membangunkan dia" (Yakobus 5: 15). Iman dan doa harus bersatu. Iman adalah alat penyembuhan jika dia digabungkan dengan alat doa.
Tetapi me ski Anda sudah memiliki iman dan berdoa, hanya Allah yang
menyembuhkan, atau menjaga kesehatan. Puasa Daniel bersandar pada 3
dasar: (1) iman, (2) doa dan (3) puasa.
Kevin Romine, seorang mahasiswa di Liberty Baptist Theological Seminary, mengikuti kuliah saya "Faktor-faktor Rohani Pertumbuhan Gereja"
selama musim panas tahun 1994. Salah satu tugasnya adalah berpuasa untuk
sebuah proyek, dan/atau kegiatan iman. Kevin mengalami luka di punggungnya ketika sedang bekerja mengantarkan paket untuk membiayai sekolahnya
di seminari. Ia bukan hanya cacat, tetapi juga menderita rasa sakit yang
hebat. Sering kali ia harus berdiri dalam kelas saya karena punggungnya terasa sakit.
Pada bulan Februari 1995, Kevin mendirikan sebuah tend a di halaman
belakang rumah tempat tinggalnya. Selama tiga hari dia berpuasa, tidak
makan dan tidak minum. Ia berdoa supaya dibebaskan dari rasa sakit, dan
untuk kesembuhan. Ia berkata, "Bukan menahan diri terhadap makanan dan
minuman yang sulit - namun semakin lama di dalam tenda semakin dingin!"
Pada akhir puasa 3-harinya, ia melanjutkan dengan puasa 21 hari, dengan
hanya minum air dan jus.
"Rasa sakit itu hilang total!" katanya kepada saya tiga bulan kemudian.
"Akan tetapi, saya belum mencoba untuk mengangkat kotak yang berat,
takut menyebabkan punggung saya terluka kembali." Mahasiswa ini sangat

ingin menjadi anggota pelayanan Kristen purnawaktu dalam penginjilan.
Allah Dapat Menyembuhkan Melalui Puasa
Allah telah menempatkan kemampuan penyembuhan diri sendiri dalam
setiap tubuhjasmani. Secara teknis, para dokter, prosedur operasi dan obatobatan tidak menyembuhkan orang. Dalam studi tentang ilmu jaringan rubuh,
kita melihat bahwa penyakit dan kuman dapat menyebabkan penyakit dalam
tubuh manusia. Ketika dokter, operasi, dan obat-obatan menghilangkan
penyebab penyakit, maka tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri.
Allah telah memberikan kepada setiap kita sebuah tubuh jasmani yang
indah yang disebut-Nya "Bait Roh Kudus" (l Korintus 6: 19). Setiap manusia
normal dilahirkan dengan mekanisme internal di mana tubuh akan bereproduksi sendiri dan menyembuhkan diri sendiri. Ketika seseorang makan
makanan yang baik, pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar, orang
itu akan memiliki tubuh yang sehatjika penyakit atau penghalang kesehatan
lainnya tidak ada.
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Makanan yang tepat akan membuat Anda sehat karena Anda adalah apa
yang Anda makan. Alkitab bukanlah sebuah buku kesehatan atau buku diet;
akan tetapi, Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang dapat membantu Anda
menikrnati tubuh yang sehat. Jika Anda mengkonsumsi makanan yang tidak
sehat maka Anda akan sakit atau merasa sakit. Makan makanan yang benar
biasanya akan membuat Anda menikmati tubuh yang sehat.
Buku ini bukanlah buku tentang diet dan gizi yang benar, meskipun puasa
adalah suatu disiplin yang akan meningkatkan kesehatan Anda. Keuntungan
berpuasa secara fisik adalah menghilangkan kotoran-kotoran, dan mengistirahatkan sistem fisik sedemikian sehingga fungsi-fungsinya dapat mulai
menyeimbangkan diri sendiri.
Puasa Daniel bisa menjadi tindak pencegahan (digabungkan dengan Puasa
Yohanes Pembaptis), yang menjauhkan kita dari penyakit. Atau bisa menjadi
penyembuhan, yang membuat Allah campur tangan sebagai Dokter Agung
jika kita telah menderita penyakit. Janji Allah, "Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau" (Keluaran 15:26) mencakup tindakan pencegahan dan
penyembuhan. Ketika Anda berdoa untuk mendapatkan tubuh yang sehat,
Puasa Daniel membuat Allah memulihkan atau memelihara kesehatan tubuh
Anda.
LATAR BELAKANG

PUASA DANIEL

Daniel, orang Ibrani, telah ditawan oleh tentara Babel sebagai seorang
pemuda, dan dibawa ke kota Babilonia. Ia dan ketiga temannya dari Yudea
sedang dilatih menjadi diplomatibirokrat untuk bekerja bagi Pemerintahan
Babel. Mungkin ini adalah rencana Raja Nebukadnezar untuk membuat
mereka menjalankan kebijakan administratifnya terhadap sisa-sisa orang
Yahudi.
Rencana itu mencakup pemberian makanan dan anggur terbaik dari
persediaan raja kepada keempat orang Ibrani tersebut (Daniell :5). Tetapi
karena beberapa alasan yang akan kita diskusikan nanti, makanan tersebut
tidak diterima oleh orang-orang Ibrani itu. Sehingga Daniel meminta kepada
pelayan raja supaya mereka diizinkan untuk "berpuasa" dari makanan raja
yang mewah, dan hanya makan sayuran dan minum air (Daniell: 12). Jika,
setelah 10 hari, kesehatan mereka tidak lebih baik dari pembanding mereka
yang adalah orang Babel, Daniel berjanji bahwa mereka akan menuruti untuk
diperlakukan seperti kemauan penjaga Babel itu. (Fakta bahwa mereka
diizinkan untuk mendemonstrasikan keefektifan makanan vegetarian men unjukkan betapa pentingnya Daniel dan ketiga temannya bagi pemerintah
Babel).
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Pada akhir masa percobaan 10 harinya, Daniel dan teman-temannya
terlihat lebih sehat baik tubuh maupun pikirannya daripada orang-orang
yang diberi makanan dari istana raja (Daniel 1:19, 20). Sebagai hasil kesetiaannya, Daniel hidup lama dan mempunyai hidup yang berguna.
Ditangkap Nebukadnezar sebagai seorang remaja, dia hidup sampai masa
Raja Siprus dari Persia, 73 tahun kemudian. Dia berumur lebih dari 90 tahun
ketika dia meninggal.
RESEP PUASA DANIEL
Berikut ini adalah beberapa langkah puasa untuk pencegahan atau
penyembuhan kesehatan, yang diambil dari catatan Alkitab tentang Daniel.
Langkah 1: Bersikaplah Spesifik
Keberatan Daniel atas makanan Babel terlihatjelas. Ia segera mendefinisikan masalahnya, dan mengemukakan suatu penyelesaian yangjelas kepada
pelayan raja. Walaupun ini merupakan tindakan yang mempunyai implikasi
sosial dan politis dan mungkin membuat ia kehilangan nyawanya, namun
Daniel sangat spesifik dalam rencananya.
Dengan risiko yang sangat besar, mengapa Daniel menolak kenikmatan
yang ditawarkan raja? Tiga alas an yang mungkin adalah: (1) Makanan raja
bertentangan dengan hukum orang Yahudi tentang makanan; (2) Daniel dan
ketiga temannya telah bemazar untuk tidak minum alkohol (anggur) yang
termasuk di dalamnya; dan (3) makanan raja sudah dipersembahkan kepada

dew a asing/roh jahat.
Alasan pasti Daniel menolak makanan raja masih belum jelas. Tetapi,
ada dua buah prinsip yang jelas: (1) Daniel merasa bahwa itu adalah ujian
rohani atas imannya (ia berketetapan "untuk tidak menajiskan dirinya"
[Daniell :8]); (2) Daniel mempunyai keinginan untuk memiliki tubuh yang
kuat untuk melayani Tuhan.
Langkah 2: Berpuasa sebagai Komitmen Rohani
Puasa Daniel bukan hanya berisi penyesuaian diet atau menahan diri
terhadap makanan. Mereka yang mempunyai masalah berat badan atau
masalah fisik lainnya tidak akan berhasil dengan mengandalkan penyelesaian
jasmani saja. Puasa Daniel mencakup sebuah komitmen rohani kepada Allah. "Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya" (Daniel 1:8).
Walaupun ia melakukan tawar-menawar dengan pengawasnya, namun
keseluruhan proses dimulai dengan kornitmen rohaninya kepada Allah. Puasa
Daniel menuntut hal-hal rohani juga, dan bukan hanya penyelesaian jasmani.
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Langkah 3: Pancarkan
Jasmaniah

Kerinduan

Batiniah dengan Disiplin

Banyak orang memiliki kerinduan batiniah untuk lebih sehat, tetapi
mereka tidak bisa mendisiplin diri mereka sendiri untuk menghindari "junk
food", camilan, atau "makanan pesta" lainnya. Jika Anda ingin mempunyai
tubuh fisik yang kuat, Anda harus membuat komitmen dengan sepenuh hati
untuk mendisiplinkan tubuh Anda. Anda harus berkata 'tidak' untuk makanan-makanan yang tidak layak dan berkata 'ya' untuk makanan yang sehat.
Dari komitmen rohani Daniel yang dalam, ia berkata kepada pengawasnya,
"Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan
biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum" (Daniel
1:12).
Kesehatan fisik yang Anda minta dari Allah mungkin lebih dari sebuah
jawaban atas doa. Kesehatan jasmani Anda mungkin berhubungan dengan
beberapa faktor berikut.
a Pilihan makanan Anda. Ketika Anda memulai puasa Daniel, Anda
tidak hanya mengubah diet Anda, tetapi Andajuga mulai berdoa untuk meminta hikmat Allah untuk membuat pilihan makanan yang layak dalam menu
Anda, menambah sesuatu dan menghilangkan yang lain. Setelah Anda berdoa
untuk minta hikmat, mulailah mempelajari diet yang-tepat dengan membaca
buku-buku, mendengarkan radio, dan berbicara dengan orang-orang yang
ahli mengenai masalah ini.
b. Tingkat komitmen rohani Anda sebagaimana yang tercermin dalam

doa yang terus-menerus selama puasa. Tidaklah cukup hanya berpuasa dengan tidak makan; Anda harus berdoa selama puasa Daniel sehingga Allah
akan memberikan kekuatan untuk menjalankan komitmen untuk tetap
berpuasa.
Jika Anda sakit, Andajuga harus berdoa supaya Allah menjamah tubuh
jasmani Anda dengan kesembuhan; supaya penyakit itu dikeluarkan dari
tubuh Anda; dan dengan mengkonsumsi makanan yang tepat Anda akan
mampu menguatkan tubuh Anda.
c. Komitmen waktu Anda. Pastikan Anda menjalankan puasa sampai
tuntas sesuai dengan komitmen Anda. Jika Anda membuat komitmen 10
hari kepada Allah, pastikan bahwa Anda tidak berhenti di hari ke sembilan.
Sebagai ilustrasi, misalkan Anda menderita infeksi pernafasan, dan dokter
memberikan penisilin. Anda mulai meminum obat itu, dan dalam beberapa
hari Anda merasa baikan. Pada titik itu, berhenti minum obat merupakan
godaan; tetapi dokter berkata bahwa penisilin itu harus tetap diminum meskipun Anda sudah merasa sehat karena keseluruhan obat tersebut diperlukan
untuk menghilangkan infeksi secara total. Anda tidak boleh berhenti minum
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obat pada saat Anda merasa baikan, melainkan ketika infeksi tersebut sudah
hilang.
Hal yang sarna berlaku untuk dietjasmani. Misalkan Anda sudah membuat komitmen 10 hari untuk melakukan Puasa Daniel, dan setelah 7 atau 8
hari makan sayuran Anda merasa lebih baik. Anda berpikir, satu hamburger
saja tidak akan berakibat buruk. Tetapi ada hal yang lebih mendalam di
sini: Anda membuat komitmen rohani kepada Allah selama 10 hari; jadi,
jangan ganggu puasa Anda. Dalam segala hal, "Kami adalah kawan sekerja
untuk Allah" (1 Korintus 3:9). Saat Anda melakukan bagian Anda dengan
tetap berpegang teguh pada komitmen puasa Anda, Allah akan melakukan
bagian-Nya dalam memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tubuh dan
jiwa Anda.
d. Komitmen kesaksian Anda. Puasa Daniel Anda merupakan pemyataan
iman kepada Allah bahwa Anda ingin Dia menyembuhkan tubuh Anda. Ini
juga merupakan pemyataan iman kepada diri sendiri dan kepada orang lain.
Puasa Daniel adalah pemyataan iman untuk suatu tujuan tertentu. Yesus
berkata, "Sekiranya kamu mempunyai iman ... kamu dapat berkata kepada
gunung ini (masalahjasmani Anda), 'Pindah dari tempat ini ke sana'" (Matius
17:20). Mempertahankan puasa Anda merupakan suatu kesaksian bagi diri
Anda dan orang lain bahwa Anda percaya Allah dapat memindahkan gunung.
Iman adalah dasar dari Puasa Daniel. Jangan mengurangi peran iman
dalam kesembuhan tubuh Anda. Ada suatu ikatan yang kuat antara kesehatan
mental dan jasmani. Mereka yang mempunyai rasa percaya diri yang kuat
dan menghargai diri sendiri, membantu tubuh mereka mencema makanan
dengan lebih baik, yang membawa pada kesehatanjasmani yang lebih baik.
Alkitab mengenali hubungan antara kesehatan mental danjasmani ini dalam
pernyataan seperti, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri" (Amsal
15: 13). Yakobus berkata kepada kita bahwa "Doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit" (Yakobus 5: 15). Dan Allah meminta kita untuk
menjenguk orang sakit guna mendorong pertumbuhan iman dan kerohanian
mereka. Oleh karena itu, buatlah kornitmen ganda dalam Puasa Daniel Anda,
untuk kekuatan jasmani supaya dapat berpuasa sampai akhir dari komitmen
Anda, dan untuk iman serta kekuatan emosional bagi roh Anda.

Langkah 4: Berdoalah Supaya Dapat Melihat Apa Peran Dosa dalam
Kesehatan yang Buruk
Ketika anak kami semakin besar, istri saya bertanya, "Mengapa mereka
sakit?" ketika mereka terkena flu atau penyakit lainnya. Saya menjawabnya
dengan gurauan, tetapi mengandung implikasi teologi yang dalam, "Dosa
dosa yang membuat mereka sakit." Ia kemudian tertawa dan berkata, "Bukan
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itu yang saya maksud." Tentu saja bukan itu yang ia maksud. Ia ingin tahu
penyebab langsungnya sehingga ia dapat melakukan pengobatan secepatnya. Tetapi secara teologis, penyakit memasuki dunia ini karena dosa Adam
dan Hawa terhadap Allah. Jika orang tua pertama kita tidak berdosa, kita
tidak akan mengalami masalah-masalahjasmani seperti penyakit, rasa sakit,
dan kematian.
Masalah dosa dan kesembuhan dibahas oleh Yakobus dalam Surat Penggembalaannya. Walaupun tidak selalu ada hubungan sebab akibat secara langsung antara dosa dan penyakit, tetapi mungkin keduanya memiliki korelasi.
Anda mungkin tidak langsung sakit karena Anda berbuat dosa, namun kebalikannya mungkin benar: terus hidup dalam kebenaran Tuhan akan menghasilkan kesehatanjasmani yang terus-menerus. Tentu saja ini merupakan salah
satu alasan dasar bagi Puasa Daniel. Perhatikan apa yang dikatakan Yakobus:
Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa!
Kalau ada seseorang yang bergembira baiklah ia bermazmur! Kalau
ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para
penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya
dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia:
dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling
mendoakan, supayakamu sembuh (Yakobus 5:13-16).
Perhatikan implikasi yang diungkapkan dalam bacaan ini:
• Dosa kadang-kadang berhubungan dengan penyebab penyakit.
• Kondisi tidak sehat mungkin merupakan akibat dari pemberontakan
rohani, yaitu perzinaan, dusta, penghujatan, dendam, kepahitan, atau dosadosa lain semacam itu.
• Kondisi tidak sehat mungkin merupakan konsekuensi dari dosa karena
mengkonsumsi sesuatu yang salah, seperti alkohol, obat-obatan terlarang,
rokok atau zat-zat perusak lainnya. Ini bisa berupa diet yang buruk yang
terdiri dari makanan berlemak, beracun, atau yang tidak baik untuk
kesehatan.
• Dalam resep Yakobus, pertobatan dikaitkan dengan kesehatan sehingga
pemercaya harus memanggil penatua untuk mengatasi dosa-dosa mereka
sehingga mereka dapat diampuni dan disembuhkan dari penyebab
penyakit mereka.
• Penatuajemaat mempunyai peran dalam penyembuhanjasmani maupun
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rohani. Mereka tidak hanya mempunyai iman untuk berdoa, tetapi mereka
juga menghadapi dosa-dosa jemaat di gereja. Penyakit yang berakar dalam
dosa dapat dibuktikan dengan pemberontakan rohani yang umum, seperti
perzinaan, dusta, penghujatan, atau dosa lain yang dapat mengakibatkan
kesehatan yang buruk dan rusaknya reputasi Tubuh Kristus secara keseluruhan.
• Orang yang sakit harus punya keinginan untuk sembuh. Dengan demikian, keseluruhan kepribadian mereka - pengetahuan, perasaan, dan kehendak - terlibat dalam penyembuhan mereka. Mereka melakukan tindakan iman dengan memanggil para penatua, dan meminta kesembuhan.
• "Urapan minyak" paling tidak mempunyai 3 interpretasi: (1) urapan
minyak bisa berupa obat untuk penyembuhan; (2) urapan minyak bisa
berupa simbol Roh Kudus (bukan minyak yang sebenamya), menyatakan
pemenuhan orang sakit oleh Roh Kudus, yang merupakan syarat bagi
kesembuhan orang itu; (3) urapan minyak bisa berupa minyak yang
sebenamya (seperti air dalam dalam baptisan), yang hanya merupakan
simbol harfiah dari Roh Kudus yang melakukan penyembuhan dari dalam,
Doa saja mungkin tidak menyembuhkan seseorang; dalam bacaan dari
surat Yakobus terlihat bahwa iman juga merupakan suatu faktor.
• Tidak semua penyakit termasuk dalam pemyataan Yakobus. Pada ayat
15, kata "sakit" diturunkan dari bahasa Yunani kamno, yang kira-kira
berarti "letih, lemah, tidak berdaya atau mempunyai penyakit yang
umum." Yakobus dapat menggunakan kata astheneo (seperti yang
dilakukannya di ayat 14), yang berarti "yang sakit, tidak berdaya, atau

ilmu penyakit." Atau ia menggunakan kata sunecho, yang diterjemahkan
sebagai "rasa sakit karena penyakit, siksaan." Ayat ini tidak menunjuk
pada penyakit parah seperti kebutaan, kelumpuhan atau suatu penyakit
yang menyerang suatu organ tubuh.
• Sikap merupakan hal yang penting bagi kesembuhan. Yakobus berkata,
"Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa!
Kalau ada seseorang yang bergembira baiklah ia bermazmur!" (ayat 13).
Kelihatan jelas bahwa Yakobus menghubungkan penyakit dengan orientasi mental. Mereka yang mempunyai sikap positif terhadap kehidupan
mereka, terhadap tubuh mereka, dan terhadap Allah mempunyai dasar
yang kuat untuk sembuh.
Langkah 5: Berpuasa sebagai Pernyataan Iman kepada Orang Lain
Kebanyakan orang mendefinisikan iman dengan kata-kata dari Alkitab,
"Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segal a
sesuatu yang tidak dilihat" (lbrani 11:1). Iman juga dapat didefinisikan

150

PUASAUNTUKMELAKUKAN TEROBOSAN ROHANI

sebagai "menegaskan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya." Daniel
sedang membuat pernyataan iman ketika ia hanya minta sayuran untuk
dimakan dan air untuk rninum, kemudian memberanikan diri untuk merninta
pengawasnya membandingkan penampakan 4 anak Israel dengan pemudapemuda yang telah makan makanan raja (Daniell: 13). Oleh karena itu,
pernyataan iman Daniel bukan sekadar tindakan pribadi. Iman adalah
bertindak atas dasar firman Allah. Ketika Anda memodifikasi diet Anda
untuk suatu tujuan alkitabiah dalam rangka menjalankan kehendak Allah,
berarti Anda sedang melakukan tindakan iman, dan mengekspresikan
keinginan Anda itu untuk menjadi tindakan yang diketahui oleh umum.
Yesus menyadari bahwa beberapa puasa seharusnya dilakukan secara
pribadi: "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang
munafik. .. supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa" (Matius
6:16). Ada waktu di mana Anda tidak perlu mengatakan kepada orang lain
bahwa Anda sedang berpuasa. Kadang-kadang, saya diundang untuk makan
bersama dengan orang lain ketika saya sedang berpuasa. Itu adalah situasi
yang tidak saya rencanakan dan tidak dapat ditunda. Misalnya, baru-baru
ini seorang staf penggembalaan di gereja saya menelepon pada pukul11 :30,
mengajak untuk makan siang pada hari itu. Saya tidak membuat puasa saya
masalah yang besar, tetapi saya tidak berkata apa-apa. Ketika pelayan
restauran menanyakan pesanan saya, saya hanya berkata, "Saya pesan kopi
saja." Karena saya tidak menarik perhatian orang pada puasa saya, tidak

ada seorang pun memberikan perhatian yang berarti. Puasa saya terus berjalan
secara pribadi kepada Allah.
Ada waktu-waktu di mana puasa membuat pernyataan iman kepada
sesama orang Kristen dan kepada dunia. "Berkatalah pernimpin pegawai
istana itu kepada Daniel, 'Aku takut, kalau-kalau tuanku raja ... berpendapat
bahwa kamu kelihatan kurang sehat'" (Daniell: 10). Ketika Anda mengubah
diet Anda untuk waktu yang lama, orang lain akan melihatnya. Merupakan
hal yang penting untuk merniliki sikap yang benar selama Puasa Daniel dan
untuk tidak menjadi terlalu rohani atau mengasingkan diri.
Ada beberapa cara untuk melibatkan orang lain secara tepat dalam Puasa
Daniel:
a. Lebih dari satu orang dapat sepakat untuk berpuasa bersama, memberikan
dukungan dan kebersamaan.

b. Anda dapat mengumurnkan tujuan puasa kepada orang lain.
c. Dalam hal dosa, Anda dapat mengajak orang-orang yang terlibat.
d. Anda dapat melibatkan pernimpin-pemimpin gereja, seperti yang ditunjukkan dalam Yakobus 5: 14.
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Selama bertahun-tahun saya tidak pemah langsung setuju untuk berpuasa
ketika orang-orang meminta saya untuk berpuasa bersama mereka. Saya
akan berbicara dahulu kepada mereka untuk menentukan tingkat komitmen
mereka. Saya khawatir beberapa orang meminta saya untuk bergabung dalam
puasa mereka karena mereka lebih mempercayai "kemampuan" saya untuk
mendapatkan sesuatu dari Allah daripada kemampuan mereka sendiri. Saya
ingin meletakkan bola di lapangan mereka. Setelah mereka berpuasa saya
akan bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi. Bagaimana mereka
berdoa? Apa yang dilakukan Allah? Ketika saya merasakan komitmen
mereka untuk kesembuhan, baru saya bergabung dengan mereka.

Langkab 6: Pelajari Dampak-dampak Makanan yang Anda Makan
Selama Puasa Daniel, Anda seharusnya mempelajari gizi dan diet yang
tepat. Daniel memahami apa yang harus dimakan supaya sehat. "Kemudian
penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus
mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka" (Daniel 1:16).
Diet yang tepat secara umum akan membuat manusia hidup lebih lama.
Orang yang mempunyai tubuh yang sehat biasanya mampu melawan bakteri
atau kuman dan mengatasi ancaman penyakit. Namun, beberapa orang yang
sangat sehat akan terinfeksi kuman atau penyakit walaupun makan makanan yang sehat. Pelajari apa yang bisa diharapkan dari gizi yang baik, yang
berasal dari ahli gizi yang dapat dipercaya.
Langkah 7: Serahkan Semua Hasilnya kepada Allah

Ketika Daniel berpuasa, dia menyerahkan diri kepada konsekuensi dari
keyakinannya. "Sesudah itu bandingkanlah perawakan karni dengan perawakan orang-orang muda itu" (Daniel 1:13). Berikut ini adalah tebakan
sederhana:
a. Apakah Daniel berkata, "Saya tidak mau makan itu, jadi kamu terpaksa
harus menghukumlmembunuh saya"?
b. Apakah Daniel berkata, "Jika makananku tidak membuatku lebih baik,
aku akan makan makanan raja"?
c. Apakah Daniel berkata, "Makananku akan membuatku lebih baik, jadi
kamu akan memutuskan akan membiarkan kami"?
Sebetulnya, tidak satu pun yang benar. Keyakinan Daniel didasarkan
pada iman kepercayaannya kepada Allah. Jadi ia menyerahkan diri kepada
Allah dan mempercayai Dia atas konsekuensinya.

152

PUASA UNTUK MELAKUKAN TEROBOSAN ROHANI

Langkah 8: Hadapi Kemungkinan Kegagalan Puasa
Anda mungkin menjalankan Puasa Daniel, baik untuk kesembuhan diri
sendiri ataupun orang lain, dan kondisi Anda atau orang itu tidak membaik.
Walaupun Anda sudah berdoa, penyakitnya tampak semakin parah. Bagaimana seharusnya reaksi Anda?
Pertarna, jangan rnenghentikan puasa Anda, atau rnernpersingkatnya.
Suatu dernarn kadang-kadang rnernburuk sebelurn akhirnya hilang dan kesehatan pulih kernbali. Jaga kornitrnen Anda kepada Allah.
Kedua, sadarilah bahwa beberapa penyakit sangat parah sehingga tidak
rnungkin disernbuhkan.
Ketiga, ingatlah bahwa sernua penyernbuhan tergantung pada kehendak
Allah. Ia mungkin mempunyai tujuan sendiri yang tidak dapat Anda lihat
dalarn penyakit ini. Ingatlah bahwa Allah rnengendalikan sernua kehidupan
kita; tak ada seorang pun yang rneninggal dunia lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika Allah rnenyernbuhkan, ini berlaku sesaat, karena " sarna seperti
rnanusia ditetapkan untuk mati" (lbrani 9:27). Allah rnengatur waktu yang
menentukan kematian semua orang. Beberapa orang yang sehat meninggal karena kecelakaan, narnun orang-orang sakit lainnya hidup bertahuntahun.
Puasa Daniel dapat gagal karena beberapa alasan:
a. Penyakitnya sudah membahayakan

fungsi organ tubuh vitallainnya

dan

tubuh tidak dapat berfungsi tanpa itu.
b. Anda sudah terlambat untuk berpuasa dan berdoa untuk merninta kesembuhan. Mungkin seharusnya Anda berpuasa lebih awal, tetapi Anda
tidak mematuhi Allah. Sebagai hasilnya, ketidaktaatan Anda membuat
penyakit itu berlanjut dan sampai pada tahap akhir, seperti yang dikatakan
dokter kepada pasiennya, "Seharusnya Anda rnenemui saya sebelurn
kanker ini separah sekarang ... ini sudah terlarnbat." Kita harus selalu
siap dan taat untuk rnenjalankan puasa Daniel ketika Allah rnenyuruh
kita.
c. Puasa dan doa Anda tidak Anda lakukan dengan sepenuh hati. Allah
tidak tergerak oleh pertobatan yang dangkal atau doa yang tidak datang
dari lubuk hati Anda. Pertobatan juga perlu. Jika kita berdoa dengan
rnasih ada dosa di dalarn hati, Allah tidak rnenjawab (Yesaya 59: 1). Dosa
yang tidak diketahui dalarn kehidupan kita membuktikan bahwa kita
belurn meluangkan waktu di hadapan Allah supaya Ia dapat rnenunjukkan dosa kita. Hasilnya, doa-doa kita tidak terjawab.
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Puasa Daniel akan memimpin kepada pemahaman rohani. Hasil puasa
terlihat pada kehidupan Daniel dan ketiga temannya. "Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian" (Daniel
1:17). Pengetahuan yang diberikan Allah tampaknya merupakan hadiah atas
puasa mereka. Menahan diri untuk tidak makan tidak membuat kita menjadi
pandai. Allah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka yang
mempunyai disiplin untuk menahan diri terhadap makanan dan untuk menghabiskan waktu untuk berdoa, membaca firman-Nya, dan mencari kehendakNya.
Setelah Daniel dan ketiga temannya menyelesaikan puasa mereka, "Raja
bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan [mereka yang berpuasa]" (Daniel 1:19). Orangorang yang memiliki penentuan-diri (self-determination) yang pasti ini,
"Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang
ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali
lebih cerdas daripada semua orang" (Daniel 1:20).
Puasa Daniellebih dari satu hari. Kesehatan Anda yang buruklpenyakit
terbentuk dalam waktu yang lama, oleh karena itu, mungkin perlu waktu
yang lama bagi perubahan diet Anda untuk menghasilkan kondisi kesehatan
yang diperbarui.
Puasa Daniel adalah puasa parsial. Walaupun puasa yang lain rnencakup tidak makan atau tidak minum selama satu sarnpai tiga hari, Puasa Daniel
biasanya tidak menghilangkan total semua makanan dan minuman.
Puasa Daniel mencakup makanan yang sehat. Karena "tubuh menyembuhkan dirinya sendiri," Anda harus mengkonsumsi makanan pokok selama
puasa Daniel untuk menguatkan tubuh sehingga tubuh bisa menyembuhkan
dirinya sendiri.
Puasa Daniel menuntut kita untuk berpantang terhadap "makanan pesta".
Mungkin ada waktu untuk menikmati makanan pesta, namun Puasa Daniel
adalah kembali ke kebutuhan gizi pokok.
MENYIAPKAN PUASA DANIEL

Tujuan:
Janji:

Puasa Daniel adalah untuk kesehatan dan penyembuhan. Secara khusus, saya berpuasa untuk
_
Saya percaya Allah telah memberikan fisik, mental dan
emosi alami saya untuk memuliakan Dia. Sehingga saya
memperbarui janji saya untuk memuliakan Dia dalam
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setiap bidang kehidupan saya (1 Korintus 10:31). Saya
percaya penyakit merupakan akibat dosa asal, dan saya
memperbarui iman saya dalam penyucian dari dosa
melalui darah Kristus (1 Yohanes 1:7). Saya percaya
kepada Yehovah Rapha, bahwa mengikuti prinsip-prinsipnya akan memberi saya kesehatan dan bahwa Ia bisa
menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, saya rnelibatkan diri saya sendiri dalam penyembuhanJ kesehatan dari
Allah dan akan berpuasa dan berdoa untuk itu.
Dasar
Alkitab:
Janji
Alkitab:

Puasa:
Mulai:
Berakhir:
Sumberdayayang
Dibutuhkan:

"Bukankah puasa yang Kukehendaki... kesehatanmu
akan muncul dengan segera" (Yesaya 58:6, 8).
''Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang
sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia" (Yakobus
5:15).
Makanan yang saya pantangkan
_
Tanggal dan waktu mulai
_
Tanggal dan waktu berakhir
_

_
Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
landasanku, Aku berkomitmen untuk menjalankan puasa
Daniel untuk kemuliaan Allah.
Tanda tangan

Tanggal

_
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eorang wan ita yang menghadiri sebuah gereja Kristen menyebarkan
berita bohong ten tang integritas gereja tersebut dan pelayanan penggembalaannya. Majelis jemaat tidak menuruti tuntutannya, tetapi mereka
berpuasa sekali seminggu untuk kesaksian gereja dan pendetanya. Ketika
wanita itu mengancam untuk menuntut gereja atas kerusakan-kerusakan yang
diduga telah terjadi, dan ancaman itu dipublikasikan dalam koran setempat,
majelis berpikir bahwa ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan dan
bahwa Allah tidak menghargai puasa mereka.
Kemudian majelis menerima surat dari dua gereja lain yang mengatakan
bahwa wanita itu "melakukan tindakan yang sarna" di gereja mereka.
Sayangnya, mereka menuruti permintaannya dan membayamya. Korankoran mencetak surat-surat itu, dan pengacara yang mengancam untuk menuntut gereja tersebut berubah pikiran dan menolak untuk mewakili wanita
itu. Dia menyarankan agar gereja melakukan tuntutan secara hukum untuk
melawan dia, tetapi pengacara tersebut tidak mau dilibatkan. Majelis gereja
tidak menuntut wanita itu, tetapi mereka berpuasa dan berdoa untuk kesehatan rohani wanita itu.

MEMPERLUAS KESAKSIAN KITA
Orang-orang Kristen diperintahkan untuk menjadi saksi bagi sesamanya:
"Kamu adalah terang dunia" (Matius 5:14). Puasa Yohanes Pembaptis adalah
alat bagi pemercaya untuk memperluas cahaya mereka. Seperti dalam kasus
majelis gereja yang takut akan Tuhan tadi, puasa ini adalah cara penting
untuk memperluas kesaksian yang setia meskipun dalam situasi yangjelek.
Orang-orang Kristen mempunyai suatu kewajiban ganda: (1) untuk hidup
kudus dan (2) untuk secara aktif memperluas pengaruh mereka terhadap
orang lain bagi kemuliaan Allah. "Dernikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di surga" (Matius 5:16).
Akan tetapi, kadang-kadang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan
tidak tertarik pada kehidupan kudus kita. Karena kita tidak ikut melakukan
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dosa seperti mereka, mereka mengkritik kita. Lebih buruk lagi, kehidupan
kita yang kudus meyakinkan mereka akan dosa-dosa mereka, sehingga
mereka menyerang kita. Ketika kita berusaha untuk mempengaruhi mereka
secara positif, kita sedang mengalami penderitaan "derni kebenaran".
Petrus menggambarkan masalah tersebut dan pemecahannya: "Dan dengan hati nurani yang mumi, supaya mereka, yang memfitnah kamu karena
perilakumu yang baik dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka
itu" (1 Petrus 3:16).

SEBUAH CONTOH KASUS
Seorang guru sekolah negeri men cob a untuk hidup bagi Kristus di kelasnya dan di antara karyawan sekolah. Akan tetapi, ia dikritik oleh direktur
personalia sebagai orang yang "terlalu lurus" karena ia tidak mau berkomprorni atau pergi "bersenang-senang" dengan karyawan lain. Guru ini benarbenar seorang yang sangat teliti, yang menghabiskan waktu ekstra bersama
murid-murid dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, Akhirnya,
dalam rap at karyawan di mana terjadi perselisihan kebijakan, direktur
person alia itu berkata kepada guru Kristen tersebut, "Saya akan mengusahakan agar Anda dipecat... Saya tidak akan tinggal diam sebelum Anda pergi."
Pada hari Jumat minggu itu, guru Kristen tersebut berpuasa dan berdoa
untuk direktur personalia tersebut. Ia tidak berdoa untuk membalas dendam
kepada "musuhnya"; melainkan ia berdoa sesuai dengan kata-kata Yesus,
"Berkatilah orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang berbuat
jahat terhadap kamu" (Lukas 6:28). Ia berdoa bagi keselamatan, keberhasilan
dalam pekerjaan, dan hubungan keluarga direktur personalia itu. Orang
Kristen itu berpuasa untuk memberkati musuhnya, tidak hanya semata-mata
"menumpukkan bara api di atas kepalanya" (Roma 12:20).
Pada hari Jumat itu, hari di mana guru Kristen itu berpuasa dalam doanya,
direktur personalia tersebut ditangkap karena melanggar kebijakan daerah.
Satpam mengawalnya keluar gedung, dan kunci-kunci pintu dig anti. Akhirnya orang Kristen yang berpuasa itu dinamakan "Guru Teladan Tahun Ini".

MEMPERLUAS "KEBENARAN" KITA
Puasa Yohanes Pembaptis ditujukan untuk mereka yang ingin menjadi
pengaruh yang baik, atau mereka yang belum merniliki kesaksian yang baik,
tetapi ingin berarti di mata Allah. Yesaya berjanji, "Bukankah puasa yang
Kukehendaki adalah ... kebenaran akan berjalan di depanmu" (Yesaya 58:6,8).
Ini berarti bahwa "kebenaran" atau kesaksian orang percaya akan
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me1ampaui keterbatasanjasmani. Puasa Yohanes Pembaptis memampukan
kita untuk meminta kepada Allah untuk menggapai mereka yang mengenal
kita sehingga "kebenaran" dapat memiliki pengaruh yang besar.
Memperluas Apa yang Tidak Kita Miliki
Sebuah penjelasan tentang "kebenaran" kita adalah penjelasan yang layak.
Sebenarnya kita tidak dapat mengacu kepada kebenaran diri sendiri karena
Alkitab berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak" (Roma 3:10).
Sebelum diselamatkan, kita adalah pendosa, "Karena semua orang telah
berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah" (Roma 3:23). Ini tidak berarti
bahwa kita semua melakukan setiap dosa yang mungkin diperbuat, atau
dosa-dosa yang sarna, juga tidak berarti tak ada seorang pun yang melakukan
pekerjaan baik. Ini berarti bahwa meskipun pekerjaan kita mungkin terlihat
"baik" di mata orang lain, itu tidak cukup baik untuk membawa kita ke
surga (Efesus 2:8,9). Hal ini "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat" (Roma 3:20).
Tak ada seorang pun yang dapat me 10mpat ke sebuah pulau yang berjarak 10 mil dari tepi laut. Seorang anak kecil mungkin mampu melompat
sejauh 1 kaki, seorang juara Olimpiade mungkin dapat melompat sejauh 25
kaki; namun keduanya akan gagal melompat sejauh 10 mil. Demikianjuga,
ada orang-orang yang kelihatan "baik" dalam pandangan ternan-ternan
mereka. Mereka berkontribusi dalam sumbangan amal, mereka melatih tim
sepak bola, atau mereka memberikan waktu mereka sebagai pembagi gulagula di rumah sakit setempat. Orang-orang

ini mcmberikan

kontribusi

positif

pada masyarakat. Mereka bukan perampok, pemerkosa, atau penjahat.
Sehingga masyarakat mungkin berpikir orang-orang ini "baik" dibandingkan
dengan mereka yang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Tetapi dibandingkan dengan standar Allah, "tidak ada yang benar, seorang pun tidak"
(Roma 3:10).
Kita Diberi Kebenaran Allah
Ketika kita datang kepada Yesus Kristus kita menerima berkat ganda.
Pertama, kita diampuni dari dosa; kedua, kebenaran Yesus Kristus diberikan
kepada kita. "Darah Yesus Anak-Nya itu, menyucikan kita dari segala dosa"
(1 Yohanes 1:7). Kita tidak mempunyai dosa lagi dalam buku catatan Allah.
Sebaliknya, kebenaran Yesus Kristus dimasukkan dalam catatan kita, "SU_
paya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah" (2 Korintus 5:21).
Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan Kristus yang adalah
benar dimasukkan ke dalam catatan kita. Kita sekarang mempunyai "kebenaran" bukan di dalam diri kita, tetapi tindakan Allah yang "benar" ditam-
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bahkan dalam catatan kita. Kita diselamatkan untuk menaati Yesus Kristus
dan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan ini digambarkan
sebagai kain linen halus dari mempelai Kristus, yang adalah "perbuatanperbuatan yang benar dari orang-orang kudus" (Wahyu 19:8).

Berpuasa untuk Membalikkan Kritik
Gunakan Puasa Yohanes Pembaptis untuk membalikkan kritik ketika
orang-orang tidak memahami hal baik yang Anda lakukan. Izinkan saya
mengilustrasikannya. Misalkan Anda tidak pergi bersama ternan-ternan Anda
ke bar untuk minum-minum setelah pulang kerja. Mereka mengkritik Anda
dan melontarkan pernyataan yang mempengaruhi kemajuan karier Anda.
Atau Anda kehilangan kesempatan atau kehilangan sebuah transaksi karena
tidak ikut tertawa ketika mendengar cerita-ceita porno dari calon pembeli
Anda atau berkata kotor seperti mereka. Atau ketika Anda dan rekan-rekan
sekerja dikirim ke luar kota untuk menghadiri suatu seminar, Anda menolak
untuk ikut pergi menonton film porno dan Anda dianggap tidak termasuk
anggota grup itu.
Puasa Yohanes Pembaptis dapat membalikkan sikap orang-orang yang
dibutakan oleh kontribusi membangun dari hidup Anda yang bersih dan
membuat Anda lebih berpengaruh.
FAKTA YANG HARUS DIHADAPI DALAM PUASA

Seperti puasa-puasa lain yang dijelaskan dalam buku ini, puasa Yohanes
Pembaptis harus dimulai dengan sikap yang realistis.

Puasa adalah Pengorbanan
Selama puasa, Anda membayar harga dengan menyerahkan kebutuhankebutuhan hidup, termasuk kesenangannya (yaitu, makanan enak). Inti dari
puasa adalah pengorbanan.
Dalam Alkitab, puasa dikaitkan dengan "jiwa yang menderita" (lihat
Yesaya 58:5). Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa praktik puasa
timbul dari kesedihan atau keputusasaan yang mendalam. Ini merupakan
akibat dari pergolakan emosional. Dalam keputusaasaan dan kesedihan,
manusia akan berteriak kepada Allah memintajawaban. Setelah itu, manusia
membalikkan sebab dan akibatnya. Penyebab aslinya (kesedihan yang dalam)
membawa orang kepada akibatnya (tidak makan). Kemudian, ketika manusia
memerlukan jawaban Allah, mereka kembali kepada akibat (tidak makan)
sehingga mereka dapat membuat jiwa mereka menderita di mana mereka
akan berdoa dengan segenap hati (penyebab).
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Puasa Tidak Selalu "Berhasil"
Beberapa orang berpuasa tanpa hasil yang nyata atau segera kelihatan.
Allah mengantisipasi pertanyaan yang akan timbul karena hal-hal ini:
'''Mengapa kami berpuasa,' mereka berkata, 'dan Engkau tidak memperhatikannyajuga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannyajuga?'" (Yesaya 58:3). Pada zaman Yesaya, manusia tidak berduka
atas dosanya dan berlaku tidak adil saat berpuasa, sehingga puasa 'mereka
menjadi tidak efektif. Respons Daud pada doa yang tidak dijawab adalah
merendahkan dirinya (Mazmur 35:13). Daud berkata bahwajika ia berdoa
tanpa hasil, ia harus merendahkan diri melalui puasa untuk membuat doanya
efektif.
MEMBANGUN

SUATU KESAKSIAN

YANG BESAR

Setiap orang Kristen seharusnya mempunyai keinginan untuk membangun kesaksian yang efektif di hadapan ternan-ternan dan saudarasaudaranya. Seperti yang kita lihat dalam 1 Petrus 3: 16, kita diperintahkan
untuk merniliki kesaksian yang baik. Kita ingin mempunyai pengaruh yang
baik terhadap orang lain.
Tak ada seorang pun yang mempunyai kesaksian yang seefektif kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini bukanlah pendapat manusia, melainkan pengamatan Yesus Kristus sendiri.
Pengaruh terbesar. Yesus berkata, "Di antara mereka yang dilahirkan
oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada

Yohanes Pembaptis" (Matius 11:11). Tidak ada dosa yang tercatat mengenai
Yohanes Pembaptis; kelihatannya ia terus-menerus melakukan kehendak
Allah. Ia bersaksi kepada generasinya bahwa Yesus adalah Kristus (lihat
Yohanes 1:7). Kita, juga, dapat menjadi saksi yang besar dengan mengikuti
teladan Yohanes Pembaptis yang "sering" berpuasa (lihat Matius 9: 14) dan
menjalani diet khusus (tidak minum "anggur atau minuman keras lainnya,"
Lukas 1:15).
Diet orang Nazir. Sebelum Yohanes Pembaptis lahir, ayahnya, Zakharias
diberi tahu bahwa anaknya akan mengikuti nazar orang Nazir. "Sebab ia
akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan rninum anggur atau minuman
keras" (Lukas 1:15). Ini adalah salah satu persyaratan nazar orang Nazir,
yang diberi nama menurut kata Ibrani yang berarti "yang dinazarkan" atau
"dipersembahkan". Persyaratan lainnya adalah orang itu tidak boleh memotong rambutnya. Jadi, nazar Yohanes akan membuatnya berbeda dengan
orang kebanyakan di jalan. Ketika orang melihat rambut panjangnya, mereka
akan mengenalinya sebagai orang Nazir - orang yang mengabdi atau orang
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suci. Ia akan dirasa berpengaruh di hadapan Allah dan manusia. Yohanes
Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes tidak hanya mempunyai
kesaksian lahiriah, yaitu rambut panjangnya, tetapi ia juga mempunyai kuasa
batiniah yang menyentuh manusia. Ayahnya, Zakharias, diberijanji sebelum
kelahiran Yohanes bahwa "ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari
rahim ibunya" (Lukas 1:15).
Mereka yang menjalankan Puasa Yohanes Pembaptis tidak secara otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus dengan menahan diri untuk tidak makan.
"Pemenuhan Roh Kudus" berarti bahwa Roh Kudus mengontrol Anda. Untuk
dipenuhi oleh Roh Kudus Anda harus mengikuti resep Allah, "Janganlah
kamu mabuk oleh anggur ... tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh"
(Efesus 5:18).
BAGAIMANA

•
•
•
•
•
•
•

CARANYA

DIPENUHI

Ron KUDUS

Hilangkan dosa dari hidup Anda.
Serahkan diri Anda kepada Allah.
Mintalah Roh Kudus untuk masuk dalam hidup Anda.
Berimanlah bahwa Ia akan datang.
Taati firman Allah.
Berjalan terus-menerus bersama Roh Kudus.
Biarkan Roh Kudus terus-menerus menguatkan Anda.

Dampak penginjilan
anaknya akan berbeda
dipenuhi dengan Roh.
Yohanes dan pengaruh

dari kesaksian Yohanes. Zakharias diberi tahu bahwa
dengan anak-anak yang lain, dan bahwa ia akan
Hal ini akan menghasilkan kesuksesan penginjilan
yang kuat terhadap generasinya:

Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah
mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa
Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran pikiran orang-orang
benar. Dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang
layak bagi-Nya (Lukas 1:16-17).
Membangun pengaruh Anda. Meskipun kesaksian Yohanes Pembaptis
adalah yang terbesar yang dapat dilihat pada saat itu, namun pengaruhnya
bukan untuk keegoisan atau tujuan yang mementingkan diri sendiri. Kita
tidak boleh menjalankan Puasa Yohanes Pembaptis untuk alasan-alasan yang
berpusatkan pada diri sendiri. Kita ingin mempengaruhi orang lain, tetapi
kita harus menyadari keberdosaan, kegagalan, dan kekurangan kita. Ketika
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kita mulai menyadari "kehampaan" kita dalam pandangan Allah, baru Ia
dapat memakai kita.
Menyadari bahwa kita "terkecil di Kerajaan Surga" membangun landasan
kita untuk menjadi pengaruh yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis:
"Yang terkecil dalam Kerajaan Surga lebih besar daripada dia" (Matius 11:
11).
Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak
Allah, karena mereka akan dipuaskan" (Matius 5:6). Dia tidak menunjuk
pada puasajasmani melainkan kelaparan dan kehausan rohani. Akan tetapi,
menyangkal diri sendiri terhadap makanan dan minuman untuk suatu waktu,
dapat mempertajam selera rohani kita, dan mendekatkan kita untuk merealisasikan janji Yesus: "Karena mereka akan dipuaskan."

RESEP UNTUK PUASA YOHANES PEMBAPTIS
Langkah 1: Lekatkan DietIPuasa Anda pada Kerinduan Anda akan
Pengaruh
Mulailah Puasa Yohanes Pembaptis dengan mengetahui pengaruh macam
apa yang Anda inginkan. Ingat, tidak hanya ada pengaruh positif dan negatif,
tetapi juga ada tingkatan-tingkatan pengaruh. Pad a skala 1-10, Phil mungkin
7, Kara mungkin hanya 2. Sebagian besar perbedaan antar berbagai macam
pengaruh tergantung pada keinginan.
Hal mengenai Yohanes Pembaptis sudah diperkirakan, "dia akan besar
di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras"
(Lukas 1:15). Meskipun malaikat memberi tahu Zakharias bahwa Yohanes
akan mengikuti nazar orang Nazir, keputusan tersebut harus diinginkan dan
ditegaskan oleh Yohanes. Ada kuasa dalam keputusan semacam itu - yaitu
kuasa yang mengendalikan hidup Anda. Anda harus membuat sebuah
keputusan untuk melayani Allah, kemudian Anda harus membuat keputusan
itu terlaksana dalam kehidupan sehari-hari.
Juga ada kuasa dalam hidup yang terpisah. Beberapa orang ingin meniru
teman-temannya dalam hal pakaian, musik dan hiburan supaya terhindar
dari dipandang aneh atau "fanatik secara rohani ". Dunia ini menarik kita ke
dalam gaya hidup kesenangan, kemudahan, pemuasan nafsu, homoseksualitas, dan pemberontakan melawan Allah. Orang Kristen harus berani untuk
tampil beda dengan dunia ini untuk menjadi berpengaruh bagi Allah. Sama
seperti flower children dan kaum hippies di tahun 1960-an yang membangun budaya tandingan untuk mengkomunikasikan nilai dan gaya hidup
mereka, demikian juga orang Kristen hari ini harus membangun budaya
tandingan ilahi.
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Langkah 2: Thliskan Kesaksian yang Anda Inginkan
Ketika Anda memulai puasa Yohanes Pembaptis, tuliskan secara rinci
apa yang ingin Anda capai. Putuskan (a) bidang-bidang di mana Anda ingin
mempengaruhi orang lain; (b) orang-orang yang ingin Anda pengaruhi; (c)
kejadian-kejadian yang ingin Anda pengaruhi; Cd)tempat-tempat di mana
Anda ingin membangun kesaksian Anda.
Yohanes Pembaptis mempunyai misi yang unik dalam kehidupannnya.
"Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai
saksi untuk bersaksi tentang terang itu (Yohanes 1:6-7). Tujuan kesaksian
Yohanes Pembaptis adalah menjadi terang bagi Yesus Kristus. Apa tujuan
hidup Anda? Allah memiliki tujuan yang unik untuk Anda capai. Mengapa
Anda dikirim ke dalam dunia?
II

Langkah 3: Tentukan untuk Menjadi "Orang yang Bernazar"
Yohanes Pembaptis dipersembahkan sebagai seorang Nazir sejak lahir.
Kata "Nazir" berasal darinadar, "bemazar"; dengan dernikian, seorang Nazir
adalah "orang yang bemazar". Ia adalah orang yang memutuskan untuk
melayani Tuhan dan mencerminkan keputusannya melalui makanan yang
ia makan, pakaian yang ia kenakan, dan panjang rambutnya.
Nazar orang Nazir dapat bersifat sementara (biasanya 30 hari) atau bersifat tetap. Sumpah itu biasanya dipicu oleh tekanan atau kesulitan. Dalam
kasus Yohanes Pembaptis, bangsa Israel dijajah oleh Roma, dibutakan oleh
hukum mereka dan keadaan mereka secara rohani tidak baik. Karena tekanan
dan masalah itu, Allah memanggil Yohanes untuk menjalankan nazar orang
Nazir seumur hidup untuk mempengaruhi keseluruhan bangsa itu.
Orang Nazir bukannya hidup tidak kawin, atau hidup mengasingkan diri
(yaitu, terpisah dari orang lain). Mereka hidup di antara masyarakat, tetapi
dengan standar yang berbeda:
Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar
khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi
Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka
minuman yang memabukkan danjangan meminum sesuatu minuman
yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur,
baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya
janganlah ia memakan sesuatu apa pun yang berasal dari pohon
anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu
nazamya sebagai orang nazir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya ... janganlah ia dekat kepada mayat orang; bahkan apabila mati
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ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya
perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab
tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu
kenazirannya ia kudus bagi Tuhan (Bilangan 6:2-8).
Demikian juga, ketika Anda menjalankan puasa Yohanes Pembaptis,
Anda menjalankan diet yang berbeda walaupun Anda hidup di tengah orang banyak. Anda "bemazar suatu nazar" kepada Allah, dan Anda menunjukkan nazar Anda dengan menjadi berbeda. Anda makan suatu yang berbeda
dan Anda hidup secara berbeda karena Anda mengharapkan pengaruh yang
berbeda dari hidup Anda daripada yang diharapkan orang-orang dunia dari
kehidupan mereka.

Langkah 4: Serahkan Gaya Hidup Total Anda kepada Kristus
Untuk menjadi suatu pengaruh bagi Allah, bawalah seluruh kehidupan
total Anda ke dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Keberhasilan Yohanes
Pembaptis dimulai dengan pertobatan - berbalik dari dosa dengan sepenuh
hati. Ingatlah masalah bangsa Israel, "Mengapa kami merendahkan diri dan
Engkau tidak mengindahkannyajuga?"
(Yesaya 58:3). Jawabannya adalah
bahwa hasil dari puasa ditentukan oleh lebih dari sekadar pantangan jasmani
terhadap makanan. Harus ada respons hati kepada Allah, dan kornitmen
hidup secara total untuk menjadi kesaksian bagi Yesus Kristus.
Pakaian. Cara kita berpakaian harus membawa kemuliaan bagi Yesus
Kristus. "Yohanes memakaijubah bulu unta dan ikat pinggang kulit" (Matius
3:4). Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kulit unta, tetapi para petani
mengenakan pakaian yang ditenun dengan bulu unta, dan inilah yang mungkin dipakai oleh Yohanes Pembaptis.
Kita tidak harus mengenakan baju-baju petani supaya efektif pada masa
kini. Selama puasa Yohanes Pembaptis kita akan berpakaian seperti orang
lain, kecuali jika pakaian mereka tidak bermoral atau memberikan isyarat
yang salah. Kita harus menginginkan supaya cara kita berpakaian membawa kesaksian tentang Kristus. Kita harus mengenakan pakaian yang pantas untuk mencegah terkirimnya tanda-tanda yang salah mengenai tubuh
kita atau keinginan kita.
Orang Kristen seharusnya tidak menarik perhatian yang tidak semestinya
melalui pakaian yang mereka kenakan. Mereka seharusnya menghindari
mode yang norak. Ketika anak saya bertambah besar, timbul pertanyaanpertanyaan tentang pakaian yang dikenakan oleh orang-orang dunia, seperti
panjang rok dan jenis-jenis perhiasan yang dapat mereka kenakan. Sedini
mungkin saya mengajarkan kepada anak saya suatu prinsip yang terus
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diulang di dalam rumah kami.
Janganlah menjadi yang pertama mencoba sesuatu yang baru;
Janganlahmenjadi yang terakhirmeninggalkan sesuatu yang sudah kuno.
Pakaian kita seharusnya jangan terlalu ketinggalan zaman sehingga
membuat kita menjadi perhatian orang lain karena terlihat aneh. Dan
seharusnya juga jangan mengenakan mode terkini sebelum mode tersebut
diterima masyarakat.
Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai pakaian. (1) Jangan
menentang hati nurani Anda sendiri. "Jadi, jika seseorang tahu bagaimana
ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa" (Yakobus
4: 17). (2) Jangan menentang "hati nurani bersama" (yaitu hati nurani komunitas Kristen atau gereja setempat). Anda harus hidup seperti apa yang mereka
harapkan jika Anda ingin memperluas kesaksian Kristen Anda.
Makanan. Nazar orang Nazir melarang minum rninuman keras dan buah
anggur. Alkitab mengindikasikan apa yang dimakan Yohanes: "Makanannya
belalang dan madu hutan" (Matius 3:4). Beberapa guru mengklaim bahwa
kata "belalang" mengubah arti asli kata itu yang berarti "tanaman lotus",
yang berarti bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang vegetarian; tetapi
tidak ada dasar dalam Alkitab yang mendukung pandangan itu. Belalang
hanyalah seekor serangga yang merupakan makanan "bersih" dalam hukum

orang Yahudi ten tang makanan, dan secara khusus diperbolehkan untuk
dimakan (Imamat 11:22).
Di satu kepulauan di Korea Selatan, sebuah desa yang dihuni orangorang tua membual bahwa beberapa wanita di situ dapat hidup sampai umur
200 tahun dengan memakan belalang dan madu. Mereka menggiling belalang
itu, mencampurnya dengan madu dan menjual campuran itu dalam botolbotol gelas kepada turis-turis. Kebenaran pernyataan mereka belum pernah
dibuktikan; tetapi banyak orang-orang lanjut usia yang hidup di sana, dan
apa yang mereka jual menggambarkan apa yang dimakan Yohanes Pembaptis.
Mereka yang mengikuti puasa Yohanes Pembaptis mungkin menahan
dirinya terhadap makanan tertentu, biasanya selama sisa masa hidup mereka.
Merekajuga memelihara gaya hidup pengasingan diri sepanjang hidupnya.
Tanpa minuman keras. Mereka yang mengambil bagian dalam puasa
Yohanes Pembaptis akan memisahkan diri dari minuman keras. Puasa Yohanes Pembaptis mensyaratkan suatu pernyataan yang kuat tentang pemisahan
diri dari segal a macam bentuk alkohol. Ini tidak berbicara tentang dampakdampak alkohol yang membahayakan tubuh, melainkan berbicara tentang
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segala sesuatu mengenai kesaksian Anda - khususnya kesaksian Anda kepada
anak kecil, pasangan Anda, komunitas Kristen, dan dunia.
Rumah. Yohanes tidak tinggal dalam sebuah rumah seperti yang dilakukan
orang kebanyakan. Alkitab mengidentifikasi "padang gurun" sebagai tempat
di mana firman Allah mendatangi Yohanes (Lukas 3:2). Kita tidak diberi
tahu apakah ia tinggal di sebuah gua, rumah buatan manusia atau di luar.
Alkitab hanya menunjukkan bahwa Yohanes tidak tinggal di kota di tengahtengah masyarakat. Beberapa orang Nazir tinggal di tengah-tengah masyarakat, tetapi Yohanes Pembaptis memisahkan dirinya dari masyarakat. Anda
dapat hidup secara normal dan pergi bekerja selama menjalankan puasa
Yohanes Pembaptis; akan tetapi ketika Anda berdoa, Anda harus mencari
tempat yang tenang untuk menghabiskan waktu bersama Allah, seperti yang
dilakukan Yohanes Pembaptis.

Langkah 5: Putuskan Apakah Puasa Anda adalah Suatu Peristiwa
atau Suatu Proses
Beberapa puasa ditujukan untuk peristiwa-peristiwa krisis (Puasa Para
Murid) dan beberapa puasa dilakukan dalam waktu yang lama (Puasa
Daniel), namun Puasa Yohanes Pembaptis bisa jadi kedua-duanya karena
kesaksian kita mempunyai pengaruh yang berkesinambungan.
Peristiwa-puasa. Walaupun Yohanes Pembaptis mempertahankan dietnya yang ketat sepanjang seluruh hidupnya, ada waktu-waktu di mana dia
memulai suatu peristiwa-puasa. Ia dan para pengikutnya "sering" berpuasa
(lihat Matius 9:14). Ini berarti bahwa pada peristiwa-peristiwa

tertentu

mereka berpuasa untuk tujuan tertentu. Demikian juga, Anda seharusnya
menjalankan puasa Yohanes Pembaptis pada kesempatan-kesempatan tertentu untuk kesaksian/pengaruh Anda.
Diet/proses. Puasa Yohanes Pembaptis mungkin menuntut diet seumur
hidup sebagai proses yang terus berlangsung, yang akan menghasilkan
kesaksian yang lebih kuat untuk diri Anda sendiri, Allah, orang Kristen
lain, dan dunia. Sarna seperti orang Nazir dapat mengubah kesaksian mereka .
untuk 30 hari atau untuk selamanya, demikian juga Anda mungkin perlu
mengubah diet Anda sebagai suatu proses jangka panjang.

Langkah 6: Sesuaikan Lamanya Puasa dengan Masalah
Tindakan memisahkan diri Anda sendiri untuk tujuan rohani mungkin
merupakan praktik panjang, tergantung pada natur kesaksian yang untuknya
Anda berpuasa. Pecandu alkohol yang pergi ke tempat rehabilitasi pecandu
alkohol akan membuat komitmen seumur hidup untuk tidak pernah minum
alkohollagi. Mereka mengenali bahwa di dalam tubuh mereka bersembunyi
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pecandu alkohol yang jika diberi minum sekali akan minum lagi terusmenerus. Oleh karena itu, mereka mengucapkan janji seumur hidup untuk
tidak pernah minum lagi.
Setiap kita rentan terhadap ancaman kanker kecanduan. Ketika kita
minum obat pereda rasa sakit, kita menundukkan diri kita pada potensi untuk
menjadi pecandu obat. Jika kita tanpa pengetahuan yang cukup dan secara
naif minum obat itu, kita bisa menjadi budak mereka. Hal yang penting di
sini adalah bahwa puasa Yohanes Pembaptis seharusnya mengingatkan kita
terhadap risiko yang terus-menerus untuk tergelincir ke dalam kebiasaan
yang dapat merusak pengaruh kita.
SEBELUM MENJALANKAN

PUASA YOHANES PEMBAPTlS:

• Tuliskan perubahan diet Anda.
• Tentukan lama puasa Anda.
• Tuliskan tujuannya (semakin pasti tujuan Anda, semakin baik Anda
dapat menyerang doa-doa yang tidak dijawab).
• Buatlah suatu janji dan tanda tanganilah (lihat formulir di akhir
bab ini).
Langkah 7: Puasa Jangka Pendek untuk Kesaksian Anda
Ketika suatu masalah yang menyangkut pengaruh Kristen Anda mengganggu Anda, seharusnya Anda segera dan secara khusus berpuasa untuk
hal tersebut. Kadang-kadang, isunya tidakjelas dan Anda bingung dengan
masalahnya, seperti ketika seorang ternan tiba-tiba kelihatan menjauh atau
menjadi asing. Itu sudah merupakan alasan untuk menjalankan puasa Yohanes Pembaptis. Anda mulai (1) berdoa meminta wawasan untuk memahami
masalahnya, (2) berdoa meminta strategi untuk memecahkan masalah, (3)
berdoa meminta kekuatan untuk menghadapi masalah itu dan (4) berdoa
agar Allah bekerja secara ilahi di beJakang layar untuk memperbarui pengaruh Anda.
Waspadalah terhadap 4 keinginan dasar dari ego atau kepribadian. Walaupun keinginan-keinginan ini kelihatannya alami dan bersifat mengobati,
namun mungkin juga tumbuh dari hati yang egois yang meletakkan ego di
atas takhta. Keinginan-keinginan ini mendorong kita ke dalam puasa Yohanes
Pembaptis.
• Lindungi aku. Kita merasa terancam dengan kehilangan kebutuhankebutuhan pokok dalam kehidupan.
• Pujilah aku. Kita merasa malu atau merasa bahwa orang lain meremehkan
kita.
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• Terimalah aku. Kita terasing atau tersisih keluar dari kelompok.
• Hargailah aku. Kita merasa terancam akibat kritik atau serangan langsung.
Ketika kita merasakan suatu ancaman terhadap keseimbangan emosional
atau harga diri kita, kita seharusnya menjalankan puasa Yohanes Pembaptis
untuk menguatkan kesaksian dan pengaruh kita terhadap orang lain.

Langkah 8: Ketahuilah Natur Kesaksian yang Berpusat pada Kristus
Jika Anda tidak sadar tentang bagaimana menjadi saksi Kristen yang
baik, bacalah buku-buku kristiani dan dengarkan kaset yang memberikan
petunjuk untuk menolong Anda belajar selama menjalankan puasa Anda.
Ingatlah faktor-faktor berikut ini dalam pikiran Anda:
Sadari keterbatasan Anda. Mengenai Yesus, Yohanes Pembaptis mengakui, "Dan aku pun dulu tidak mengenal-Nya, tetapi Dia ... telah berfirman
kepadaku" (Yohanes 1:33). Murid-muridnya berkata kepada Yohanes, "Semua orang pergi kepada-Nya" (Yohanes 3:26). Anda ingin agar kesaksian
Anda efektif, tetapi di luar pengaruh Anda ingatlah prinsip yang terpenting,
"Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil" (Yohanes 3:30). Ini
berarti bahwa Anda berpuasa bukan untuk melindungi ego Anda, melainkan
untuk memuliakan Yesus Kristus.
Sadari ketidaklayakanAnda. Yohanes tidak akan membiarkan orang lain
memujinya, bahkanjuga murid-muridnya. Ia berkata kepada beberapa imam
dan orang Lewi dari Yerusalem, "Aku tidak layak" (Yohanes 1:27).
Evaluasi keinginan Anda. Selama Puasa Yohanes Pembaptis, kita
seharusnya mencari segala keinginan-keinginan egois yang tersembunyi.
Yohanes Pembaptis berkata bahwa dalam menjadi saksi Kristus semata,
"Sukacitaku menjadi penuh" (Yohanes 3:29). Hal ini terjadi ketika Kristus
dipermuliakan.
PRINSIP-PRINSIP

PRAKTIS UNTUK DIINGAT

Tentukan batas waktu untuk puasa/diet jangka pendek dan jangka
panjang. Ketika Anda sudah siap untuk berpuasa,jadikan ini sebagai pokok
doa dan tuliskan jangka waktunya sebelum Anda memulai dietJpuasa.
Tentukan modifikasi diet sebelum Anda mulai berpuasa. Tuliskan apa
yang akan atau tidak akan Anda makan sebelum mulai berpuasa. Dalam
menentukan hal ini, bertanyalah kepada diri sendiri:
• Apakah ini sehat bagi saya?
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• Akankah ini membahayakan saya?
• Apakah ini akan menjadi suatu kesaksian jika orang lain tahu apa yang
sayalakukan?
• Apakah ini hanya legalisme semata? (Mencoba untuk menyenangkan
Allah melalui pekerjaan daging.)
• Mengapa saya menarik diri dari makananfminuman ini?
Tentukan tujuan-kesaksian sebelum mulai berpuasa. Adalah baik jika
Anda menuliskan tujuan puasa/diet Anda sebelum mulai berpuasa. Kita sudah
diberi tahu, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa"
(Yakobus 4:2). Sering kali ketika kita menuliskan permintaan kita, tiba-tiba
kita melihat ego menatap kita dari balik kertas. Proses penulisan tujuan kita
akan menjemihkan permintaan dan motivasi kita.
Tentukan ketulusan keputusan-nazar Anda sebelum Anda mulai berpuasa.
Kita menguji ketulusan kita dalam terang standar Allah - firman Allah dalam
Yesus Kristus. Ketulusan Yohanes Pembaptis tidak perlu dipertanyakan, karena dia berbicara ten tang Yesus sebagai pribadi yang "Datang kemudian
daripada aku. Membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak" (Yohanes 1:27).
Juga, ia bersedia untuk membayar harga kesaksiannya dengan hidupnya,
yang mana ia dipenggal oleh Raja Herodes (lihatMatius 14:1-12). (Walaupun
beberapa orang berpikir bahwa ini menunjukkan bahwa Puasa Yohanes
Pembaptis tidak berhasil, namun kematian Yohanes benar-benar mernperluas kesaksiannya!)
Intinya adalah bahwa kita tidak boleh menjalankan Puasa Yohanes Pembaptis karena alasan kepentingan pribadi atau perlindungan diri. Kita harus
yakin bahwa kita ingin memperluas pengaruh kita untuk kebaikan semata,
untuk memastikan bahwa dalam segala hal Yesus Kristus akan dipermuliakan.
Ingat, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk makan. Paulus bertanya
secara retoris, "Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum?"
(1 Korintus 9:4). Kemudian dia berkata, "Karena itu, baik kamu makan atau
minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu
untuk kemuliaan Allah" (1 Korintus 10:31).

Tujuan:

Janji:

MENYIAPKAN PUASA Y OHANES PEMBAPTIS
Untuk memperluas dan meningkatkan kesaksian saya
bagi Yesus Kristus melalui puasa Yohanes Pembaptis
untuk membangun kesaksian dan pengaruh.
Saya akan menghindari alkohol, rokok, obat-obatan terlarang dan segala pengaruh yang akan menghancurkan
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kesaksian saya karena saya ingin Kristus dipermuliakan
dalam tubuh saya (lihat Filipi 1:20,21). Saya akan hidup
kudus secara seksual untuk pasangan hidup saya, karena
saya ingin tubuh saya menjadi bait Roh Kudus (lihat 1
Korintus 6:19). Saya akan menundukkan tubuh saya
sehingga kehidupan saya mengkomunikasikan Kristus
kepada orang lain (lihat 1 Korintus 9:27).
Pengorbanan:
Apa yang akan saya hindari bagi kehidupan
_
Puasa:
Makanan yang saya pantangkan
_
Mulai:
Tanggal dan waktu mulai
~
_
Berakhir:
Tanggal dan waktu selesai
_
Dasar
Alkitab:
"Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga" (Matius 5;16).
Sumberdayayang
dibutuhkan:
_
Allah menjadi kekuatanku, dan anugerah-Nya menjadi
landasanku, saya berkomitmen untuk menjalankan puasa
Yohanes Pembaptis bagi kemuliaan Allah.
Tanda tangan

Tanggal

_

; 10 ~

PUASA ESTER

T

eman saya, Jerry Falwell, menerima beberapa ancaman yang membahayakan jiwanya dari orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinannya di Moral Majority.
Saya bersama dengan Jerry pada musim panas tahun 1982 ketika ia mengunjungi Australia. Lebih dari 1.000 musuh Moral Majority berdemonstrasi
di Gedung Legislatif Nasional di Canberra, ibukota Australia. Berita sore
menggambarkan aksi mereka itu sebagai "aib bagi negara". Parlemen tidak
pemah terancam oleh aksi itu.
Pada hari Minggu sorenya, segerombolan orang mendatangi Pusat Gedung Kesenian Sydney untuk memprotes kehadiran Falwell. Hanya ada
beberapa petugas patroli yang menjaga supaya kelompok orang-orang
tersebut tetap berada di belakang barikade polisi. Seperti yang saya saksikan,
seribu orang menjebol barikade dan menghancurkan pintu depan. Saya
bertanya-tanya apakah kami akan terbunuh pada saat itu.
Semenjak pengalaman itu, saya membangun dinding Pencegahan Puasa
Ester ketika saya berdoa untuk keselamatan Jerry Falwell dan pengikut
Allah lainnya. Orang-orang luar mungkin menduga bahwa orang-orang untuk
siapa saya berpuasa mendapat "keberuntungan"; tetapi kita yang sudah pernah bergumul dengan roh jahat akan tahu apa yang terjadi. Kita tahu bahwa
puasa Ester sangat efektif.

MELEWATIBANYAKBAHAYA
Kehidupan kristiani mengandung ban yak bahaya. Kita semua rentan
terhadap serangan-serangan fisik, seperti dalam kasus lawan Jerry Falwell
di Australia, dan terhadap ancaman rohani dari setan dan iblis.
Berpihak kepada Kristus menuntut harga yang mahal. Musuh-musuh
Anda di tempat kerja mungkin berupaya untuk membuat Anda dipecat, atau
berbohong ten tang keefektifan Anda. Mereka mungkin mencuri atau
mengambil keuntungan dari upaya yang Anda lakukan. Murid-murid SMU
telah diketahui menyerang murid-murid Kristen secara fisiko Di negaranegara bermayoritas non Kristen, orang Kristen meninggal sebagai martir
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karena iman mereka. Puasa Ester bisa membuat Allah memberikan perlindungan kepada anak-anak-Nya,
Walaupun serangan rohani bersifat lebih halus, penuh tipu daya, dan
keji, dalam beberapa kasus serangan rohani juga menunjukkan ancaman
fisiko Baik jasmani ataupun rohani, ancaman ini hanya berasal dari satu
sumber. Paulus berkata kepada kita, "Karena perjuangan kita bukanlah
melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan
roh-roh jahat di udara" (Efesus 6: 12).
Kebanyakan orang Amerika, termasuk orang Kristen, tidak mempercayai
kuasa roh jahat atau roh iblis. Mereka percaya bahwa roh jahat hanya ada
dalam dongeng dan meremehkan peran mereka yang ditulis dalam Alkitab.
Mungkin ini karena Amerika telah hidup di bawah payung perlindungan
Allah. Tidak seperti kegelapan yang menyelimuti negara-negara kafir, Arnerika hanya sedikit mengalami kejadian aktif dan umum yang berkaitan dengan roh jahat. Serangan setan lebih sering dijumpai di ladang misi daripada
di Amerika. Juga, penggunaan dukun dan ahli sihir tidak dipraktikkan secara
terang-terangan di Amerika. Walaupun Amerika, dalam banyak kegiatannya,
sudah jauh dari kehidupan yang berpusatkan pada Kristus, namun paling
tidak Kongres kita dibuka dengan doa "Kristen" dan presiden kita disumpah
dengan Alkitab sebelum memangku jabatannya. Sepuluh perintah Allah
diajarkan di sekolah-sekolah negeri dan gereja-gereja Kristen mempunyai
pengaruh yang dorninan di negara Amerika. Payung kristiani ini telah melindungi Amerika dari sorotan panas setanisme dan penghancuran iblis yang
telah menyiksa negara lain.
Semen tara Amerika menjadi semakin sekuler dan pluralistik, kita melihat
semakin banyak bukti serangan roh jahat di negara kita. Oleh karena itu,
pemimpin-pemimpin Kristen harus memahami potensi pengaruh roh jahat
dalam pelayanan mereka, dan mereka harus mengetahui bagaimana cara
mencari perlindungan dari si jahat itu.
Allah telah berjanji, "Bukankah puasa yang Kukehendaki ialah ...
kemuliaan Tuhan menjadi pengawal di belakangmu" (Yesaya 58:6,8). Seperti
yang akan kita lihat, Puasa Ester dirancang untuk menjadi perlindungan
barisan belakang terhadap bahaya dan pengaruh roh jahat.

APA YANG BUKAN DALAM PUASA ESTER
Kita bisa lebih memahami tujuan Puasa Ester jika kita memaharni apa
yang bukan termasuk dalam tujuannya.
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Puasa Ester Bukanlah suatu Paham Pengusiran Setan (Exorcisme)
Pertama, tujuan puasa Ester bukanlah untuk mengusir setan dari dalam
diri seseorang. Exorcisme merupakan proses yang benar-benar berbeda, dan
hanya mereka yang betul-betul diperlengkapi sepenuhnya dan dilatih untuk
proses ini yang dapat melakukannya.
Kedua, puasa Ester tidak melepaskan perhambaan/kecanduan
yang
diderita seseorang akibat pengaruh rohjahat. Situasi semacam itu memerlukan Puasa Para Murid (lihat bab 2).
Ketiga, Puasa Ester tidak didesain untuk menyembuhkan orang yang
menderita penyakit medis akibat pengaruh roh jahat danlatau kerasukan
setan. Walaupun kadangkala adanya roh jahat di dalam tubuh seseorang
mungkin menyebabkan masalah fisik dan psikis, biasanya masalah semaeam
itu tidak meninggalkan bukti pengaruh roh jahat. Dalam kedua kasus ini,
puasa Ester tidak diraneang untuk mengatasi masalah ini.
Puasa Ester dapat digunakan sebagai senjata perlindungan untuk melawan roh jahat. Masalah yang disebutkan terdahulu memang tidak lazim,
dan mayoritas orang Kristen tidak mempunyai masalah dengan hal itu. Akan
tetapi, ban yak orang Kristen tergoda untuk berbuat dosa, atau terpikat oleh
ajaran sesat (doktrin setan) atau tindakan amoral. Semua godaan ini dapat
berawal dari sumber roh jahat. Juga, orang Kristen dapat dilukai seeara fisik, mental atau emosional oleh serangan setan; oleh karena itu, mereka
memerlukan perlindungan. Dan perlindungan adalah salah satu tujuan puasa
Ester.
Serangan setan telah mengganggu pekerjaan Allah dan orang Kristen

dengan beberapa eara. Ketika ternan saya menerima pelayanan penggembalaan di gereja keeil di Mississippi, jemaat yang hadir kurang dari 75 orang. Dia meneari kekuatan Allah, yang menghasilkan urapan yang memenuhi altar dengan petobat-petobat baru dan menyebabkanjumlahjemaat
yang hadir meningkat menjadi 800 orang.
Suatu hari, ketika pendeta ini sedang melakukan kunjungan jemaat,
seorang pengemudi yang mabuk memotongjalan dan menabrak mobil sang
pendeta dari depan. Ia meninggal seketika. Peristiwa meninggalnya pendeta
tersebut sangat mengguneang gerejanya, dan kesudahannya bahkan lebih
buruk lagi. Dua atau tiga pendeta penggantinya tidak mempunyai kemampuan berkhotbah dengan kuasa yang sarna, atau memimpin dengan hikmat
dan keefektifan yang sarna. Gereja tersebut mengalami penurunan dan kemunduran sampai akhimyajumlah kehadiranjemaatnya hanya tinggal150
orang.
Saya sering kali bertanya-tanya apakah kematian ternan saya itu sematamata akibat lingkungan atau merupakan kehendak Allah untuk mengambil
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dia karena alasan-alasan yang tidak saya mengerti. Dapatkah kematiannya
disebabkan oleh rohjahat? Karena tidak mempunyai cukup informasi untuk
menarik kesimpulan, secara pribadi saya percaya bahwajawaban terakhirlah
yang mungkin akurat.
Kadang-kadang, saya merasa bahwa Allah telah melepaskan saya dari
roh jahat. Misalnya, saya menyelenggarakan seminar Sekolah Minggu di
Holiday Inn di Hollywood, California, untuk 50 sampai 60 pemimpin gereja.
Di akhir seminar, saya bertanya apakah saya bisa menutup seminar dengan
mempersembahkan para pemimpin dan gereja mereka kepada Allah. Saya
meminta semua yang hadir untuk berlutut di samping kursinya, berdiri di
hadapan Allah atau duduk dengan kepala tertunduk, dengan menggunakan
kursi di depan mereka sebagai altar.
Saya berlutut di baris terdepan dan mempersembahkan semua utusan
dan gereja mereka kepada Allah. Saya mengakhiri doa saya seperti yang
biasa saya lakukan, meminta perlindungan Allah untuk perjalanan kami
pulang ke rumah. Dengan menggunakan kata-kata dalam Doa Bapa Kami,
say a berdoa, "Dan Allah, bebaskanlah kami dari yangjahat yang akan menghancurkan hidup kami, selama dalam perjalanan." Setelah mengatakan amin,
say a bangkit dan berjalan kembali ke podium.
Sesaat setelah saya meninggalkan temp at saya berdoa, sebuah kusen
jendela yang berat terlepas dari dinding danjatuh tepat di temp at yang baru
saja saya tinggalkan. Beberapa orang yang hadir berteriak ketakutan. orang-orang yang meninggalkan ruangan itu hampir semuanya setuju bahwa
Allah baru saja menjawab doa saya, dan bahwa pindahnya saya dari bawah
kusen jendela yang berat itu merupakan perlindungan Allah terhadap saya.
Saya setuju.
Pad a tahun 1977, saya melewatkan malam tahun baru di Haiti. Saya
diberi tabu bahwa malam tahun baru adalah malam setan, dan bahwa kegiatan
roh jahat akan terjadi pada malam itu. Saya tidur di ruang cuci di rumah
seorang misionaris, Bob Turnbull, presiden Misi Baptis Haiti. Saya pergi
tidur kira-kira pukul 10 malam, tanpa mempedulikan kegiatan apa pun di
malam tahun baru.
Sekitar pukul 11:50 malam, saya terbangun dengan perasaan ngeri yang
dingin. Segera saya berdoa dan berteriak dengan keras memohon "kuasa
darah Yesus Kristus." Saya tahu bahwa roh jahat dan setan tidak dapat tinggal
di hadirat Yesus Kristus dan kuasa darah-Nya. Ketika menjelang tengah
malam, saya dapat mendengar siulan dan sirene mengantar kami semua ke
dalam tahun yang baru. Saya merasakan tekanan rohjahat yang dingin dan
terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah-Nya sampai damaiNya yang manis mengalir ke dalam hati saya. Saya kembali tidur dan tertidur
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dengan rasa arnan.
Puasa Ester Bukan untuk Perlindungan Harian
Puasa Ester adalah alat untuk rnendapatkan perlindungan dalarn peristiwa-peristiwa yang sangat hebat, bukan untuk perlindungan dari cobaan dan
bahaya yang kita hadapi sehari-hari. Saya rnengajar para rnahasiswa saya
bahwa permintaan terakhir dalarn Doa Bapa Kami "Danjanganlah rnernbawa
kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah karni dari yangjahat" (Matius
6: 13) seharusnya digunakan sebagai payung perlindungan sehari-hari. Tetapi
puasa Ester disediakan untuk situasi-situasi krisis yang jauh lebih besar
daripada kebutuhan kita akan perlindungan sehari-hari.
Perlindungan yang diberikan Allah melalui Puasa Ester mirip dengan
perlindungan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka
melarikan diri dari Mesir menuju gurun Sinai. "Tuhan berjalan di depan
mereka, pada siang hari dalam tiang awan ... dan pada waktu mal am dalam
tiang api" (Keluaran 13:21). Ketika tentara Mesir rnenyerang Israel dari
belakang, "tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang
mereka" (Keluaran 14:19). Puasa Ester adalah seruan kepada Allah untuk
menjadi "penjaga di belakang" bagi kita atau bagi orang lain, yang melindungi kita ketika kita berada dalam keadaan yang paling rentan.
Penting untuk diketahui selama puasa Ester bahwa Allah berada di pihak
leita, tetapi lebih penting lagi mengetahui bahwa kita berada di pihak Allah.
Kita harus tahu kita berada di pihak siapa sebelum kita dapat menang. Puasa
Ester adalah pernyataan bahwa kita berada di pihak Allah dan kita mengharapkan perlindungan-Nya dalam kehidupan dan pelayanan kita.
Paulus mengingatkan kita supaya mengetahui senjata-senjata setan (lihat
2 Korintus 2:11). Sijahat "berjalan keliling". Ia seperti "seekor singa yang
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya" (1 Petrus 5:8).
Paulus berkata kepadajemaat di Korintus, "Sebab siapa yang kamu ampuni
kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni - maka hal itu kulakukan karena kamu
di hadapan Kristus, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu
apa maksudnya" (2 Korintus 2:10-11).
MASALAH YANG DIHADAPI ESTER
Ester adalah seorang gadis Ibrani yang tinggal di dataran Persia, di mana
bangsa Israel telah dibawa sebagai tawanan pada abad 6 SM. Pada waktu
itu, daerah tersebut diperintah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Ester adalah
seorang gadis yang cantik yang dibesarkan oleh saudara sepupunya, Mor-
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dekhai, semenjak orang tuanya meninggal.
Ketika Ratu Wasti dari Persia membuat marah Raja Ahasyweros (atau
Serses), Ester adalah seorang di antara beberapa wanita muda yang dibawa
ke istana raja sebagai calon pengganti ratu. Cukup jelas, kuasa Allah menjadi
nyata ketika Ester terpilih di antara para gadis dan diangkat sebagai Ratu
Kerajaan Persia. Ester tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang Israel; dan beberapa sarjana percaya bahwa nama Ester berarti "yang tersembunyi", mencerminkan identitasnya yang tersembunyi.
Haman, Perdana Menteri Persia, membenci orang Yahudi karena sepupu
Ester, Mordekhai, tidak mau sujud kepadanya (Ester 3:1-6). Haman rnenggunakan posisinya untuk membuat hukum untuk mendatangkan bencana
bagi orang Yahudi, yaitu dengan merencanakan penumpasan semua orang
Ibrani yang tinggal di Persia. Ketika rencana pemusnahan itu diumumkan,
Mordekhai memberi tahu Ratu Ester, dan Ester memutuskan untuk memohon
kepada raja untuk menyelamatkan bangsanya.
Akan tetapi, Ester menghadapi sebuah masalah. Menurut aturan Persia,
jika ia menemui raja tanpa diundang, ia dapat kehilangan nyawanya. Namun
ia memberanikan diri, dan memanggil Mordekhai untuk bersamanya dalam
cobaan berat ini dengan mengumpulkan bangsa Yahudi dalam puasa 3 hari
(Ester 4: 15,16). Seperti yang Anda ingat, Allah bersama dia - raja mengirim
stafnya kepada Ester untuk memberikan isyarat untuk menerimanya. Kemudian, lagi-Iagi dalam kuasa Allah. rencana Haman melawan Mordekhai

dan orang Yahudi menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia digantung pada
tiang yang telah dibangunnya sendiri untuk Mordekhai, dan bencana bagi
bangsa Israel itu dapat dihindari.
Dengan cara yang rnirip dengan cerita Ester, masyarakat/setan membenci
orang Kristen pada masa kini karena mereka tidak mau tunduk atau berkomprorni dengan prinsip-prinsip duniawi. Puasa Ester menyediakan sarana
perlindungan.

RESEP PUASA ESTER
Langkah 1: Kenali Sumber Bahaya
Kadang-kadang Anda akan tahu bahwa suatu pencobaan, godaan atau
masalah tertentu berasal dari setan. Sifat serangannya terhadap Anda sangat
jelas. Jadi ketika Anda mulai menjalankan puasa Ester, Anda tabu bahwa
Anda berpuasa untuk mendapatkan perlindungan ilahi dari setan.
Jika Anda terserang perasaan "dingin" akibat tekanan setan atau secara
batin merasakan "serangan rohjahat", berlarilah kepada Allah untuk merninta
perlindungan dan mulailah menjalankan Puasa Ester dengan segera.
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Beberapa puasa lain yang dijelaskan dalarn buku ini rnungkin tidak segera
dilakukan hingga 2 atau 3 hari, atau bahkan 2 atau 3 rninggu; akan tetapi,
puasa Ester adalah respons segera terhadap bahaya.
Puasa Ester juga bisa digunakan sebagai alat untuk rnencegah bahaya.
Anda mungkin rnernasuki puasa Ester bukan karena suatu ancarnan yang
tiba-tiba, rnelainkan untuk rnenjaga diri Anda dari segala bahaya yang
rnengancarn.
Ester rnengetahui dengan pasti apa yang harus ia lawan. Mordekhai rnernberikan salinan dekrit yang akan rnenghancurkan bangsa Yahudi kepada
Ester rnelalui harnbanya (Ester 4:8). Sebelurn Ester rnengetahui dekrit ini,
ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia menatap ke luar jendela dan rnelihat
Mordekhai dalarn pakaian berkabung dan rnernakai abu, berdoa rnernohon
pertolongan Allah. Ester rnengirirnkan pakaian untuk Mordekhai, tetapi
Mordekhai menolaknya.
Ini adalah sebuah contoh dari dua pernercaya, yang satu tahu akan bahaya
yang rnengintip, sedang yang lain tidak menyadarinya. Ini mungkin situasi
yang Anda hadapi. Orang lain rnungkin rnernpunyai firasat ten tang suatu
bahaya dalarn hidup Anda, tetapi Anda tidak rnengetahuinya. Ketika rnereka
rnernberi tahu Anda tentang ancaman itu, seharusnya Anda segera rnenjalankan puasa Ester. Sebaliknya, Anda rnungkin yang rnengetahui ancarnan
itu, dan Anda rnernpunyai ternan seperti Ester yang tidak rnenyadari adanya
masalah. Anda harus rnemberitahukan ancarnan itu kepada rnereka sarna
seperti Mordekhai rnernberitahukannya kepada Ester.
Langkah 2: Sadari Sifat Peperangan Anda
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak sernua peperangan yang
Anda hadapi merupakan akibat serangan roh jahat. Tetapi Anda harus
rnenyadari bahwa Anda rnernang rnernpunyai rnusuh di belakang sernua
rnasalah-rnasalah Anda: "Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si iblis,
berjalan keliling sarna seperti singa yang mengaurn-aurn dan rnencari orang
yang dapat ditelannya" (1 Petrus 5:8). Kehidupan kristiani tidaklah mudah;
kehidupan kristiani rnerupakan sebuah perjuangan rnelawan kegelapan dan
ajaran sesat. Ketika Anda tahu sifat peperangan Anda dan siapa yang menjadi
musuh Anda, Anda dapat mengarnbil Iangkah-langkah yang tepat untuk
melindungi diri Anda.
Ketika bangsa Israel rnernasuki Tanah Perjanjian, rnereka mengalahkan
bangsa-bangsa yang rnenduduki Kanaan - orang Filistin, orang Kanaan, dan
beberapa bangsa lain. Tetapi setelah rnereka berhasil rnengalahkan rnusuh,
Israel rnembiarkan rnusuhnya tinggal di antara rnereka. Apa yang tidak dapat
dilakukan musuh rnereka dalarn peperangan, dilakukan dalarn kedarnaian.
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Walaupun mereka tidak dapat mengalahkan Israel, mereka memperbudak
bangsa itu melalui "Kanaanisasi" umat pilihan Allah. Perhatikan 4langkah
yang membawa bangsa Israel ke dalam ikatan yang seolah-olah sarna seperti
mereka telah kalah perang:
KANAANISASI

• Mereka
• Mereka
• Mereka
• Mereka

UMAT PILIHAN

ALLAH

mentolerir orang Kanaan.
menikah dengan orang Kanaan.
menyembah allah orang Kanaan.
menerapkan gaya hidup orang Kanaan.

Hubungan Anda dengan setan sarna dengan hubungan Israel dengan
musuhnya. Setan sudah dikalahkan di salib Yesus Kristus. Kekalahannya
sudah diprediksi oleh Yesus: "Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan ke luar" (Yohanes 12:31) dan "penguasa dunia ini telah dihukum"
(Yohanes 16: 11). Setan, seperti orang Kanaan, sudah dikalahkan; tetapi ia
bertingkah tidak lagi seperti musuh yang sudah dikalahkan. Ia mungkin
akan datang kepada Anda sebagai seorang Kristen yang mencoba mengalahkan Anda, khususnya jika Anda membuat pilihan seperti orang Israel yang
mentolerir pengaruh setan, menikah dengan daya tarik setan, menyembah
berhala duniawi, dan menerapkan gaya hidupnya.
Ketika Anda merasakan bahaya dan godaan langsung dari kuasa roh

jahat, Anda seharusnya menjalankan Puasa Ester. Anda seharusnya juga
menjalankan puasa ini ketika godaan yang Anda hadapi bukanlah ancaman
yang mendesak melainkan daya tarik yang terus-menerus berlangsung.

Langkah 3: Kenali Otoritas Siapa yang Melindungi Anda
Ketika Haman mengancam untuk memusnahkan semua orang Yahudi,
Mordekhai berkata kepada Ester supaya dia "pergi menghadap raja untuk
memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda"
(Ester 4:8). Adanya peraturan untuk memiliki izin khusus sebagai syarat
untuk menemui raja, berarti hal ini memerlukan keberanian dan iman dalam
suatu kuasa yang melampaui diri Ester sendiri. Sarna seperti ia berdiri dengan
iman dalam kuasa Allah, puasa Anda juga menuntut hal yang sarna. Bersandar pada kuasa Allah mencakup tiga langkah:
diri Anda sendiri dari segala
keadaan atau lingkungan yang dapat membuat Anda dicobai. Alkitab
mengatakan, "Jauhilah semuanya itu" (1 Timotius 6: 11).
• Lawan. Anda tidak hanya perlu mengosongkan temp at pengaruh jahat,
•

Pindah. Anda seharusnya memindahkan
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tetapi Anda juga harus "Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu" (Yakobus 4:7). Paulus juga mengatakan, "Bertandinglah dalam
pertandingan iman yang benar" (l Timotius 6:12).
• Hardik. Anda tidak dapat menghardik iblis dengan kuasa Anda sendiri,
tetapi Anda dapat membiarkan Allah menghardik dia. Perhatikan peringatan yang diberikan kepada kita dalam Alkitab: "Mikhael, dalam suatu
perselisihan bertengkar dengan iblis ... tidak berani menghakimi iblis itu
dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, 'Kiranya Tuhan menghardik
engkau!'" (Yudas 1:9). Anda dapat menghardik si jahat di dalam nama
dan kuasa Yesus Kristus karena nama-Nya adalah nama yang kuat.
Langkah 4: Berpuasa dan Berdoalah untuk Mendapatkan Perlindungan
Ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam hidupnya, Ester
menyerukan suatu puasa (Ester 4:16). Setelah itulah dia baru pergi menghadap raja dalam usahanya untuk menyelamatkan bangsanya. Walaupun
puasa ini digunakan untuk waktu dan tempat yang khusus dalam kehidupan,
puasa Ester juga dapat dibarengi dengan doa yang tekun untuk memohon
perlindungan dari serangan di mas a depan. Karena itu, saya mengajarkan
bahwa orang Kristen setiap hari seharusnya mendoakan permintaan ketujuh
dalam Doa Bapa Kami, "Lepaskanlah kami dari yang jahat" (Matius 6: 13).
Langkah 5: Ketahuilah Batas-batas Doa dan Puasa
Jangan berharap bahwa Puasa Ester dapat menghasilkan kuasa yang

kemahakuasaan, karena puasa dan doa bukanlah penyelesaian yang "pasti".
Ester menyadari bahwa puasanya mungkin tidak berhasil. Perhatikan bahwa
ia mengirimkan berita kepada Mordekhai bahwa ia akan "masuk menghadap
raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku
mati, biarlah aku mati" (Ester 4: 16). Ia akan berpuasa selama 3 hari, tetapi
masih belum yakin apakah ia akan selamat. Ester akan setia kepada Allah
dan melakukan apa yang dijanjikannya apa pun akibatnya. Ia memutuskan
untuk pergi menghadap raja. Perhatikan apa yang tidak dilakukan oleh puasa
tersebut untuk Ester dan Mordekhai:
APA YANG TIDAK DILAKUKAN OLE" PUASA

•
•
•

Puasa tidak mengubah dekritnya.
Puasa tidak membuat raja memanggil ratu.
Puasa tidak menyelesaikan krisis.

Allah tidak menampakkan diri-Nya secara mencolok dalam kondisi yang
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dihadapi Ester. Melainkan, Ia bekerja melalui situasi tersebut untuk mencapai
kemuliaan dan tujuan-Nya. Allah tidak mengganggu kehendak bebas
manusia ataupun sifat hukum-Nya. Karena hukum-Nya adalah perpanjangan dari sifat-Nya, Allah tidak dapat menentang diri-Nya sendiri. Raja Persia ingin membuat hukum baru yang lebih berkuasa daripada hukum lama
(Ester 8:7-8). Raja itu tidak melanggar hukumnya; Allah tidak melanggar
hukum-Nya. Ketika Anda menjalankan puasa Ester, Anda harus menyadari
bahwa ada beberapa hal yang tak dapat diubah. Kadangkala kejahatan
mungkin telah beraksi, dan Anda tidak dapat mengubah sejarah. Misalnya,
Anda tidak dapat menarik kembali kejahatan, kutukan, atau penghujatan
yang sudah terlanjur diucapkan. Kata-kata kita seperti bulu angsa dalam
bantaI, begitu bulu-bulu angsa itu terti up angin, kita tidak akan pernah bisa
mengumpulkan kembali semua bulu angsa itu ke dalam bantal.
Langkab 6: Dapatkan Kuasa dari Puasa Bersama
Beberapa puasa dirancang untuk dilakukan secara pribadi - misalnya,
Puasa Para Murid. Puasa yang lain mungkin akan lebih efektif apabila dijalankan bersama dengan orang lain. Ester berkata kepada Mordekhai untuk
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi... dan berpuasalah untuk aku;
janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam,
baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian"
(Ester 4: 16).

Karena ini merupakan masalah bangsa, Ester meminta semua umat
Allah untuk memberikan respons dengan berpuasa. Ketika masalahnya
adalah masalah pribadi, puasa yang dilakukan seharusnya juga pribadi.
Ketika yang dihadapi adalah masalah nasionaI, puasa yang harus dijalankan
adalah puasa nasional. Prinsip yang harus diikuti adalah bahwa lingkaran
orang-orang yang terlibat dalam puasa harus cukup besar untuk mencakup
lingkaran orang-orang yang terpengaruh oleh masalah tersebut.
Langkab 7: Berpuasa untuk Mengatasi Kebutaan Robani
Ketika Anda menjalankan puasa Ester, mintalah Allah untuk menolong
Anda membedakan sifat dan tujuan dari serangan rohani atau segala ancaman lain terhadap Anda. Jika Anda memahami tujuan setan, maka Anda dapat
berpuasa untuk melawan dia. Kalau tidak, "Sama seperti Hawa diperdayakan
oleh ular itu dengan kelicikannya, demikian juga pikiran kamu disesatkan
dari kesetiaan kamu kepada Kristus" (2 Korintus 11:3).
Salah satu alas an mengapa di Amerika hanya ada sedikit aktivitas roh
jahat adalah bahwa cahaya Injil, yang memayungi pemahaman dan ketajaman
rohani, telah memukuI mundur si jahat. Biasanya, tipu muslihat setan tidak
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pernah ditunjukkan secara berlebihan atau terbuka, melainkan secara tertutup. Mungkin, salah satu aktivitas rohjahat terbesar adalah dalam seminari
liberal di mana kemurtadan diajarkan. Paulus menyebut bidat sebagai doktrin
si jahat dengan menubuatkan bahwa "pada waktu-waktu kemudian, ada
orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh pen yes at dan ajaran setansetan" (1 Timotius 4:1). Mereka adalah yang "secara lahiriah menjalankan
ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
Jauhilah mereka itu!" (2 Timotius 3:5).
Salah satu tujuan Puasa Ester adalah untuk meningkatkan ketajaman
seperti itu. Salah satu karunia roh adalah "roh kepekaan" (yang dapat membedakan); tetapi, kita juga bisa mendapatkan kepekaan dari pengalaman,
dari pembicaraan dengan orang-orang Kristen yang berpengalaman, dan
dengan mempelajari firman-Nya. Pahamilah bahwa setan akan mencoba
menghapuskan setiap roh kepekaan yang Anda miliki. Bentuk serangan setan
yang paling jelas bukanlah setanisme yang nyata. Strategi pertama setan
adalah untuk membutakan pikiran Anda dari pengertian ten tang hal-hal
rohani.
• Ketika setan membutakan Anda, roh jahat tidak perlu menyerang
Anda. Selama 200 tahun terakhir di negara ini, rohjahat tidak memanifestasikan dirinya dalam perwujudan lahiriah sebanyak apa yang dilakukannya
dalam membutakan para pemercaya terhadap kebenaran. "Orang-orang yang
tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga
mereka tidak melihat cahaya Injil ten tang kemuliaan Kristus yang adalah
garnbaran Allah" (2 Korintus 4:4). Setan rnernbutakan orang yang bel urn

percaya dari penglihatan terhadap Injil sehingga mereka tidak mau diselamatkan. Ia membutakan para pemercaya agar tidak mengetahui dan melakukan
kehendak Allah dalam kehidupan mereka.
Para hamba Tuhan pun bisa menjadi buta secara rohani, dengan menyangkali dasar-dasar iman. Paulus memperingatkan kita terhadap, "Nabinabi palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul
Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai
Malaikat Terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil,jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran" (2 Korintus 11:13-15).
• Ketika Anda mengatasi kebutaan, waspadalah terhadap serangan
dalam bidang yang lain. Ketika Anda berhasil mempelajari firman Allah
dan memahami kehendak Allah, Anda mulai bertumbuh dalam Kristus. Jika
setan tidak bisa membutakan Anda, ia kemudian akan menyerang Anda
dalam bidang yang lain. Kadang-kadang jika ia tidak bisa menarik Anda
kernbali agar tidak mengetahui kehendak Allah, ia akan membuat Anda
menjadi fanatik dan Anda akan mengabaikan kehendak Allah. Tidak ada
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temp at yang lebih baik daripada pusat kehendak Allah.
• Berpuasa sebagai suatu strategi kemenangan. Walaupun dengan
seizin raja, orang Yahudi harus melindungi diri mereka sendiri. Ester memohon perlindungan raja, tetapi raja tidak bisa mengubah dekrit yang sudah
dikeluarkan. Hukum orang Medes dan Persia mensyaratkan bahwa itu tidak
dapat diubah. Apa yang dapat dilakukan raja hanyalah membuat undangundang lain yang lebih berkuasa.Undang-undang baru ini memungkinkan
orang Yahudi untuk mempertahankan diri. Strategi yang digunakan Allah
adalah melawan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, "dan
orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan
kepada musuhnya" (Ester 8: 13). Sebagai hasilnya, orang Yahudi menghantam
semua musuh mereka.
Pada saat-saat tertentu, Puasa Ester memberikan pertahanan bagi Anda
untuk melawan dunia yang tidak kelihatan. Allah akan mengutus malaikatNya untuk melindungi Anda. Pada saat yang lain, puasa akan mengungkapkan strategi yang harus diambil untuk melindungi diri Anda sendiri. Anda
mungkin menemukan sesuatu yang baru tentang pentingnya tidur cukup
dan makan dengan benar sehingga Anda akan mendapatkan kekuatan fisiko
Ingat, ketika Anda lemah secara fisik, Anda akan kehilangan inisiatif Anda
untuk bertempur dan pertahanan Anda akan lemah. Strategi-strategi lainnya
mungkin mencakup pelajaran, program-program, dan inisiatif lainnya.

Langkah 8: Berpuasa dengan Akal Sehat, Tidak dengan Kesembronoan
Perhatikan bahwa keberhasilan yang segera dari puasa yang dilakukan
Ester tidak mengakhiri masalah. Puasa membuat Ester mempunyai akses
menemui raja, tetapi ia dan orang Yahudi lainnya kemudian harus mempertahankan diri mereka sendiri. Terlalu sering kita berdoa dan memulai suatu
puasa, kemudian duduk di kursi goyang kita menunggu Allah menyelesaikan
masalah kita. Puasa Ester memberikan kita kekuatan untuk melawan masalah kita, sehingga kita dapat meninggalkan puasa dalam keadaan siap untuk
berperan aktif dalam pelayanan. Catat hal-hal yang harus dilakukan Ester
setelah ia berpuasa:
• Berada di tempat yang benar. Ester "berdiri di pelataran dalam istana
raja" (Ester 5: 1). Setelah Anda berpuasa secara pribadi, maka Anda harus
mengikuti pimpinan Allah, yang mungkin menuju tempat umum.
• Kenakan pakaian yang benar. Ester tidak hanya berdoa kepada Allah
untuk mengubah hati raja. Ia mengenakan pakaian yang tepat yang akan
menarik perhatian Raja. Ia memahami bahwa ketika Anda sedang berlu-
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tut, Anda harus berdoa seolah-olah segalanya hanya tergantung kepada
Allah; tetapi ketika Anda bangkit, Anda harus bekerja seolah-olah segalanya tergantung kepada diri Anda sendiri. "Ester mengenakan pakaian
ratu" (Ester 5: 1).
Hari ini kita juga harus "mengenakan seluruh perlengkapan senjata
Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis" (Efesus
6: 11). Pakaian yang harus dikenakan untuk melawan iblis adalah seperti
baju perang. Karena kita berada dalam suatu peperangan, kita harus merniliki
mental penyerangan. Jika kita tidak siap bertempur, kita akan kalah. Mengenakan pakaian yang tepat untuk pertempuran merupakan persiapan terbaik
untuk memenangkan pertempuran. Daftar berikut ini menunjukkan pakaian
yang ditetapkan:
BAJU PERANG ORANG KRISTEN

Untuk pinggul- Kebenaran.
Untuk dada - Keadilan.
Untuk kaki - Kerelaan untuk memberitakan Injil.
Untuk pertahanan - Perisai Iman.
Untuk kepala - Ketopong Keselamatan.
Sebagai sebuah pedang - Firman Allah.
Jika kita melihat baju perang ini, kita tahu bahwa untuk mengalahkan
setan kita membutuhkan sumber dayatotal dari manusiatotal untuk melawan
seorang musuh yang akan membawa rencana jahatnya secara total untuk
melawan kita. Tidak ada satu metode tunggal yang dapat digunakan oleh
orang Kristen untuk mengalahkan sijahat, misalnya mengutip ayat Alkitab.
Meskipun mengutip ayat Alkitab adalah sesuatu yang dianjurkan, tetapi ini
bukan senjata satu-satunya yang diperlukan dalam peperangan rohani. Kita
harus membawa kebenaran tidak hanya sebagai kata-kata yang terucap, tetapi
kitajuga harus mengenakan kebenaran sebagai sikap kita. Kita tidak boleh
hanya mempunyai iman, tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah ingin menolong kita dan akan membela kita sepasti yang kita ketahui bahwa setan
adalah musuh kita. Mengalahkan setan membutuhkan persiapan total dari
tubuh kita, kehidupan batin kita, dan hubungan kita dengan Allah.
• Gunakan pertimbangan dan hikmat yang baik. Ketika Ester berdiri
di hadapan raja dan raja mengulurkan tongkatnya kepadanya, dia tidak
bergegas mendatangi raja dan mengatakan perrnintaannya. Ia juga tidak bersimpuh di kaki raja dan memohon perlindungan. Setiap permohonan kepada
raja harus disampaikan dalam kerangka yang benar. Permohonan harus
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didahului dengan persiapan yang baik untuk membangun antisipasi. Jadi
Ester sudah siap dengan hikmat dan akalnya. Ia mengundang Mordekhai
dan raja ke sebuah perjamuan yang disiapkannya (Ester 5:5).
Sebelum perjamuan itu, ada situasi yang membuat raja memalingkan
hatinya kepada Ester. Ia tidak bisa tidur malam itu, jadi ia minta diambilkan
buku sejarah kerajaan. Buku catatan itu mengungkapkan cerita tentang bagaimana Mordekhai membongkar sebuah rencana yang bertujuan untuk
membunuh raja yang pada hakikatnya berarti telah menyelamatkan raja.
Keesokan paginya, raja bertanya kepada Haman bagaimana ia dapat memberikan penghargaan kepada orang yang mempunyai jasa yang besar. Haman,
berpikir bahwa raja ingin memberikan penghargaan kepadanya, memikirkan
penghargaan terbaik bahwa orang itu diizinkan untuk mengendarai kuda
raja mengelilingi kota dengan mengenakan jubah raja. Kemudian raja meminta Haman untuk memberi Modekhai penghargaan seperti itu. Haman
dengan sakit hati mengawal musuhnya naik kuda mengelilingi seluruh
kerajaan.
Akhimya, di perjamuan yang diadakannya, Ester menyebut nama Haman
sebagai orang yang telah mengeluarkan dekrit itu supaya Ester dan rakyatnya dibinasakan. Raja kaget sekali, dan meninggalkan ruangan sepertinya
untuk mengendalikan amarahnya. Semen tara itu, Haman berlutut di samping
katil yang diduduki Ester, memohon pengampunannya. Kemudian tiba-tiba
raja kembali dan salah paham mengira Haman sedang mencoba memperkosa
ratu. Segera raja mengeluarkan perintah untuk menggantung Haman di tiang
yang telah disiapkannya untuk Mordekhai (Ester 7).
Dalam puasa yang dilakukan Ester, Allah telah menyiapkan hati raja
untuk melakukan hal yang benar dalam melindungi orang Yahudi. Tetapi
dengan berpuasa, Ester juga telah mendapatkan pertimbangan yang baik
untuk memikirkan rencana yang mengakibatkan kematian si jahat Haman.

Langkah 9: Berdoalah untuk Perlindungan Rohani
Allah mempunyai malaikat-malaikat yang adalah roh untuk menolong
dan melindungi kita. "Bukankah mereka (malaikat-malaikat) semua adalah
roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan
mewarisi keselamatan?" (lbrani 1:14). Allah tidak memanggil kita untuk
berdoa kepada roh malaikat untuk meminta perlindungan; akan tetapi, kita
bisa berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan dan Allah akan
mengirim malaikat-malaikat pelayan-Nya. "Malaikat Tuhan berkemah di
sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka"
(Mazmur 34:8). "Sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya
kepadamu untuk menjaga engkau di segalajalanmu" (Mazmur 91:11).
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Ketika Daniel dilemparkan ke lubang singa yang kelaparan supaya
dimakan hidup-hidup, raja datang dan bertanya, "Allahmu yang telah kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singasinga itu?" (Daniel 6:21). Daniel menjawabnya, "Allahku telah mengutus
malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka
tidak mengapa-apakan aku" (Daniel 6:23).

PRINSIP-PRINSIP PRAKTIS UNTUK DIINGAT
Semakin besar serangan rohaninya, semakin sering atau semakin lama
Anda perlu berpuasa. Semakin dahsyat serangan iblis, semakin tekun seharusnya doa dan puasa Anda. Ini berarti bahwa Anda harus berpuasa lebih
lama - mungkin suatu puasa 3 hari - atau mungkin Anda perlu berpuasa satu
hari pada 3 kesempatan yang berbeda. Ketika menghadapi masalah yang
serius, Yesus berkata, "Jenis ini tidak dapat diu sir kecuali dengan berdoa
dan berpuasa" (Matius 17:21).
Semakin besar serangan rohaninya, semakin banyak orang yang perlu
Anda ajak untuk berpuasa dan berdoa bersama Anda. Sarna seperti doa
satu orang adalah efektif, doa lebih dari satu orang akan lebih besar hasilnya.
Yesus berkata, "Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat merninta
apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang
di surga" (Matius 18:19).
Ketika Anda berkata kepada seseorang tentang apa yang Anda ingin
Tuhan lakukan, permintaan Anda menjadi suatu pernyataan iman, dan ketika
Anda berdoa dengan keras, doa Anda menjadi suatu pernyataan iman. Ketika
Anda mengharapkan sebuahjawaban, antisipasinya adalah sebuahpernyataan iman. Pernyataan-pernyataan iman ini mempunyai kuasa untuk meningkatkan iman dalam diri orang lain yang sepakat bersama atas nama
Anda.
Semakin besar serangan rohaninya, semakin banyak persiapan yang
harus Anda lakukan untuk puasa Anda. Hubungkan waktu dan tempat puasa
Anda serta alat bantu studi yang akan Anda gunakan. Perhatikan garis besar
persiapan di akhir bab ini untuk memastikan bahwa Anda sudah membawa
semua materi yang dibutuhkan untuk puasa Ester Anda.
Puasa Ester juga ditujukan untuk perlindungan rohani pendeta atau
pemimpin gereja Anda. Setan tahu bahwa jika ia dapat menghancurkan
kredibilitas kepemimpinan gereja, maka para pengikutnya akan kehilangan
arah. Oleh karena itu, ada serangan-serangan intensif dari iblis terhadap kepernimpinan. Puasa Ester tidak hanya untuk setiap orang Kristen yang merasakan serangan iblis atau yang membutuhkan perlindungan di situasi yang
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lain, tetapi juga mempunyai aplikasi khusus bagi para pemimpin rohani sebagai perlin dung an terhadap serangan atas diri mereka.
Salah satu buku terbaik tentang kepemimpinan Kristen adalah Prayer
Shield (Perlindungan Doa) oleh C. Peter Wagner (Ventura, Calif.:Regal
Books). Peter Wagner adalah kawan dekat saya, dan saya mengatakan
kepadanya dengan bercanda bahwa itu bukan judul terbaik untuk buku
tersebut. Dia seharusnya memberinya judul, "Bagaimana seorang Pendeta
Bisa Mendapatkan Orang untuk Menjadi Perantaranya untuk Melindungi
Dia dari Si Jahat dan Membuat Pelayanannya Menjadi Lebih Efektif." Buku
ini memberikan suatu pelajaran yang luar biasa selama Puasa Ester, khususnya bagi para pendeta dan pemimpin rohani,
MENYIAPKAN PUASA ESTER

Tujuan:

Puasa Ester, untuk mendapatkan perlindungan dari si
jahat.
Janji:
Karena saya percaya Allah mengasihi saya, dan dapat
melindungi saya, dan bahwa hanya Allah yang mengendalikan hari kematian saya, saya bersumpah untuk memperoleh perlindungan-Nya terhadap kekuatan musuh.
Sayajuga percaya bahwa ada sijahat yang akan menyerang dan membahayakan saya (lihat 1 Petrus 5:8). Oleh
karena itu, saya berjanji untuk berpuasa untuk memohon
perlindungan Allah bagi saya dan orang lain, sehingga
saya dapat melayani Dia dan membawa kemuliaan bagiNya (lihat Efesus 6:12).
Makanan yang saya pantangkan
_
Puasa:
Tanggal dan waktu mulai
_
Mulai:
Tanggal dan waktu berakhir
_
Berakhir:
Keputusan: Secara khusus, saya berpuasa untuk
_
Dasar
Alkitab:
"Bukankah puasa yang Kukehendaki ialah ... kemuliaan
Tuhan menjadi pengawal di belakangmu" (Yesaya 58:

6,8).
Sumberdayayang
dibutuhkan:

_
Allah adalah kekuatanku, dan anugerah-Nya adalah
landasanku. Saya berkomitmen untuk menjalankan puasa
di atas bagi kemuliaan Allah.
Tanda tangan
Tanggal
_

APENDIKS

:::1 ~
"
'"

PUASA:
MEMBERI ISTIRAHAT PADA TUBUH KITA
Oleh Rex Russell, M.D.·

Jika saya memasang ayunan dan mendapati bahwa terlalu banyak bagian
yang tersisa, dan bahwa ayunan tersebut tidak berada dalam keseimbangan
yang benar, saya mungkin ingin melihat buku petunjuknya!
Penyelidikan saya mengenai puasa sebagai suatu cara untuk menyembuhkan penyakit dimulai dengan cara itu. Ketika saya mengamati kehidupan
beberapa orang yang dekat dengan saya dan yang saya sayangi, jelas bahwa
mereka tidak berada dalam keseimbangan.
Sue, seorang anak berusia sembilan tahun yang manis dan cerdas, menderita dyslexia (gangguan belajar yang ditandai dengan lemahnya kernampuan untuk mengenali dan memahami tulisan). Keluarganya yang mengasihinya dan berkepentingan bermaksud membawanya ke fasilitas medis
terbaik di negeri ini untuk mendapatkan evaluasi. Ia sedang diajar o1eh se-

orang guru yang ahli dalam masalah-masalah belajar.
Pada suatu ketika, Sue menderita sakit flu dan tidak bisa makan selama
beberapa hari. Ketika gurunya mengajar kembali, ia terkejut ketika melihat
Sue bisa membaca! Ia berkata kepada orang tuanya, "Saya tidak tahu apa
yang kalian lakukan namun tolong jangan dihentikan. Ia membaca di atas
tingkat membaca yang diharapkan darinya."
Apakah ini berarti bahwa istirahat, demam, dan berpuasa akan menyembuhkan dyslexia?
Ketika Sue mengkonsumsi kembali makanannya yang normal, gangguan
membacanya muncul kembali. Belakangan, ketika ia mencoba-coba dan
hanya makan makanan yang tidak pernah dikenalnya, kemampuan membacanya meningkat. Tes selanjutnya mengungkapkan bahwa ia sensitif ter-

'Diambil dari What the Bible Says About Healthy Living oleh Rex Russell, M.D.
(Ventura, Calif.: Regal Books, 1996). Digunakan dengan izin.
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hadap gula, jagung, tepung terigu, margarin, madu, dan beberapa makanan
lain yang sering dimakan. Sebagaimana yang Anda duga, makanan-makanan
yang paling disukainya adalah makanan yang paling bermasalah.
Pengamatan lain saya lakukan terhadap keluarga saya sendiri. Kami mempunyai seorang anak laki-laki yang hiperaktif. Beberapa jenis terapi yang
diberikan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Rencana lainnya melibatkan puasa selama tiga hari sebelum terapi. Karena sebelumnya belum
pemah mempertimbangkan puasa, kami sedikit takut dan khawatir. Daripada
berpuasa minum, kami membiarkan anak kami hanya makan makanan yang
belum pemah dimakannya - plum, kiwi, ikan, kacang mete, dan lain-lain.
Kami benar-benar heran pada hari ketiga ketika kami melihatnya tenang.
Kami pikir ia merasa lesu, namun mungkin ia malah bersikap normal. Banyak
dari makanan kesenangannya yang merangsangnya untuk beraktivitas secara
ekstrem dan kurang berkonsentrasi. Tentu saja sulit - hampir tidak mungkin
- menjaganya agar tetap makan makanan tertentu dan bukannya makanan
tidak sehat (junkjood), sehingga masalah kami belum teratasi seluruhnya.
Namun, mengetahui bahwa ada bantuan tersedia di suatu tempat telah
memberi kami harapan. Kami memutuskan untuk memeriksa lebih jauh apa
yang terjadi ketika tubuh dibebaskan dari makanan tertentu. Jadi, apakah
puasa itu? kami bertanya-tanya.
APAKAH PUASA ITU?
Menurut Ensiklopedia Grolier, puasa adalah:
Tindakan menjauhkan diri dari makanan, baik secara keseluruhan
atau sebagian, untuk suatu mas a tertentu. Ini merupakan praktik kuno
yang ditemukan di sebagian besar agama di dunia. Secara tradisional,
puasa telah digunakan secara luas untuk bertapa, dan sebuah tindakan
pen yes alan yang dilakukan untuk menyucikan seseorang atau
menebus dosa dan kesalahan.
Kebanyakan agama menentukan hari atau masa tertentu sebagai
waktu untuk berpuasa bagi para pengikut mereka, seperti Lent (bulan
puasa Masehi), Yom Kippur, dan Ramadan. Peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan manusia secara individual telah dipandang
sebagai waktu yang tepat untuk berpuasa, seperti siang atau malam
sebelum membuat komitmen pribadi yang besar. Sikap berjaga-jaga
ksatria merupakan sebuah contoh historis dari praktik ini. Doa seharusnya menyertai puasa. Dalam kaitan ini, puasa seharusnya dibedakan
dengan pantangan.

Puasa: Member; Istirahat pada Tubuh Kita
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SEJARAH DAN LATAR BELAKANG
Hippocrates, bapa obat-obatan, menggunakan puasa untuk menyerang
penyakit 2.400 tahun yang lalu. Penyembuh kuno Ayuverdic dalam agama
Hindu meresepkan puasa seminggu sekali untuk suatu sistem pencernaan
yang sehat. Sebagian besar negara, agama, dan bahasa mempunyai tradisi
berpuasa yang diwarisi dari nenek moyang mereka.
Kebanyakan ahli sejarah sekuler berspekulasi bahwa puasa berkembang
dari orang-orang yang hidup tanpa makanan selama masa-masa yang sulit.
Akhirnya mereka belajar untuk hidup tanpa makanankarena mereka sedang
kesulitan. Saya pikir ada sebuah penjelasan yang lebih baik.
Orang-orang Cina telah berpuasa sejak awal mula sejarah mereka, yang
menurut beberapa sarjana adalah empat generasi setelah keluarga Nuh.
Tulisan tertua dalam bahasa Cina ditemukan di tulang dan porselen, yang
tertanggal 2000 SM. Tulisan-tulisan ini meliputi kisah-kisah Penciptaan
tujuh-hari, Kejatuhan manusia dari tempat istimewa mereka di sebuah taman,
banjir besar, dan banyak cerita yang juga dicatat di Kejadian. Kisah banjir
yang serupa ditemukan dalam lebih dari 200 bahasa kuno, termasuk beberapa
cerita penduduk asli Amerika.
Fakta bahwa puasa ditemukan dalam banyak bahasa akan menunjukkan
bahwa praktik ini terjadi sebelum Menara Babel. Kisah ini adalah sejarah puing-puing menara tersebut bisa dilihat di Irak pada hari ini. Rakyat Babel
adalah keturunan Nuh. Praktik puasa mungkin telah diwariskan melalui anak
cucu Nuh. Apakah Nuh menerima tradisi tersebut dari minggu Penciptaan
itu sendiri, ketika Allah "beristirahat" pada hari ketujuh? Istirahat di hari
Sabat telah didesain untuk sistem pencernaan danjuga untuk sebuah ketaatan
rohani.

EMPAT JENIS PUASA
1. Puasa normal dilakukan tanpa makanan selama masa tertentu. Lamanya bisa satu hari, seperti dalam Hakim-hakim 20:26:
Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu
sampai di Betel; di sana mereka tinggal menangis di hadapan TUHAN,
berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban
bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN.
Puasa alkitabiah juga diadakan selama 3 hari, 1 minggu, 1 bulan dan
selama 40 hari. Perhatian yang ekstrem seharusnya diberikan untuk puasa-
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puasa yang lebih lama, dan diperlukan nasihat medis dari seorang dokter.
2. Puasa mutlak dilakukan tanpa makanan atau air, dan seharusnya dalam
waktu yang singkat. Puasa Musa selama 40 hari akan membunuh setiap
orang tanpa intervensi adikodrati. Pastikan untuk menguji roh yang berusaha
untuk memberi tahu Anda untuk melakukan puasa 40-hari tanpa air, karena
secara normal hal tersebut merupakan suatu kemustahilan fisiko
3. Puasa parsial melibatkan penghilangan jam makan dalam sehari, atau
menghilangkan makanan tertentu untuk suatu mas a tertentu. Makan sayuran
segar untuk beberapa hari merupakan sebuah puasa parsial yang baik. John
Wesley hanya makan roti (whole grain) dan air selama berhari-hari. Elia
berpuasa (secara parsial) dua kali. Yohanes Pembaptis dan Daniel bersama
tiga temannya adalah contoh lain tentang puasa parsial. Orang yang menderita
hypoglycemia (kadar gula dalam darah yang sangat rendah) atau penyakit
lainnya bisa menggunakan jenis puasa ini.
4. Puasa bergilirmelibatkan penghindaran makan tertentu secara berkala.
Misalnya, kelompok makanan seperti padi-padian dimakan hanya setiap
hari keempat. Tiga hari berpuasa tanpa segalajenis padi-padian bisa diikuti
dengan satu hari di mana padi-padian dimakan. Berbagai kelompok makanan
digilir sehingga suatu makanan tersedia setiap hari.
MANFAAT BERPUASA
Dari mulanya, sebelum kejatuhan manusia, tubuh kita mungkin didesain
untuk beristirahat secara berkala dari makanan. Hari ketujuh didesain untuk
istirahat; dan sistem pencemaan perlu beristirahat sarna seperti bagian tubuh
yang lain.
Kesembuhan dan Istirahat
Salah satu manfaat utama dari tidur di malam hari mencakup istirahat
untuk sistem pencemaan kita. Bukan kebetulan bahwa dalam bahasa Inggris
makanan pertama dalam suatu hari disebut break-fast (dalam bahasa Indonesia disebut sarapan). Puasa selama 12 sampai 14jamjuga bisa bermanfaat bagi sistem pencemaan. Sebuah sudut pandang yang dipegang oleh kelompok tertentu mengajarkan bahwa banyak manfaat kesehatan yang didapatkan dengan melewatkan sarapan tradisional dan menunggu sampai
siang atau lebih lama lagi untuk makan. (Banyak orang yang melakukan hal
ini sekarang, namun mendapatkan kritik dari ibu mereka, pihak medis dan
man usia. Apakah Anda takut kepada mereka untuk melewatkan satu kali
makan?)
Kita tahu bahwa makanan (nutrisi) dibutuhkan untuk kesehatan. Karena
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cara berpikir seperti ini, pernah saya merasa sang at sulit untuk merekornendasikan puasa. Logika saya mengatakan bahwa jika makan itu sehat, maka
tidak makan berarti berbahaya. Sekarang saya menyadari bahwa logika ini
salah. Anda berpuasa, baik Anda menyebutnya demikian atau tidak, ketika
Anda tidak makan darijam sembilan malam sampaijam enam pagi. Memperpanjang puasa ini selama waktu yang masuk akal tidak akan membahayakan Anda.
Tubuh Anda didesain untuk berespons terhadap penyakit dengan suatu
cara tertentu. Demam, puasa, dan istirahat merupakan bagian dari desain
tersebut. Ingatkah Anda terakhir kali Anda sakit? Apakah Anda ingin makan?
Apakah ingin pergi ke pesta? Tidak! Tubuh Anda panas, tidak bisa menelan
apa pun makanan, dan hanya ingin beranjak ke tempat tidur dan ditinggal
sendirian.
Mengapa kita berusaha keras untuk menurunkan suhu tubuh kita? Demam
menyebabkan kita merasa sakit, dan ingin berbaring. Kita berjuang untuk
tidak beranjak ke temp at tidur karena kita dimotivasi o1eh beberapa alasan.
"Orang yang kuat tidak menyerah!" dan "Mereka tidak bisa bekerja tanpa
saya!" (Tentu saja demam setinggi 106 derajat Fahrenheit bisa menyebabkan
kematian atau kerusakan otak, dan seharusnya cepat ditangani. Suhu tubuh
harus dijaga di bawah 104 derajat.) Istirahat, demam, dan puasa tampaknya
merupakan bagian dari desain tersebut untuk mempersingkat masa infeksi
virus.
Pernahkah Anda mendengar bahwa Anda bisa "mengeluarkan keringat
dingin"? Ini terdengar aneh, namunjika pekerjaan menyebabkan tubuh Anda

menghangat, hal ini mungkin membantu. Para peneliti juga telah menemukan
bahwa banyak virus berbahaya tidak berkembang biak pada suhu di atas
100 derajat Fahrenheit. Demam juga dilaporkan meningkatkan mobilitas
se1 darah putih, yang mematikan bakteri dan virus. Para peneliti sekarang
memanaskan darah pasien penderita AIDS untuk mengurangi jumlah virus,
dengan harapan mendapatkan remisi.
Tubuh didesain untuk menyembuhkan dirinya sendiri pada tingkat sel.
Mekanisme biokimia se1miliaran kali lebih kompleks daripada mekanisme
eksak yang menyebabkan alam semesta berjalan. Proses-proses ini rnenggunakan protein, karbohidrat, dan lemak untuk mendapatkan kalori dan
nutrisi untuk reaksi-reaksi lain yang tidak terhitung. Setiap reaksijuga memproduksi hasil buangan. Sel mempunyai cara-cara untuk membuang sampah
ini, namun tampaknya mereka bisa kewalahan. Puasa membantu untuk
melancarkan sistem tersebut, dan juga menghilangkan racun daripadanya.
Sel menggunakan masa-masa istirahat untuk memproses dan menghilangkan
sampah atau racun lainnya. Penelitian modern, penyembuh kuno, dan yang
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lebih penting lagi Firman Perancang tubuh, yaitu Allah, menunjukkan bahwa
salah satu manfaat puasa adalah penyembuhan.
Dalam Yesaya 58, Allah menegur bangs a Israel karena menyalahgunakan puasa. Ia berkata bahwajika mereka benar-benar berpuasa menu rut kehendak-Nya maka, "Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar
dan kesembuhanmu akan muncul dengan segera" (ayat 8).
Bertahun-tahun yang lalu, Dr. Isaac Jennings belajar untuk meresepkan
istirahat, puasa, dan air mumi yang segar sebagai pengobatan untuk demam
- bukannya pembersihan darah, panas, dan puasa air yang merupakan praktikpraktik kesehatan konvensional pada waktu itu.'
Dr. Jennings mendapatkan suatu reputasi karena menyembuhkan banyak
penyakit kronis. Ia meresepkan berbagai pil berwarna, bubuk dan air,
sementara tidak memberikan makanan selama berbagai peri ode waktu (puasa
parsial). Kesuksesannya begitu fenomenal sehingga Yale University menganugerahkan sarjana kehormatan kepadanya.
Ketika Dr. Jennings mengungkapkan bahwa pil dan bubuknya adalah
pecahan-pecahan roti yang kecil dan berwama, maka pujian untuknya
menurun. Ia telah menemukanplacebo effect (dampak yang menguntungkan
dalam diri pasien yang menjalani pengobatan tertentu yang muncul dari
harapan pasien berkenaan dengan pengobatan itu dan bukannya dari pengobatan itu sendiri). Tetapi, apakah iajuga telah menemukan kembali manfaat
puasa yang bercakupan luas?
Puasa dan Penelitian Kanker
Penelitian yang diadakan oleh Dr. George Thampy, seorang ahli biokimia
di University ofIndiana, terhadap 60 subjek sehat yang berpartisipasi dalam
puasa tiga-minggu mengungkapkan hasil yang menarik: (1) turunnya kadar
kolesterol secara nyata; (2) turunnya tekanan darah; (3) kesembuhan dari
radang sendi; (4) berkurangnya massa dan bobot tubuh (sebesar 40 pon
selama puasa tiga-minggu).'
Subjek-subjek yang berhenti berpuasa dan menjalankan diet seperti yang
di Kejadian 1:29 (vegetarian) bobot badannya tidak kembali bahkan setelah
satu bulan berhenti berpuasa. Subjek-subjek yang dengan tiba-tiba beralih
ke diet normal bobot badannya kembali secara signifikan (sebesar 15 pon)
selama minggu pertama setelah berhenti berpuasa.
Saat ini Thampy sedang "mengejar" suatu faktor tertentu yang dikenal
bisa membunuh sel tumor. Faktor ini tidak ada dalam diri penderita tumor,
dan bisa ditingkatkan dalam subjek-subjek yang berpuasa.
Puasa juga telah terbukti sebagai perlakuan yang efektif untuk rheumatoid arthritis (suatu penyakit kronis yang ditandai oleh kekakuan dan
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peradangan persendian, kelemahan, kehilangan mobilitas, dan kelainan
bentuk), dan bisa mengurangi sakit persendian, pembengkakan dan rasa
kaku di waktu pagi hanya dalam beberapa hari. Dalam sebuah percobaan,
27 pasien rheumatoid arthritis melakukan diet berdasarkan Kejadian 1:29 yang pada dasarnya adalah diet seorang vegetarian - dan menunjukkan
peningkatan yang berarti. Kelompok pasien lain dalam uji yang sama tidak
menjalankan puasa parsial secara ketat, dan kambuh lagi.'
Puasa dan Kesehatan Mental
Beberapa manfaat mental dari puasa mencakup dampak penenangan,
kemampuan untuk berfokus pada prioritas dan sebuah kemajuan secara
umum dalam fungsi mental.
Jangan berharap keajaiban mental pada puasa Anda yang pertama.
Ketergantungan dan gejala penarikan diri (cepat marah, marah, dll.) bisa
menghilangkan manfaat puasa pertama. Akan tetapi, contoh-contoh dampak
positif puasa terhadap pikiran kita bahkan lebih nyata.
Sepasang suami-istri dari Kansas yang berbicara dengan saya, keduanya
adalah dokter, mempunyai seorang anak laki-laki yang autistic (suka
berhalunasil berkhayal). Mereka men genal puasa ketika anak tersebut berusia 12 tahun. Setelah berpuasa tiga hari, anak tersebut mulai memberikan
respons kepada mereka untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Melalui
tes, diketahui bahwa ia mempunyai suatu kekurangan enzim yang membuatnya sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Setelah melakukan
puasa umum selama beberapa hari, puasa bergilir digunakan untuk menjaga
agar sistem enzim anak tersebut tidak kewalahan. Pada usia 18 tahun anak
ini bisa membaca dan menunjukkan banyak kemajuan, menu rut orang
tuanya.
Banyak gejala gangguan mental lainnya seperti hiperaktif, dyslexia,
kenakalan yang tidak dapat diperbaiki, schizophrenia, dan depresi tampaknya telah teratasi untuk semen tara selama masa puasa singkat. Penyebab
dari sindrom-sindrom ini biasanya ditimpakan pada hubungan di masa kanak-kanak/yang berkenaan dengan orang tua. Bagaimana seandainya sindrom-sindrom ini sebenarnya berkaitan erat dengan diet?
Para psikoanalis yang mengikuti teori Sigmund Freud selama bertahuntahun, mengikutinya dengan ketaatan yang hampir seperti pemujaan. Ia masih
dianggap sebagai bapa psikiatri. Teori Freud yang menghasilkan rasa bersalah pada alam bawah sadar, ego, dan super ego pada dasarnya diterima karena akademis menggunakan sebuah definisi baru untuk ilmu pengetahuan
yang meniadakan alam adikodrati. Sebagai seorang pengguna kokain, Freud
merumuskan teorinya dan mendapatkan kemahsyurannya dengan mengobati
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pasien dengan kokain. Mereka melaporkan hasil-hasil yang luar biasa! Ia
membuat sebuah teori yang aneh! ("Ada jalan yang disangka orang lurus,
tetapi ujungnya menuju maut" [AmsaI14:12].)
Sebenarnya, dalam definisi yang paling ketat, metode Freud menjadi
sebuah kepercayaan. Namun sejak masanya, sebagian besar dari penyakitpenyakit psikologis ini telah terbukti mempunyai penyebab organik. Beberapa gejala gangguan mental ini menurut laporan telah hilang setelah
dialisis ginjal, yang menyaring produk-produk racun dari darah. Produkproduk ini terbentuk kembali dengan cepat, dan dalam beberapajam gejala
tersebut mungkin muncul kembali.
Bisakah racun berasal dari makanan yang tidak mengalami metabolisme
secara sempurna, atau akumulasi dari produk-produk buangan? Bisakah
bahan-bahan kimia atau obat-obatan menyebabkan gejala-gejala yang aneh?
Pastil
Pikiran adalah suatu hal yang berharga. Puasa bisa memberi waktu kepada
tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri dari produk-produk racun. Makan
hal-hal yang didesain untuk makanan dalam bentuknya yang paling murni
bisa berguna bagi pikiran, sebagaimana telah terbukti memelihara persendian
kita, bobot kita, dan sistem kekebalan kita.
Dr. Yuri Nikolayave, seorang psikiatris di University of Moscow, mengobati penderita schizophrenia dengan puasa minum selama 25 sampai 30
hari. Hal ini diikuti dengan makan makanan dalam bentuknya yang paling

murni selama 30 hari. Tujuh puluh persen dari pasiennya tetap bebas dari
gejala-gejala penyakitnya selama enam-tahun studi tersebut dilaksanakan."
Dalam diri pasien yang menderita penyakit ini pada tingkat yang lebih lanjut,
perubahan biokimia yang luar biasa terjadi selama puasa tersebut.
Allan Cott, seorang M.D. di New York University, telah memberlakukan
puasa ini untuk 28 pasien schizophrenia. Ia melaporkan tingkat kesembuhan
sebesar 60 persen dari penyakit yang menakutkan ini.!
Untuk ban yak kasus serupa, bacalah Brain Allergies oleh neuropsikiatris
William Philpott. Ia menghilangkan reaksi makanan dengan tidak mernberikan makanan-makanan yang membahayakan selama tiga bulan. Kemudian
ia menggilir makanan berdasarkan kelompok makanan setiap empat hari.
Dr. Philpott menggunakan pengobatan ini untuk semua jenis masalah fisik
dan psikologis, termasuk radang sendi, dengan kesuksesan yang mengejutkan."
Diet bergilir merupakan suatu hal yang sulit dan kompleks, bahkan untuk
pasien yang bermotivasi tinggi. Tampak bagi saya bahwa beban perbudakan
makanan dan bahan kimia bisa diatasi dengan lebih mudah dengan mas a
berpantang (puasa) yang sering. Pembatasan terhadap makanan yang
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membahayakan selama tiga bulan setara dengan puasa dari makanan itu.
Dokter anak-anak, kardiolog, internis, dan ban yak spesialis lainnya
menggunakan bentuk pengobatan yang tidak konvensional ini untuk banyak
penyakit dengan hasil yang menarik. Pengawasan merupakan suatu hal yang
perlu.

KECANDUANMAKANAN
Mungkin saja Anda menjadikan suatu makanan tertentu menjadi allah
Anda dengan menjadi tergantung kepadanya. Segala sesuatu yang menjadi
sebuah kecanduan menggantikan Allah dari takhtanya sah dalam hidup kita.
"Lalu menjadi gemuklah Yesyurun, dan menendang ke belakang, bertambah
gemuk engkau, gendut dan tambun - dan ia meninggalkan Allah yang telah
menjadikan dia" (Ulangan 32:15).
Dalam karya klasiknya yang bersifat renungan, "Pengabdianku untuk
Kemulian-Nya" (My Utmost for His Highest) ••Oswald Chambers menulis:
"Buatlah menjadi suatu kebiasaan untuk tidak mempunyai kebiasaan." Ia
menekankan bahwa Kristus adalah Tuhan-mu, yang berarti "tuan". Jika Anda
adalah hamba Kristus, maka kebiasaan yang baik pun bisa membuat Anda
tidak melayani Dia. Makan adalah sebuah kebiasaan yang perlu sehingga
beberapa orang telah mengangkatnya menjadi dunia penyembahan. Jangan
biarkan bahan kimia, makanan atau minuman menjadi allah Anda.
Pada prinsip yang sarna, jangan juga kecanduanpuasa. Jangan terpedaya
untuk mempercayai

bahwa Anda seharusnya

tidak makan agar sehat. Anda

memerlukan banyak nutrisi dengan interval yang sering. Puasapada waktuwaktu tertentu merupakan perkecualian terhadap aturan makan.
Masyarakat kita kecanduan alkohol, olah raga, makanan, minuman keras,
pendidikan, kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, hubungan, nikotin, berjudi,
belanja, dsb .. Menurut beberapa peneliti, lebih dari 10juta orang di Amerika
Serikat saja dipengaruhi secara negatif oleh penggunaan suatu zat beracun.'
Menurut The Kellogg Report:
Penyakit-penyakit kontemporer yang aneh, disebabkan oleh kelebihan
zat-zat langka, dari nikotin sampai gula sampai kokain, yang sekarang
membanjiri masyarakat kita."
Banyak hal yang terhadapnya kita kecanduan sebenamya baik. Makanan,
seks, uang, kerja, dsb., semuanya adalah berkat yang indah jika digunakan
di bawah garis pedoman yang telah dirancang. Dalam pengalaman saya,
garis pedoman-garis pedoman ini paling baik didapatkan dari Alkitab. Akan
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tetapi, diet biasanya dipengaruhi secara negatif oleh kecanduan. Kita harus
memperhatikan dampak yang membahayakan dari alkohol, pola makan yang
kacau, rninuman keras, dan rokok. Karena kecanduan-kecanduan ini menyebabkan kita makan secara tidak layak, maka penyelesaiannya melibatkan
makanan yang tepat dan masukan yang tepat, dan juga emosi yang tepat.
Makan dan emosi keduanya dipengaruhi secara positif oleh puasa yang tepat.
Kecanduan lain yang mempengaruhi kita secara negatif mencakup gula,
lemak, dan kafein. Zat-zat ini tidak hanya menyebabkan kita mengabaikan
nutrisi-nutrisi dasar, namun zat-zat ini juga membuat tubuh kehilangan kemampuannya untuk mencema, menyerap, dan menggunakan nutrisi yang
diperlukannya. Jika kecanduan dipatahkan atau dicegah dengan puasa, maka
nutrisi yang didesain untuk sel-sel kita bisa dicema, diserap, dan digunakan.
Ketika puasa dikombinasikan dengan memakan zat-zat yang diciptakan
untuk makanan, "maka kesembuhanmu akan tampak."
Pencegahan masalah-masalah kesehatan jauh lebih mudah daripada
penyembuhan. Secara umum, puasa akan mencegah kecanduan makanan.
Manusia mempunyai sistem enzim yang tidak sempuma (ingat bahwa
Kejatuhan manusia membuat tubuh mempunyai keterbatasan: "... terkutuklah
engkau ..."[Kejadian 3: 14]. Sistem enzim yang "jatuh" ini bersifat unik bagi
masing-masing orang. Inilah sebabnya mengapa seseorang mungkin sensitif
terhadap

susu dan orang lain bisa mengkonsumsinya

dalam jumlah

besar

tanpa ada masalah apa pun. Seseorang bisa menghabiskan seluruh waktu
hidupnya untuk berusaha mengevaluasi bagaimana setiap makanan tertentu
mempengaruhi tubuhnya.
Interval puasa yang teratur tampak merupakan cara yang lebih baik untuk
melindungi diri kita sendiri dari suatu defisiensi atau suatu sistem enzim
yang tidak sempuma. Puasa mencegah agar tingkat enzim yang rendah dibuat
kewalahan oleh kerakusan atau kebiasaan makan secara berlebihan. Mungkin
puasa merupakan suatu cara untuk menghadapi aspek kejatuhan ini - suatu
cara yang didesain sejak semula ketika Pencipta kita menciptakan sebuah
hari untuk beristirahat.
Dikatakan bahwa otak menginginkan zat yang paling merusaknya. Pad a
kenyataannya, kita bahkan tidak bisa mempercayai otak kita sendiri untuk
menginginkan apa yang terbaik bagi kita. Itulah alasan lain mengapa kita
memerlukan standar makanan seperti yang terdapat di Alkitab. Otak memberi tahu kita bahwa ia menginginkan lebih banyak gula, lemak, dan kemewahan lain yang didapatkan dalam apa yang terkenal sebagai "makanan
cepat saji" (fast-food). Otak menyukai makanan ini, namun jika terlalu banyak dikonsumsi, tubuh mulai memberontak dengan penyakit danl atau
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kesehatan yang buruk, danjika siklus tersebut diulangi terus-rnenerus, maka
kerakusan dan kecanduan mulai terbentuk. Amsal 23 memperingatkan:
Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah
baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu! Jangan ingin akan makanannya yang lezat,
itu adalah hidangan yang menipu (ayat 1-3).
Dr. Joseph Beasley membandingkan
dengan sebuah gedung yang terbakar:

perilaku orang yang kecanduan

Setiap sel [tubuh] secara bertahap dikonsumsi dan dihancurkan oleh
dampak kecanduan atau keinginan mereka. Tanpa tubuh yang dipulihkan, maka pikiran dan roh tidak bisa mencapai potensinya secara

penuh.?
Dr. Richard Weindruch dari University of California di Los Angeles
melaporkan bahwa tikus yangsering berpuasa hid up lebih lama dan dengan
penyakit yangjauh lebih sedikit daripada tikus yang dibiarkan makan setiap
kali mereka ingin.'?
Sebuah kecanduan terhadap makanan seperti gula, garam, lemak, atau
kafein tidak akan terselesaikan dengan berpantang selama 24-jam. Sering
kali kecanduan makanan menuntut penderitanya untuk berpantang makanan
yang membahayakan

dalam waktu tiga minggu sampai tiga bulan untuk

membersihkan sistem tersebut. Periode berpantang yang singkat namun
sering mungkin akhirnya membantu untuk membebaskan dari perbudakan
makanan.
APA YANG BISA DIHARAPKAN, BAGAIMANA MEMULAINYA
Tiga hari sebelum Anda memulai puasa Anda, makanlah hanya bendabenda yang diciptakan untuk makanan, dan dalam bentuknya yang semurni
dan sealami mungkin - sebelum nutrisi-nutrisi dasarnya terproses keluar.
Minum air murni selama berpuasa merupakan suatu yang bijaksana.
Pad a hari pertama puasa, saya merekomendasikan untuk hanya minum
air dan jus, tanpa pemanis. Hal ini membantu untuk meniadakan gejala
hypoglycemia yang dialami ban yak orang selama puasa mereka yang
pertama. Jumlah gejala dan kehebatannya mungkin tergantung pada kecanduan makanan yang telah Anda akumulasi. Kebanyakan gejalanya ringan,
yang terdiri dari sakit kepala, lemah, atau mudah marah. Gejala-gejala yang
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lain mungkin mencakup napas yang buruk, sering kencing, sulit tidur, atau
merasa kedinginan.
Jika Anda merasa sakit, makanlah. Anda tidak mendapatkan nilai "jantan"
ekstra dengan membuat diri Anda sendiri menderita. Kemudian cobalah
untuk berpuasa lagi dalam beberapa hari. Cobalah untuk sedikit memperpanjang lamanya Anda berpuasa.
Cobalah merentang jam dengan makan siang, kemudian melewatkan
makan malam. Anda akan tidur selama waktu-waktu puasa yang terberat.
Lalu Anda bisa "break fast (berbuka puasa, sarapan)" dengan bersyukur
atas makanan yang telah dirancang Allah bagi Anda. Tak lama lagi Anda
akan mampu menjalani puasa 24 jam hanya dengan air ataujus. Anda akan
merasa nyaman selama sebagian besar waktu puasa Anda! Berpuasa seperti
ini sekali atau bahkan dua kali serninggu mungkin akan memberikan manfaat
yang besar bagi Anda. Kelak Anda bisa memperpanjang puasa selama tiga
hari setiap satu atau dua bulan. Pelajari buku-buku ten tang puasa. Izinkan
Allah memimpin Anda untuk puasa-puasa yang lebih lama. Anda bukan
yang pertama untuk menyelesaikan puasa yang lama.
Untuk puasa-puasa parsial, Anda mungkin ingin hari pertama terdiri dari
jus, buah-buahan mentah dan sayuran, dan sup.
Pada hari kedua, Anda bisa menambahkan roti whole grain, kacangkacangan, dan sayuran matang serta polong-polongan.
Catatlah

setiap gejala yang berkembang

ketika Anda secara bertahap

mengganti puasa Anda dengan makanan. Jika Anda merasakan timbulnya
gejala-gejala setelah menambahkan satu makanan atau yang lainnya, cobalah untuk menghindarinya selama beberapa bulan.
Setelah berpuasa,jadikan daging hanya sebagai makanan kadang-kadang
atau makanan untuk merayakan sesuatu.
Sebagian besar orang yang sangat tergantung pada puasa untuk tujuan
kesehatan merekomendasikan puasa akhir pekan berkala atau bahkan puasa
selama sepekan. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa jika Anda sehat, jenis
puasa ini tidak akan membahayakan Anda. Banyak contoh dalam sejarah
manusia menunjukkan orang-orang yang menyelesaikan puasa sampai 40
hari tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Demikianjuga, banyak yang
telah pulih dari berbagai penyakit selama berpuasa.
Melengkapi puasa Anda dengan jus segar dan kaldu mungkin berguna.
Bahkan puasa parsial dengan sayuran dapat mengurangi gejala-gejala.
Carilah saran medis atau yang berhubungan dengan nutrisi untuk masalah
spesifik Anda.
Puasa bukanlah sebuah olah raga bersaing. Anda tidak harus menetapkan
rekor Anda. Tubuh Anda tidak akan menjadi lebih sehat jika puasa Anda

Puasa: Memberi Istirahat pada Tubuh Kita

199

melampaui puasa ternan atau musuh Anda. Jangan dongkol jika puasa
pasangan Anda "melampaui" puasa Anda. Allah tidak memberi Anda lebih
banyak kesenangan atau mahkota khusus karena Anda lebih menderita
daripada orang lain. Tidak ada kartu nilai!
Orang-orang yang berdemontrasi di Irlandia yang menolak untuk makan
tidak menunjukkan dampak penyakit sampai rasa lapar yang sebenamya
muncul. Ketika lapar yang nyata dirasakan, tubuh mulai memburuk dan
makanan diperlukan. Beberapa demonstran Irlandia yang sangat sehat setelah 50 hari berpuasa parsial meninggal dalam waktu 2 minggu setelah rasa
lapar yang nyata mulai dirasakan.
Hindari semua bahan kimia sedapatnya selama puasa. Air distilasi atau
air mumi dan jus segar 1ebih baik. Ingatlah juga nasihat Yesus:
Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang
munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa
mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:
Mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu (Matius 6: 16, 17).
Yesus menganggap kita akan berdoa, memberi sedekah, berpuasa, dan
mengampuni. Ajarannya menganggap bahwa semua pemercaya mempraktikkan disiplin ini. Bagi-Nya, memerintahkan praktik-praktik ini kepada
para pemercaya adalah seperti mendiskusikan bemapas, tidur, atau makan,
yang semuanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan normal seseorang.
Upah menjalankan puasa mencakup manfaat rohani, mental, dan fisiko
Saya yakin bahwa puasa adalah suatu cara yang sangat berharga untuk
mengalami rancangan ilahi untuk kesehatan total.
Walaupun Alkitab dan penelitian yang sahih menunjukkan bahwa puasa
itu bermanfaat, namun tetap saja akan sui it untuk berpuasa karena tekanan
ternan dan nasihat dari keluarga kita dan nasihat medis. Program-program
penurunan berat hadan pun mengajar kita untuk makan setiap makanan.
Jika kita perlu makan tiga kali sehari, apakah itu herarti setiap hari? Apakah
tiga kali makan dalam sehari itu diperlukan? Siapa yang mengatakannya?
Apakah itu benar-benar sehat? (Kita sering melupakan bahwa makan yang
cukup tiga kali akan membuat kita bulatigemuk!) Mana yang lebih sehat berpuasa atau tidak pemah melewatkan makanan?
Mengapa begitu banyak di antara kita mendapati bahwa berpuasa itu
sulit?
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AKAR PERMASALAHAN KITA
Masalah utama kita dalam berpuasa sarna dengan praktik lain yang kita
tahu baik dan bermanfaat, namun kita mempunyai kesulitan untuk
melakukannya. Kesulitan tersebut berkenaan dengan masalah waktu dan
masalah kerohanian. Kita terlalu sibuk - tidak hanya untuk berpuasa, namun
untuk mempelajari firman Allah, untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan
baik, untuk mencerminkan kehendak Allah bagi kita, masyarakat kita, gereja,
keluarga, bangsa, dan sebagainya. Kita terlalu sibuk menggunakan alat-alat
untuk mendapatkan kebebasan yang dapat membuat kita bertumbuh.
Akan tetapi, pikirkan ini: puasa bisa memberi kita tigajam ekstra dalam
sehari. Pertimbangkan semua waktu yang kita habiskan untuk menyiapkan
makanan, untuk makan dan rasa kantuk setelah makan yang membuat kita
kenyang! Bahkan lebih banyak waktu lagi sering kali dihabiskan untuk
memutuskan di mana, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana kita akan makan.
Adakah bukti dalam sejarah bahwa orang-orang yang takut akan Allah
begitu asyik mengurusi makanan? Sebaliknya, banyak pahlawan iman yang
menghabiskan waktunya untuk berpuasa - orang-orang seperti Musa, Daud,
Nehemia, Ester, Daniel, Elia, Hana, Yesus, Paulus, Yohanes dan muridmuridnya, dan Ana.
Lebih jauh, banyak pemimpin yang telah dipakai Allah dalam sejarah
yang mempraktikkan puasa, termasuk Luther, Calvin, Wesley, dan Knox.
Membaca kisah hidup dan pekerjaan mereka akan membuktikan bahwa puasa
merupakan hal yang vital bagi hubungan mereka dengan Pencipta mereka
dan bagi kepemimpinan dan pengaruh mereka.
Baru-baru ini Dr. Bill Bright dari Campus Crusade for Christ merninta
300 pemimpin Kristen untuk bergabung bersamanya di Orlando, Florida,
untuk berpuasa dan berdoa. Secara mengejutkan, 600 orang dari berbagai
organisasi datang dan berpuasa bersamanya selama tiga hari! Buku-buku
seperti The Coming Revival oleh Dr. Bright (Nashville: New Life Publications, 1995) dan God's Chosen Fast oleh Arthur Wallis (Fort Washington,
Pa.: Christian Literature, 1993) mencatat gerakan Roh Kudus dalam diri
orang-orang pada zaman kita ketika mereka mempraktikkan disiplin puasa.
Mungkin puasa akan membawa kebangunan bagi bangs a kita. Saya ingin
menjadi bagian daripadanya - tidakkah Andajuga?

Catatan
'Albert Anderson, M.D., "Creation Health - Forgotten Medical Science" (self-published booklet), hal. 2.
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DAFTAR ISTILAH DALAM PUASA

Penyalahgunaan Puasa
Disiplin puasa disalahgunakan paling tidak dengan lima cara di Alkitab.
(1) Beberapa orang memisahkan praktik formalnya dari ibadah internal
kepada Allah dan pertobatan dari dosa, di mana hal ini seharusnya dinyatakan
dalam puasa (lihat Yesaya 58:5; Yoel 2:13). (2) Puasa kadang-kadang
dipraktikkan untuk menutupi motif danlatau praktik lain yang penuh dosa
(lihat 1 Raja-raja 21:9-13; Yesaya 58:4). (3) Yang lain berpuasa karena alasan
ekonomi dan bukannya karena alasan rohani atau pelayanan (lihat Yesaya
58:7). (4) Beberapa orang Farisi berpuasa untuk penampilan dan bukannya sebagai tindakan penyembahan yang tulus kepada Allah (lihat Matius
6: 16). (5) Puasa, mungkin karena alasan bertapa, dituntut oleh beberapa
pengajar yang salah pada zaman Gereja Mula-mula (lihat 1 Timotius 4:3).
Berbuka Puasa
Anda tentu ingin mengakhiri puasa secara alkitabiah. Jika Anda telah
berpuasa secara alkitabiah, yang berarti Anda telah berduka dan menyesali
dosa-dosa Anda, maka Anda akan ingin mengakhiri puasa tersebut dengan
roh yang sarna dengan roh ketika Anda menjalankan puasa. Menurut saya,
Anda tidak akan bisa beranjak dari roh doa yang tekun menuju sikap yang
sembrono dan pesta pora.
Beberapa orang tidak memenuhijanji puasa mereka - waktu puasa mereka
atau berpantang dari makananlminuman yang menyimbolkan janji mereka.
Saya yakin ini mematahkan keefektifan janji mereka, dan bahwa mereka
harus memulai lagi dari awal. Saya tidak percaya mereka bisa mengisi temp at
yang mereka tinggalkan (yaitu, jika mereka membuat janji tiga hari, dan
makan sesuatu setelah dua hari, mereka tidak bisa kembali dan berpuasa
selama satu hari).
Puasa Yom Kippur orang-orang Yahudi dilakukan dari tenggelarnnya
matahari sampai tenggelamnya matahari. Karena lambung kosong setelah
berpuasa, beberapa orang telah mengejutkan tubuhnya pada sore hari atau
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pada akhir puasa lainnya dengan mengisi perut mereka dengan makanan,
karena mereka berpikir bahwa mereka perlu mengganti makanan-makanan
yang tidak termakan. Tubuh manusia tidak memerlukan kejutan itu. Juga,
jangan berbuka puasa dengan makanan.yang berat. Sup atau sebuah sandwich ringan sudah cukup. Seorang pria berkata kepada saya setelah puasa
yang panjang bahwa semangkuk kaldu rasanya "surgawi", dan merupakan
hal terlezat yang pernah dimasukkannya ke dalam mulutnya.
Istilah "breakfast (sarapan)" berasal dari ungkapan alkitabiah "breaking
thefast (berbuka puasa)". Istilah tersebut terjadi dalam bahasa asli dari Yohanes 21: 12, 15. "Sesudah sarapan (breakfast [broken the fast]) Yesus berkata
kepada Simon Petrus" (ayat 15).
Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Ia memberi tahu perempuan
yang ada di kuburan bahwa ia akan menemui para murid di Galilea (lihat
Matius 28: 10). Karena frustrasi, para murid kembali ke pekerjaan lama
mereka sebagai nelayan. Mungkin mereka telah lupa bahwa Kristus telah
memanggil mereka untuk meninggalkan jala mereka dan mengikuti-Nya
(lihat Markus 1:16-18). Ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka,
mereka sedang patah semangat, kembali mengerjakan kebiasaan lama, dan
mungkin sudah tidak berjalan dalam keheridak Allah. Yesus memberi tahu
mereka untuk menebarkan jala mereka pada sisi lain dari perahu yang mereka tumpangi di mana mereka akan mendapatkan ikan. Ketika mereka tiba
di darat, mereka melihat ikan, roti, dan api. Yesus mengundang mereka
"Marilah dan sarapanlah (Come, break your fast - Mari, berbuka puasalah)"
(Yohanes 21:12, kalimat yang di dalam kurung adalah uraian dari penulis
sendiri). Mereka mengakhiri puasa mereka bersama Yesus Kristus.
Mereka tidak lagi buta secara rohani, namun mereka tahu siapa Yesus.
"Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya,
'Siapakah Engkau?' Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan" (Yohanes
21: 12). Setelah pengalaman ini Yesus bisa memerintahkan Rasul Petrus:
"Beri makan domba-domba-Ku" (Yohanes 21:15, NKJV).
Ketika Anda berbuka puasa, Anda seharusnya berada dalam persekutuan
dengan Yesus Kristus. Anda berpuasa dan mencari hadirat Allah dalam
kehidupan Anda; sekarang keluarlah dari puasa tersebut bersama-Nya.
Berbuka puasalah dengan sebuah "makanan kudus". Hal ini tidak berarti
Meja Perjamuan Tuhan, dan juga tidak berarti Anda harus makan "bendabenda" religius atau "benda-benda" religius yang ada di meja (misalnya,
lilin, dsb.). Ketika Anda berbuka puasa, pastikan untuk berterima kasih kepada Allah atas makanan yang Anda makan, dan minta Dia untuk memberi
Anda kekuatan fisik melalui makan tersebut. Anda seharusnya makan
makanan Anda dengan sikap yang sarna seperti ketika Anda berpantang
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darinya. "...baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang
lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah" (1 Korintus 10:31).

Berbuka Puasa dan Pelayanan Kristen
Yesus dan para murid bersarapan di pantai Galilea. Ketika mereka selesai,
Yesus berpaling ke Simon Petrus dan bertanya kepadanya tiga kali, "... apakah
engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini?" (Yohanes 21:15). Kata
"mereka ini" mengacu pada jala, perahu, dan pekerjaan Petrus sebagai
nelayan. Yesus sedang menanyai Petrus apakah kasihnya untuk Dia lebih
besar daripada kasihnya untuk mencari nafkah dan mendapatkan makanan
untuk dimakan. Itu juga merupakan pertanyaan puasa.
Pada dua pertanyaan dalam percakapan ini, Tuhan menggunakan kata
"yang mendalam" untuk kasih - agapao. Dalam pertanyaan ini Yesus
menanyai Petrus, "Apakah engkau mengasihi Aku dengan segenap hatimu?"
Petrus bersikap jujur. Tahu bahwa ia tidak bisa mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan sebesar itu, ia menggunakan kata yang dangkal-phileo - dalam
responsnya. Akibatnya, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, Tuhan."
Pad a kali yang ketiga Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau
mengasihi-Ku?" Ia menggunakan kata yang dangkaljuga untuk kasih, yang
seakan-akan bertanya, "Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi- Ku?"
Maka barulah Petrus bisa menjawab, "Ya." Karena kejujuran Petrus, Tuhan
bisa memberinya perintah untuk pelayanan Kristen: "Beri makan dombadomba-Ku" (Yohanes 21:17, NKJV).
Pada akhir dari puasa malam itu, Petrus siap untuk melakukan pelayanan
Kristen. Ia bukanlah seorang hamba yang besar mulut lagi. Ia telah mempelajari keterbatasannya melalui penaklukan. Karena pertobatannya, Tuhan
memerintahkan dia untuk memelihara domba-domba-Nya. Rasul yang telah
menyangkali Tuhannya sebanyak tiga kali diarahkan kembali dengan lembut
ke dalam pelayanan Kristen.
Setelah Anda berpuasa, Anda harus bangkit, berdiri, dan bekerja bagi
Yesus Kristus. Menjauhkan diri Anda dari makanan adalah satu hal; menyerahkan diri Anda ke dalam pelayanan yang penuh dedikasi merupakan hal
yang lain. Puasa seharusnya membawa pada pemenanganjiwa, pengajaran
Sekolah Minggu, mempersembahkan uang Anda, atau bentuk pelayanan
lainnya kepada Tuhan.
Bukti puasa Anda diukur dengan energi pelayanan Anda setelah Anda
berbuka puasa. Yesus berkata, "... kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku ..•"
(Kisah Para Rasul 1:8). Sebagai hasil dari puasa, kita seharusnya menjadi
saksi yang lebih baik sehingga kita bisa menjadi pemenang jiwa yang lebih
baik.
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Berbuka Puasa dengan Perayaan
Orang-orang Yahudi mengenal puasa dan pesta, atau perayaan. Setiap
tahun bangsa Israel merayakan Hari Pendamaian. Trompet terdengar di
seluruh negeri pada hari kesepuluh bulan ketujuh. Pada kesempatan ini,
imam besar memasuki temp at kudus dan mengadakan "pendamaian baginya
sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel" (Imamat
16: 17). Hari Pendamaian menekankan dosa seluruh bang sa. Setelah imam
agung menyelesaikan tugas keimamannya sebagai perantara dan pendamai,
orang-orang berpuasa bersama-sama (lihat Imamat 23:27-29).
"Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan
berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya" (ayat
29). Ayat ini berarti bahwa mereka yang tidak berpuasa, mengakui dosa
mereka dan bertobat dari kejahatan mereka tidak akan memasuki pengampunan yang tersedia pada Hari Pendamaian.
Hari Pendamaian, sebagai saat-saat yang khidmat, disimbolkan secara
tepat dengan puasa, namun hari raya ini selalu diakhiri dengan sebuah
perayaan besar bagi Allah (lihat ayat 32).
Berbuka Puasa dengan Pujian
Hana adalah seorang istri yang takut kepada Allah. Ia ingin melayani
Tuhan, namun yang paling diinginkannya adalah seorang anak. Setiap tahun
ia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa meminta seorang anak. Pada satu

kesempatan ia berpuasa dan "tidak makan" (1 Samuel 1:7). Hana berpuasa
dan berdoa untuk permohonannya.
Imam besar Eli melihatnya berdoa di Bait Allah. Alkitab berkata, "... Eli
mengamat-amati mulut perempuan itu" (l Samuel 1:12). Karena intensitasnya dalam doa, Eli menyangka ia mabuk dan Eli memarahinya. Ia menjawab,
"... aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun
minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan
isi hatiku di hadapan TUHAN" (l Samuel 1:15). Jelas, Hana menangis di
hadapan Allah dan dengan roh yang bersungguh-sungguh karena ia ingin
Allah menjawab doanya. Ia berada di bawah beban puasa.
Setelah ia berpuasa dan berdoa, "[ia] melahirkan seorang anak Iaki-laki"
(l Samuel 1:20). Segera setelah kelahiran anaknya, Hana pergi ke rumah
Tuhan. Lagu pujian Hana yang indah dicatat dalam 1 Samuel 2:1-10. Ia
berteriak, "Hatiku bersukaria karena TUHAN" (ayat 1), dan "TUHAN
membuat rniskin dan membuat kaya; Ia merendahkan, dan meninggikan
juga" (ayat 7). Hana mengakhiri puasanya dengan pujian.
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Puasa yang Batal
(Lihat Puasa yang Dilanggar.)
Puasa Bersama
Sebuah puasa yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersamasarna. Puasa kelompok mungkin merupakan suatu respons spontan terhadap
suatu gerakan Roh Allah dalam kelompok tersebut, atau sebuah peristiwa
yang dikelola dalam sebuah gereja atau kelompok gereja yang sering kali
didesain untuk mendorong campur tangan ilahi dalam suatu masalah yang
menjadi keprihatinan bersama, seperti kebijakan nasional atau intemasional.
Untuk contoh-contoh puasa bersama dalam Alkitab, lihat apendiks 5.
Keadaan Berbahaya sebagai Suatu Motif untuk Berpuasa
Beberapa contoh alkitabiah mengungkapkan orang-orang yang mempraktikkan disiplin puasa ketika menghadapi bahaya aktual atau potensial.
Contoh-contoh ini meliputi (1) Yosafat, ketika terancam oleh bangs a Moab
dan bangsa lainnya (lihat 2 Tawarikh 20:3); (2) Yoyakim, yang mengumumkan puasa sebagai tanda penyesalan untuk menghindari hukuman
Allah (lihat Yerernia 36:9); (3) Ezra, ketika ia bersiap-siap untuk melakukan
perjalanan ke Yerusalem (lihat Ezra 8:21); (4) Orang Yahudi di Susan, ketika
terancam oleh komplotan Haman (lihat Ester 4:3); dan (5) Yoel, ketika
berhadapan dengan wabah belalang (lihat Yoell:14; 2:15).
Puasa Daniel (Lihat Bab 8)

Masalah. Ketika berhadapan dengan masalah kesehatanJpenyembuhan
fisik, Anda membatasi diet Anda pada keperluan dasar yang memperkuat
tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari sakit atau untuk memelihara
kesehatan.
Ayat Kunci. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama
sepuluh hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk
diminum" (Daniel 1:12).
Resep. (1) Mulailah puasa Anda dengan mendefinisikan masalahnya,
kemudian berdoalah untuk sebuahjawaban yang spesifik terhadap masalah
tersebut. (2) Berpuasalah sebagai komitmen rohani kepada Allah untuk
mendapatkanjawaban-Nya.
(3) Kornitmen-puasa Anda merupakan sebuah
tes luar yang mencerminkan suatu kerinduan di dalam diri Anda. (4) Berpuasalah dan berdoalah untuk memahami peran dosa yang menjauhkan Anda
dari kesehatanJpenyembuhan. (5) Puasa Anda merupakan pemyataan iman
kepada orang lain. (6) Puasa Daniel tidak dilakukan secara pribadi. (7) Ketahuilah potensi makanan yang Anda makan selama Puasa Daniel. (8) Serahkan
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semua hasil fisik kepada Allah.
Aspek-aspek Praktis. (1) Puasa Daniel akan membawa pad a wawasan
rohani. (2) Puasa Daniellebih dari satu hari. (3) Puasa Daniel adalah puasa
parsial, bukannya puasa lengkap. (4) Puasa Daniel mencakup makan
makanan yang sehat. (5) Puasa Daniel mencakup berpantang dari makanan
"pesta".
Hari Pendamaian
Satu-satunya puasa yang diresepkan dalam Alkitab. Puasa tahunan ini
ditetapkan melalui wahyu ilahi (lihat Imamat 16:29), sedangkan puasa-puasa
lainnya dalam kalender Yahudi (rnisalnya, Purim) berasal dari tradisi sejarah.
Pada Hari Pendamaian, hukum keimaman bangsa Yahudi rnenuntut orangorang untuk berpantang dari rnakan, rninurn, rnandi, mengurapi diri mereka,
menggunakan sandal, dan hubungan suami-istri, Hari Pendamaian disebut
sebagai "Hari Puasa" dalam Perjanjian Baru, dan mungkin telah dijalankan
oleh orang-orang Kristen mula-mula (lihat Kisah Para Rasul 27:9).
Puasa Para Murid (Lihat Bab 2)
Masalah. Sebuah dosa yang terus-rnenerus dilakukan, yaitu dosa yang
rnengikat seseorang dalam perbudakan. Biasanya orang tersebut berulangulang berusaha untuk rnernbebaskan diri dari dosa itu namun selalu tidak
berhasil.

Ayat Kunci. "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan
berpuasa" (Matius 17:21).
Resep. (1) Lepaskan semua kontrol atas pikiran Anda yang bukan berasal
dari Kristus, yang rnenegaskan kerinduan Anda untuk bebas. (2) Ketahuilah
bahwa sebuah kekuatan eksternal bertanggung jawab atas perhambaan
tersebut (lihat Matius 17: 18). (3) Arnpuni setiap orang yang telah Anda salahkan atas rnasalah tersebut. (4) Tundukkan kerinduan Anda kepada
kerinduan Allah bagi Anda. (5) Bertanggung jawablah atas hal-hal yang
rnungkin telah Anda kontribusikan pada perbudakan Anda sendiri. (6)
Lepaskan semua pengaruh jahat yang mencobai Anda untuk tetap terikat.
Puasa Disiplin
Berpuasa sebagai respons atas suatu keyakinan rohani dari Allah bahwa
suatu puasa seharusnya dijalankan, bahkan ketika tidak ada sasaran yang
jelas.
Teks-teks yang Diperdebatkan Mengenai Puasa
Ernpat referensi rnengenai puasa yang tercakup dalam Textus Receptus
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tidak ada dalam naskah yang paling awal. Referensi ini meliputi Matius
17:21; Markus 9:29; Kisah Para Rasul 10:30 dan 1 Korintus 7:5. Mereka
yang percaya bahwa referensi mengenai puasa ini merupakan tambahan
yang diberikan belakangan biasanya mengklaim bahwa referensi-referensi
ini ditambahkan untuk mendukung penekanan yang semakin besar pada
pertapaan selama Abad Pertengahan.
Puasa Elia
Masalah. Puasa ini adalah bagi mereka yang ingin menghancurkan suatu
pola pikir emosional atau mental yang mungkin atau mungkin bukan
merupakan dosa. Suatu kebiasaan merupakan suatu pola tindakan yang diperoleh melalui pengulangan yang sering yang dicerrninkan dalam perbuatan
yang tetap atau yang semakin meningkat.
Ayat Kunci. "Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh mal am lamanya
sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb" (1 Raja-raja 19:8).
Resep. (1) Persiapkan fisik Anda untuk menjalankan puasa Elia. (2)
Kenali dan hadapi keterbatasan Anda. (3) Kunjungi kembali tempat di mana
Allah menyatakan diri-Nya sendiri dan memberikan kemenangan-kemenangan rohani. (4) Berpuasalah untuk mendengarkan dan memahami
firman Allah. (5) Biarkan firman Allah meneliti Anda untuk mengungkapkan
kelemahan Anda. (6) Akui/setujulah dengan Allah mengenai kelemahan
Anda. (7) Carilah ayat firman Tuhan untuk makna yang sangat mendalam
mengenai

masalah

Anda,

bukannya

untuk

kekuatan

eksternal

untuk

mematahkan kebiasaan tersebut. (8) Rencanakanlah dalam menentukan
tindakan positif. (9) Lihatlah segi positifnya melalui mata Allah. Jangan
berfokus untuk mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, namun untuk
membangun kebiasaan-kebiasaan baik. (10) Impikan hasil-hasil potensial
dalam kehidupan Andajika Anda taat kepada Allah.
Aspek-aspek Praktis. Sementara Elia berpuasa selama 40 hari ia mendapatkan bantuan adikodrati, dan puasa panjang seperti itu tidak direkomendasikan dalam dispensasi ini. Puasa Elia yang panjang mengemukakan: (1)
Anda mungkin perlu berpuasa beberapa kali untuk menghancurkan sebuah
kebiasaan. (2) Semakin kuat kebiasaan tersebut, doa Anda juga harus semakin
kuat. (3) Semakin lama Anda mempunyai kebiasaan tersebut, semakin lama
waktu yang mungkin Anda perlukan untuk menghancurkannya.
Puasa Ester
Masalah. Gunakan Puasa Ester ketika menghadapi ancaman dari sijahat,
atau berpuasalah untuk keamanan yang tidak pemah berkesudahan sehingga
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Anda akan dilindungi dari kuasa setan.
Ayat Kunci. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi... dan
berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku
pun akan berpuasa demikian" (Ester 4: 16).
Resep. (1) Kenalilah sumber bahaya dan kehancuran. (2) Sadarilah bahwa
Anda berada di bawah kepungan iblis. (3) Kenalilah otoritas siapa yang
melindungi Anda. (4) Berpuasa dan berdoalah untuk mendapatkan perlindungan. (5) Ketahuilah batas-batas doa dan puasa. (6) Dapatkan kekuatan
dalam puasa dan doa bersama. (7) Berpuasalah untuk mengatasi kebutaan
rohani. (8) Puasa harus dilakukan dengan akal sehat, bukan dengan pengabaian prinsip-prinsip secara sembrono. (9) Anda memerlukan perlindungan
rohani terhadap roh jahat.
Aspek-aspek Praktis. (1) Semakin hebat serangan rohani, semakin sering
atau semakin lama Anda harus berpuasa. (2) Semakin hebat serangan rohani
Anda, semakin banyak orang yang harus Anda rekrut untuk berpuasa dan
berdoa bagi Anda. (3) Semakin hebat serangan rohani terhadap Anda,
semakin banyak persiapan perlindungan yang harus Anda lakukan untuk
puasa tersebut. (4) Walaupun Anda berdoa setiap hari untuk mendapatkan
perlindungan dari si jahat, Anda tidak berpuasa setiap hari. (5) Berpuasa
dan berdoalah untuk perlindungan rohani bagi pemimpin rohani/pendeta
Anda.

Etika dalam Berpuasa
Hanya Anda dan Allah yang bisa tahu apakah Anda tetap pada janji
Anda untuk berpuasa, atau Anda "meneuri" seeuil permen atau minum sedikit
air. Integritas Anda menentukan bagaimana Anda berpuasa. Berpuasa
bukanlah sekadar mendapatkan jawaban atas doa; namun juga berkenaan
dengan bagairnana Anda rnelakukannya. Nilai yang sarna yang Anda pegang
dalarn kehidupan Anda akan menuntun Anda dalam keputusan puasa Anda.
Puasa bukan sekadar hal yang benar untuk dilakukan guna rnendapatkan
hasil, namun juga merupakan suatu latihan dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter Anda.
Ajukan pertanyaan-pertanyaan
yang keras kepada diri Anda sendiri
setelah Anda berpuasa:
1. Apakah saya melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan?
2. Apakah saya melakukannya dengan eara yang saya katakan akan saya
lakukan?
3. Apakah saya rneneapai tujuan yang ingin saya eapai?
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PuasaEzra
Masalah. Menghadapi suatu masalah dalam kehidupan fisik Anda atau
suatu rintangan terhadap kesaksian kristiani Anda. Ezra memanggil semua
orang Yahudi yang melakukan perjalan melalui hutan belantara yang
berbahaya untuk berpuasa guna meminta perlindungan dalam perjalanan
tersebut.
Ayat Kunci. "Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada
Allah dan Allah mengabulkan permohonan karni" (Ezra 8:23).
Resep. (1) Rekrut mereka yang terlibat untuk berpuasa bersama Anda
(lihat Ezra 8:21). (2) Bagikan masalahnya (ayat 21). (3) Berpuasalah secara
serius kepada Allah (ayat 21). (4) Berpuasalah sebelum mengupayakan suatu
penyelesaian (ayat 15). (5) Berpuasalah di tempat dengan pengertian yang
dalam (ayat 21). (6) Berpuasalah untuk mendapatkan petunjuk selangkah
demi selangkah (ayat 21). (7) Ambillah Iangkah-langkah praktis bersamaan
dengan puasa Anda untuk menyelesaikan masalah (ayat 24).
Puasa (Diharuskan) (Lihat Hari Pendamaian)
Satu-satunya puasa yang diharuskan adalah pada Hari Pendamaian ketika
seekor domba dipersembahkan karena dosa-dosa bangsa Israel. Perhatikan
prosedur yang diikuti oleh Imam Besar. "Harun harus mempersembahkan
lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri
dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya" (Imamat
16:11). "Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban
penghapus dosa bagi bangsa itu" (ayat 15). "Kesalahan" adalah yang

berikutnya dibawa masuk. "Harun harus meletakkan kedua tangannya ke
atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala
kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka"
(ayat 21).
Orang-orang terlibat dengan berpuasa. "... pada bulan ketujuh, pada
tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa ..."
(ayat 29). Mereka berpuasa untuk pemeriksaan diri sendiri dan untuk
menunjukkan penyesalan yang dalam. "Akan tetapi, pada tanggal sepuluh
bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan
pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN" (Imamat 23:27). Paulus
dan para pengikutnya mungkin telah menjalankan puasa Hari Pendamaian
dalam perjalanannya menuju Roma (lihat Kisah Para RasuI27:9).
Yesus mendukung puasa ketika Ia mengajar orang-orang bagaimana
caranya berpuasa: ..... apabila engkau berpuasa ..." (Matius 6: 17). Ia tidak
memerintahkan puasa. Puasa diuraikan sebagai suatu disiplin untuk mem-
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bantu pemercaya dalam pelayanan doa mereka: "... puasa ... berpuasalah
kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat
yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu" (Matius 6: 17, 18).
Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, "Mengapa kami dan
orang Parisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" (Matius 9: 14), Yesus
berkata bahwa mereka mempunyai Aku (ke-Allahan) dan tidak perlu
berpuasa. Ia menambahkan bahwa "...waktunya akan datang mempelai itu
diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa" (Matius
9:15).
Berpuasa tidaklah harus, dan juga bukan merupakan sebuah "peraturan
gereja" yang seharusnya atau harus diikuti. Puasa merupakan sebuah disiplin
yang menguatkan pemercaya dan sebuah alat yang memberikan jawaban
terhadap doa, ketika diimplementasikan secara benar.

Puasa (Akar Kata)
Kata benda "puasa" adalahtsom dalam bahasa Ibrani, dannesteia dalam
bahasa Yunani. Kata ini berarti berpantang secara sukarela terhadap makanan.
Kata Ibrani adalah adalah komposisi dari kata negatif ne yang digandengkan
dengan kata kerja esthio, "makan", yang dengan demikian berarti "tidak
makan." Kata sifat Yunani asitos juga merupakan suatu kombinasi dari alfanegatif a yang digandengkan dengan kata benda sitos "jagung" atau
"makanan".

Ucapan Puasa yang Pertama di Alkitab
Ucapan pertama mengenai disiplin puasa dalam Alkitab adalah puasa 40
hari Musa ketika ia bertemu Allah di Gunung Sinai dan menerima petunjuk
mengenai pembangunan Tabernakel dan loh batu yang bertuliskan Sepuluh
Hukum Allah (lihat Keluaran 34:28; Ulangan 9:9). Hal ini diikuti dengan
puasa 40 hari, di mana pada waktu itu kedua loh batu tersebut dig anti (lihat
Ulangan 9:18).

Sejarah Puasa
Perkembangan sejarah Perjanjian Lama. Kata kerja "berpuasa" berasal
dari istilah Ibrani tsum, yang mengacu pada praktik penyangkalan diri.
Sebagian besar sarjana percaya bahwa praktik puasa dimulai dengan hilangnya nafsu makan selama masa kesusahan dan ancaman besar. Pada
waktu-waktu seperti itu, berpantang terhadap makanan diperlukan. Hana
sangat susah dengan kemandulannya dan "menangis dan tidak mau makan"
(1 Samuel 1:7). Juga, ketika Raja Ahab gagal dalam berupaya untuk membeli
kebun anggur Nabot, ia "tidak mau makan" (1 Raja-raja 21:4). Oleh karena
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itu, puasa dimulai sebagai pernyataan alami dari kesedihan.
Setelah beberapa waktu, telah menjadi kebiasaan untuk mencerminkan
atau membuktikan kesedihan kepada orang lain dengan berpantang terhadap makan danlatau menunjukkan penderitaan. Daud menggunakan puasa
untuk mendemonstrasikan kesedihannya atas kematian Abner (lihat 2 Samuel
3:25). Banyak referensi dalam Alkitab yang menguraikan puasa sebagai
"menyakiti" jiwa atau tubuh seseorang. Puasa dipraktikkan secara ekstemal
sebagai cara untuk mendemonstrasikan dan kemudian mendorong suatu
perasaan pen yes alan yang mendalam secara internal untuk dosa.
Karena puasa merupakan suatu pernyataan alami yang sempurna akan
kesedihan manusia, puasa menjadi kebiasaan rohani untuk meredakan
kemarahan Allah. Manusia mulai berpuasa untuk memalingkan kemarahan
Allah agar tidak merusak mereka. Pada akhimya, puasa menjadi suatu dasar
untuk membuat permintaan seseorang kepada Allah menjadi efektif. Daud
mempertahankan puasanya sebelum anaknya meninggal, namun segera
mengakhiri puasanya ketika anaknya meninggal. Ia menyatakan bahwa
sementara anak tersebut hidup, ia berharap doanya mungkin dijawab. Namun
setelah kematian anaknya, ia tahu doa dan puasanya tidak akan memberikan
hasil yang diinginkan (lihat 1 Raja-raja 21:27).
Ketika puasa menjadi suatu gerakan nasional untuk mencari kemurahan
dan perlindungan ilahi, puasa ditujukan untuk mengelakkan murka Allah
terhadap suatu bangsa atau pencabutan berkat-Nya dari suatu bangsa. Oleh
karena itu, wajar jika sekelompok orang melibatkan diri mereka secara
bersarna-sarna dalarn pengakuan, puasa, penderitaan atas dosa dan berdoa
syafaat kepada Allah.
Puasa dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, puasa (nesteia
dalam bahasa Yunani) merupakan suatu disiplin yang dipraktikkan secara
luas, khususnya di an tara orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes
Pembaptis. Yesus memulai pelayanan-Nya di tengah masyarakat dengan
puasa 40 hari. Ketika para rasul dikritik oleh orang Farisi dan murid-murid
Yohanes Pembaptis karena tidak berpuasa, Yesus membela tindakan mereka
dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka akan berpuasa
nanti, namun tidak selama pelayanan-Nya di tengah-tengah mereka.
Yesus tidak memberi petunjuk spesifik kepada para murid-Nya berkenaan
dengan frekuensi puasa. Ia mengajarkan bahwa puasa mereka seharusnya
berbeda dengan puasa orang Farisi. Mereka seharusnya berpuasa di hadapan
Allah dan bukannya untuk memamerkan kerohanian mereka yang palsu
kepada orang lain. Di kemudian hari, puasa dipraktikkan dalam kehidupan
Gereja Mula-mula, khususnya ketika menahbiskan penatua dan/atau
mengangkat seseorang untuk proyek pelayanan khusus (lihat Kisah Para
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Rasul13:2). Puasajelas dipraktikkan oleh Paulus dan para pemimpin Kristen
lainnya secara cukup teratur.
Puasa dalam Sejarah Gereja Mula-mula. Epiphanius, Uskup Salamis
yang lahir pada tahun 315, bertanya, "Siapa yang tidak tahu bahwa puasa
hari keempat dan keenam dalam satu minggu dijalankan oleh orang-orang
Kristen di seluruh dunia? Pada awal sejarah Gereja, orang Kristen mulai
berpuasa dua kali serninggu, memilih hari Rabu dan Jumat untuk menghindari kebingungan dengan kebiasaan orang Farisi, yang berpuasa pada hari
Selasa dan Kamis.
Praktik puasa selama beberapa hari sebelum Paskah untuk mempersiapkan kerohanian kita menyambut perayaan kebangkitan Kristus juga
umum dipraktikkan. Di kemudian hari, puasa ini berbentuk serangkaian
puasa satu hari setiap minggu selama beberapa minggu sebelum Paskah.
Sisa-sisa puasa Gereja Mula-mula ini bisa dilihat dalam tradisi Katolik yang
menggantikan ikan dalam makanan pada hari Jumat dan menjalankan bulan
puasa Masehi selama40 hari sebelum Paskah. Juga biasa bagi orang Kristen
dalam masa sejarah gereja pasca-para rasul untuk berpuasa dalam persiapan
mereka untuk menerima baptisan.
Puasa dalam gerakan kebangunan rohani. Disiplin puasa telah lama
dikaitkan dengan gerakan reformasi dan kebangunan rohani dalam kekristenan. Para pendiri gerakan monastic (sesuatu yang berhubungan dengan biara) mempraktikkan puasa sebagai disiplin rutin dalam kehidupan
rohani mereka. Walaupun kemudian aliran monastic berkembang dengan
mempraktikkan puasa dan bentuk-bentuk pertapaan lainnya dalam suatu
upaya yang sia-sia untuk mendapatkan keselamatan, namun mungkin saja
generasi biarawan yang paling tua berpuasa dalam kerinduan mereka akan
kebangunan rohani dan reformasi dalam Gereja.
Setiap pelaku reformasi juga mempraktikkan puasa, sebagaimana para
pemimpin Kebangunan Penginjilan. Jonathan Edwards berpuasa selama 22
jam sebelum memberikan khotbahnya yang terkenal, "Pendosa dalam Tangan
Allah yang Murka." Selama Kebangunan Doa Laymen pada tahun 1859,
orang Kristen berpuasa selama jam makan siang mereka untuk menghadiri
pertemuan doa di gereja-gereja dekat temp at kerja mereka.
Dalam kebangkitan di seluruh dunia pada tahun 1905, doa sering kali dibarengi dengan puasa ketika orang-orang mencari Allah untuk mendapatkan
berkat rohani. Billy Graham menjalankan puasa dan berdoa selama perjalanannya ke Inggris untuk melaksanakan kebaktian penginjilannya yang
pertama di Inggris. Respons dalam pertemuan-pertemuan yang diadakannya
pada waktu itu telah diuraikan oleh beberapa pengamat sebagai "kebangunan
rohani pada zaman kita." Banyak gerakan kebangunan telah mendukung
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gerakan kembali ke praktik puasa dua kali seminggu yang dilakukan oleh
orang Kristen mula-mula.
Puasa untuk campur tangan ilahi. Secara berkala, para pemimpin politis
telah mendeklarasikan sebuah hari doa dan puasa nasional untuk campur
tangan ilahi dalam situasi krisis. Pad a tahun 1588, kemenangan Drake atas
Armada Spanyol diakui secara luas sebagai suatu tindakan campur tang an
ilahi oleh orang-orang Inggris yang hidup pada zaman itu. Para peziarah
berpuasa satu hari turun mendarat dari kapal Mayflower pada tahun 1620
ketika mereka bersiap-siap untuk membangun sebuah koloni misi untuk
menggapai orang-orang pribumi Amerika Utara.
Adalah umum bagi para pemimpin politis di banyak daerah New England untuk menjalankan puasa ketika mereka menghadapi krisis. Jumat, 6
Februari 1756, ditentukan sebagai hari puasa dan doa yang khidmat di Inggris
ketika Inggris menghadapi ancaman dikalahkan oleh Napoleon. Abraham
Lincoln juga menghendaki suatu hari doa dan puasa nasional selama Perang
Saudara. Dalam kedua peristiwa tersebut, kemenangan militer oleh Inggris
dan Northern States masing-rnasing dipandang sebagai campur tangan ilahi
oleh orang-orang pada zaman itu.
Hari doa dan puasa seperti itu diumumkan oleh para pemimpin politis
pada waktu Perang Dunia II. Di tengah-tengah Perang Inggris, George VI
menetapkan hari Minggu, 8 September 1940, sebagai hari doa dan puasa.
Dalam sebuah siaran radio pada keesokan harinya setelah hari doa ini,
Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membandingkan keadaan Inggris
dengan keadaan ketika Armada Spanyol dan Napoleon mengancam negara
kepulauan tersebut. Dalam ingatannya, Churchill mengenali 15 September
(hari Minggu setelah hari doa tersebut) sebagai "inti dari Perang Inggris".
Setelah perang tersebut, diketahui bahwa Hitler memutuskan untuk menunda
invasi yang direncanakannya terhadap Inggris dua hari kemudian (17 September). Panggilan untuk mengadakan sebuah hari doa yang sarna juga
menyertai invasi hari-H terhadap negara-negara Eropa oleh para musuhnya
(6 Juni 1944).
Puasa Pribadi
Sebuah puasa yang dijalankan oleh sese orang secara individu tanpa diketahui orang lain. Karena ajaran Yesus mengenai puasa dalam Khotbah di
Bukit, banyak orang Kristen yang merasa paling nyaman dengan pendekatan
terhadap puasa seperti itu. Untuk contoh-contoh puasa pribadi dalam Alkitab,
lihat apendiks 5.
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Puasa Isolasi
Puasa yang dilakukan dalam isolasi, yang memungkinkan orang yang
berpuasa untuk berkonsentrasi secara lebih jelas dan secara total pada Allah
dan rnasalah-masalah rohani. Hal ini biasanya merupakan suatu puasa untuk
mencapai suatu sasaran tertentu.
Puasa Yohanes Pembaptis
Masalah. Puasa Yohanes Pembaptis ditujukan bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau masalah yang berkenaan dengan kesaksian atau
pengaruh mereka. "... kebenaran akan berjalan di depanmu ..."(Yesaya 58:8).
Ayat Kunci. "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan
minum anggur atau rninuman keras ..." (Lukas 1:15). "Yohanes ... makanannya belalang dan madu hutan" (Matius 3:4).
Resep. (1) Libatkan diet khusus/puasa Anda dalam kerinduan Anda akan
pengaruh. (2) Tuliskan area di mana Anda ingin menjadi kesaksian yang
lebih baik. (3) Puasa Yohanes Pembaptis membuat Anda menjadi "seseorang
yang dijanjikan." (4) Ketahuilah bahwa Anda menjadi berpengaruh dengan
melakukan lebih banyak hal selain berpuasa. (5) Puasa Yohanes Pembaptis
merupakan suatu peristiwa dan suatu proses. (6) Nazar jangka panjang
(karena masalah yang berkepanjangan) dicerminkan dalam puasa/diet jangka panjang. (7) Puasa jangka pendek untuk hasil-hasil yang segera. (8)
Kenalilah langkah-Iangkah menuju sebuah kesaksian yang berpusatkan

Kristus sebelum Anda berpuasa.
Aspek-aspek praktis. (1) Tentukan batas waktu untuk puasa/diet jangka
pendek atau jangka panjang. (2) Tentukan batas-batas diet Anda sebelum
Anda memulainya. (3) Tentukan tujuan kesaksian Anda sebelum Anda
memulainya. (4) Tentukan ketulusan keputusan-nazar Anda sebelum Anda
memulai.
Puasa John Wesley
Pendiri aliran Metodis sering kali berpuasa selama beberapa hari, hanya
makan roti dan minum air.
PuasaLemak
Pada tahun 1996 Asosiasi Jantung Amerika mengeluarkan petunjuk diet
untuk kesehatan dan menyebutnya puasa. Puasa Lemak meneakup total
ko1esterol yang kurang dari 200. Kolesterol HDL seharusnya lebih besar
dari 15. Kolesterol LDL seharusnya lebih keeil dari 150, atau 100 dalam
diri pasien-pasien tertentu. Trigliserida seharusnya kurang dari 250. Pengurangan, atau puasa, ditujukan untuk mengurangi risiko berkembangnya
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penyakit arteri koroner.
Puasa Cairan
Sebuah puasa dengan berpantang dari makanan padat namun memperbolehkan cairan. Sebagian besar orang yang berpuasa rninum air selama
puasa mereka; akan tetapi, beberapa orang juga minum jus buah. Beberapa
orang menyertakan kopi, teh dan/atau susu sebagai minuman yang dapat
diterima selama puasa cairan.
Puasa Media
Sebuah puasa yang menyangkut berpantang dari media, khususnya
men on ton televisi. Puasa ini mungkin merupakan suatu variasi dari Puasa
Murid untuk menghancurkan kecanduan dan keterikatan, atau Puasa Elia
untuk mengatasi kebiasaan.
Puasa Pelayanan
Puasa yang berfokus pada pengambilan inisiatif sebuah pelayanan baru.
Puasa ini mungkin dilakukan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain.
Puasa Nasional
Puasa yang dilakukan oleh seluruh bangsa atau suatu segmen nyata dari
bangsa tersebut (misalnya, orang Kristen dalam suatu negara), biasanya pada
waktu terjadi krisis berskala nasional. Di Perjanjian Lama, puasa nasional
dianjurkan selama masa-masa perang (lihat Hakim-hakim 20:26; 2 Tawarikh
20:3); ketika menghadapi wabah yang meluas (lihat Yoel 1:13); ketika
keamanan orang-orang Yahudi di Kerajaan Persia terancam (lihat Ester 4: 16);
dan ketika dihadapkan pada ancaman penghakiman ilahi yang sudah dekat
(lihat Yunus 3:5).
Puasa Parsial
Sebuah puasa terbatas yang dilakukan dengan berpantang dari beberapa
makanan tertentu selama peri ode waktu yang diperpanjang (misalnya,
berpantang dari daging selama bulan puasa Masehi) atau berpantang dari
semua makanan selama beberapa waktu tertentu dalam satu hari (misalnya,
berpuasa makan sebelumjam 3 sore).
Puasa Kekuasaan
Puasa untuk meningkatkan kesadaran akan peperangan rohani dan untuk
melepaskan kuasa Allah untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran
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kekuasaan.

Tujuan Puasa
Motif-motif puasa antara lain adalah (1) suatu kerinduan untuk mendisiplinkan nafsu pribadi (lihat 1 Korintus 9:27); (2) mengekspresikan
penyesalan pribadi (lihat Yunus 3:5-10); dan (3) memperkuat doa pribadi
(lihat Kisah Para Rasul 10:30).
Hasil-hasil Puasa
Hasil yang mungkin direalisasikan melalui puasa mencakup (1) meningkatnya otoritas rohani, (2) menerima penegasan ilahi mengenai pelayanan,
(3) mendapatkan arahan baru untuk pelayanan, (4) mendapatkan wawasan
baru lewat studi Alkitab yang menjadi kebenaran-kebenaran yang mendasar
bagi pelayanan, (5) meningkatnya kerinduan untuk berdoa, (6) peneguhan
melalui pengalaman-pengalaman mengenai "makna nasib" (sense of destiny), (7) kuasa baru untuk peperangan rohani, (8) petunjuk dan kebebasan
bagi para pekerja dalam pelayanan, (9) kemenangan atas kubu setan, (10)
jaminan perlindungan ilahi, (11) meningkatnya kepekaan akan kehadiran
Allah, (12) penghancuran sikap dan kebijakan yang menghalangi kemajuan
dalam suatu pelayanan baru dan (13) saat-saat ketika doa ditingkatkan sebagai suatu cara untuk bergumul secara efektif dengan masalah-masalah.
Puasa Bergilir
Sebuah puasa bergilir dilakukan dengan makan makanan hanya dari suatu
kelompok makanan pada suatu waktu. Beberapa orang menyebutnya Diet
Klinis Mayo karena puasa ini digunakan dalam penelitian medis untuk
menentukan reaksi terhadap kelompok makanan tertentu. Diet bergilir
mempunyai dua tujuan: medis, untuk menentukan alergi atau "kecanduan
yang baik" seseorang dan untuk membersihkan sistem tubuh.
Diet bergilir medis juga disebut sebagai "diet bergilir diversifikasi" untuk
membantu para teknisi medis untuk berhasil mendiagnosa reaksi terhadap
makanan atau reaksi alergi yang ditandai dengan kegagalan adaptasi secara
kimia. Sasarannya jelas, yaitu untuk menentukan kontrol asupan makanan
yang mengidentifikasi sebab-sebab reaksi fisik dan kecanduannya yang
berkaitan. Dengan menghindari makanan-makanan atau kelompok makanan
ini, seseorang mungkin menikmati kesehatan yang lebih baik. Jenis diet
bergilir ini, dan semua pembatasan ilmiahnya, tidak bisa dilakukan secara
berhasil tanpa petunjuk profesional karena kita perlu memantau kombinasi
makanan, pestisida yang mungkin ada dalam makanan-makanan komersial,
pembersihan sistem di antara interval penghindaran makanan dan sebagainya.
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Diet bergilir yang terdifersifikasi diuraikan dengan istilah "penghindaran
makanan" dan "jenis-jenis zat makanan".
Alasan mengapa diet bergilir ini bisa bermanfaat bagi orang kebanyakan
adalah karena diet bergilir ini melakukan pembersihan. Beberapa orang telah
menyarankan agar seseorang mengikuti diet ini selama enam hari, dengan
makan hanya dari satu kelompok makan setiap hari selama satu minggu.
Sementara makan satu kelompok makanan setiap hari, kelompok makanan
lain dihilangkan selama kira-kira satu minggu. Sistem molekul tubuh perlu
energi dari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh dan menghilangkan
racunnya - termasuk lemak - dari sel-sel tersebut. Jika jenis makanan tertentu
dan racun yang menyertainya terlalu ban yak dimasukkan ke dalam tubuh,
sel-sel tersebut menjadi kelebihan beban dalam proses pembatasan.
Diet bergilir membantu untuk membersihkan sel-sel dengan menghilangkan dan membersihkan racun dari setiap kelompok makanan selama peri ode
enam hari. Enam kelompok makanan - Piramida Kelompok Makanan: (1)
Padi-padian: serealia, pasta, roti, dan sebagainya; (2) Produk susu: susu,
keju, yogurt, dan sebagainya; (3) Produk unggas: ayam, telur, dan sebagainya; (4) Sayur-mayur: sayuran, akar-akaran, dan sebagainya; (5) Daging:
daging merah, ikan; (6) Buah-buahan: kacang-kacangan,jus, dan sebagainya.
Puasa Santo Benedict
Puasa Santo Benedict ditulis oleh Santo Benedict dari Itali pada abad
keenam dan diambil dari The Rule of the Master. Komunitas tersebut makan
makanannya (hanya satu kali makan dalam sehari) padajam keen am (tengah

hari pada hari Kamis dan Minggu) dan padajam kesembilan (pukul3 sore)
pada hari lainnya. Dalam bulan puasa Masehi, jam makan mereka diundur
sampai setelah kebaktian malam, suatu jam makan yang juga berlaku untuk
hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, dua minggu sebelum bulan puasa Masehi.
Orang yang sakit makan lebih awal padajam ketiga (pukul9 pagi). Anakanak di bawah umur dua belas berpuasa hanya pada musim dingin pada hari
Rabu, Jumat, dan Sabtu.
Saudara-saudara yang berada dalam perjalanan tidak berpuasa pada
musim panas. Pada musim dingin mereka berpuasa sampai malam pada
hari Rabu, Jumat, dan Sabtu.
Di Paschal, makanan komunitas dimakan pada siang hari.
Diambil dari To Love Fasting oleh Adalbert le Vogue. Petersham, Maine:
Saint Bede's Publications.
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Puasa Rasul Paulus
Masalah. Sebuah puasa untuk menyelesaikan masalah atau mencari
hikmat, yang biasanyamengenai suatu persoalan besar atau perubahan arah
kehidupan.
Ayat Kunci. "Selama tiga hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga
ia tidak makan dan minum" (Kisah Para Rasul 9:9).
Resep. (1) Sediakan suatu waktu untuk berpuasa dan mendengarkan suara
Yesus. (2) Tanyakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pencarian akan
diri sendiri. (3) Kenalilah kebenaran tunggal yang tidak berubah. (4) Hentikan
semua upaya sendiri dan berserahlah kepada Allah. (5) Beri perhatian pada
hal-hal fisiko (6) Beri perhatian pada hal-hal rohani. (7) Taati apa yang Anda
pelajari dari Allah. (8) Jawaban Anda mungkin berupa sebuah bibit yang
bersifat embrio, bukannya sebuah pohon yang sudah besar. (9) Allah mungkin menggunakan orang lain untuk memberi Anda wawasanlhikmat. (10)
Orang mungkin tidak memaharni puasa Rasul Paulus yang Anda lakukan
atau apa yang sedang Allah lakukan dalam hidup Anda.
Aspek-aspek Praktis. (1) Semakin berat keputusan Anda, semakin sering
atau lama Anda seharusnya menjalankan Puasa Rasul Paulus. (2) Rencanakan
pembacaan Alkitab yang tidak berhubungan dengan keputusan Anda. (3)
Kumpulkan semua informasi dan bawalah itu ke dalam Puasa Rasul Paulus.
(4) Kaji dan terapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam Puasa
Rasul Paulus. (5) Tulis dan tuliskan kembali keputusan yang perlu Anda

buat untuk mengklarifikasikan pemikiran Anda. (6) Tuliskan semua fakta
yang mempengaruhi keputusan Anda dan tinjaulah fakta-fakta tersebut secara
terus-menerus selama puasa tersebut. (7) Tuliskan semua penyelesaian yang
mungkin sebelum berupaya untuk mengambil sebuah keputusan. (8) Buatlah
sebuah komitmen untuk melaksanakan keputusan Anda.

Puasa Samuel
Masalah. Berpuasa untuk menghadirkan hadirat Allah untuk membangunkan orang yang lesu memberikan pembaruan bagi pemercaya dan keselamatan bagi mereka yang belum diselamatkan. Puasa Samuel ditujukan
untuk "kebangunan rohani suasana," di mana orang -orang merasakan hadirat
Allah, dan untuk kebangunan rohani pribadi.
Ayat Kunci. "Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan
mencurahkannya di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu..."
(1 Samuel 7:6).
Resep. Pra-puasa (1) Kenali belenggu Anda. (2) Perbarui pengabdian
pada hadirat Allah di tengah-tengah urnat-Nya. (3) Para pemimpin Allah
harus berada di tempat. Selama puasa (4) Harus ada suatu perkumpulan
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bersama. (5) Umat Allah harus mendemonstrasikan kesedihan karena dosa.
(6) Umat Allah harus mencari dosa-dosa tersembunyi dan menjauhkan diri
daripadanya. (7) Pengakuan dosa bersama. (8) Terapkan kuasa firman
Allah. (9) Allah memberkati simbol-simbol. Pasca-puasa - (10) Harapkan
serangan pasca-puasa. (11) Jalankan suatu proses puasa yang berkelanjutan,
bukan hanya suatu peristiwa satu kali. (12) Teruskan perbuatan-perbuatan
yang berkembang dari puasa yang berkelanjutan. (13) Carilah isyarat-isyarat
kemenangan. (14) Kemenangan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, bukan hanya peristiwa satu kali. (15) Rayakan simbol-simbol kemenangan tersebut.
Persamaan Kata untuk Puasa
Alkitab menggunakan beberapa ekspresi untuk menguraikan praktik
puasa. Dua ekspresi Ibrani yang berbeda diterjemahkan "tidak makan" (lihat
1 Samuel 28:20; 2 Samuel 12:17). Pernyataan "merendahkan diri" menguraikan puasa Ahab ketika dihadapkan dengan penghakiman Allah yang
segera datang (lihat 1 Raja-raja 21 :29). Persamaan kata yang paling sering
digunakan untuk puasa adalah "merendahkan diri" (lihat Imamat 16:29).
Kewaspadaan Rohani
Kemampuan kita untuk mengetahui tujuan Allah dalam hidup ini berkaitan langsung dengan kemampuan kita untuk merasakan desakan Roh
Kudus dalam diri kita. Kewaspadaan rohani adalah bahwa Allah menyediakan suatu aktivitas khusus untuk membantu

kita dalam melakukan

kehendak-

Nya.
Puasa Telepon
Suatu puasa yang dilakukan dengan berpantang dari penggunaan te1epon.
Lihat juga Puasa Media.
Kesaksian Sebuah Jadwal Puasa
Ketika saya harus mengambil sebuah keputusan penting atau ketika saya
ditanya untuk menyampaikan suatu pesan khusus, saya menyediakan waktu
24 jam untuk berpuasa sebelum rapat tersebut atau sebelum waktu keputusan
tersebut harus diambil. Puasa 24 jam adalah puasa dari malam sampai malam.
Berikut ini adalah hal-hal yang saya sertakan dalam hari doa dan puasa
saya.
Malam. Membaca banyak bagian Alkitab. Saya membaca atau membaca
sekilas sebanyak mungkin bagian Alkitab untuk mendapatkan isi umum
dan gagasan utama yang berkaitan dengan subjek kebutuhan saya.
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Menandai bagian-bagian yang signifikan untuk dipelajari kelak. Ketika
saya menemukan bagian-bagian tertentu yang signifikan bagi saya, saya
menandainya secara khusus dengan tujuan untuk mempelajarinya 1ebihjauh
pada keesokan paginya.
TIdur.
Pagi. Tugas pertama saya pada pagi hari adalah untuk menikmati suatu
waktu kemajuan rohani secara pribadi dari Mazmur dan Amsal. Hal ini
biasanya membuat saya selaras dengan Tuhan.
Mempelajari bagian-bagian yang signifikan, Saya membaca ulang
bagian-bagian yang signifikan yang ditandai pada malam sebelumnya dan
mulai mempelajarinya satu per satu. Hal ini mencakup membuat garis besar
dari bagian tersebut, melakukan kajian kata-kata khusus, mencari referensisilang dan menulis penerapan praktis.
Doa. Saya menghabiskan banyak waktu untuk berdoa berdasarkan daftar
doa harian, mingguan, dan bulanan saya. Saya mencakup semua hal ini
dalam hari puasa saya.
Syafaat. Hal-hal yang untuknya saya berpuasa menjadi target khusus
dalam syafaat. Saya mengingat hal-hal itu setiap jam. Saya juga mengingat
bahwa Allah menciptakan mal am sebagai permulaan suatu hari. "Jadilah
petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama" (Kejadian 1:5).
Saya menyadari bahwa pemikiran penting di malam hari adalah awal
puasa saya. Adalah penting untuk mengawali puasa saya dengan kekuatan

dan untuk melanjutkannya sampai pagi dan siang hari. Juga penting bahwa
saya memulai puasa saya dengan berdoa untuk keputusan atau rapat yang
saya hadapi. Kemudian saya terus berdoa untuk masalah itu setiap jam dalam
puasa saya.
Penyembahan dan puasa. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa puasa
bisa menjadi suatu tindakan penyembahan, yaitu, "memberikan penyembahan kepada Allah yang layak mendapatkannya." Kita bisa menyertakan
musik, puisi, pujian dan puasa dalam penyembahan sebagaimana Hana "siang
malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa" (Lukas 2:37). Kita tidak
diberi tahu bagaimana ia berpuasa setiap hari untuk menyembah Allah. Juga,
Gereja Mula-mula berpuasa berkenaan dengan penyembahan. "...mereka
beribadah [dari kata leiturgeo, yang memberi kita kata "liturgi"] kepada
Tuhan dan berpuasa" (Kisah Para Rasul 13:2).

Puasa Total
Sebuah puasa yang dijalankan dengan berpantang dari makanan dan minuman. Walaupun Musa menjalankan puasajenis ini selama 40 hari, namun
puasa total sekarang biasanya dijalankan dari 1 sampai 3 hari.

Dottor /stiloh do/am Puoso

223

Puasa yang Dilanggar
Puasa yang dilanggar terjadi ketika seseorang (1) tidak memenuhi nazar
rohani untuk berpuasa atau (2) telah melanggar batasan puasa secara fisik
(yaitu, makan atau minum sesuatu yang telah ia janjikan untuk ia jauhi).
Kadang-kadang orang secara tidak sengaja makan atau minum. Di waktu
yang lain orang dengan sengaja makan atau minum, yang sama sengajanya
dengan seseorang memilih untuk berbuat dosa.
Jelas, berbuka puasa tidak sarna dengan melanggar puasa, karena setiap
puasa harus mencapai suatu titik terminal (lihat Berbuka Puasa).
Alkitab tidak mengatakan apa-apa mengenai prinsip-prinsip, ilustrasi,
atau tindakan yang harus diambil ketika suatu puasa dilanggar. Oleh karena
itu, kita hams menarik prinsip-prinsip dari keseluruhan doktrin (prinsipprinsip kita harus selaras dengan dan tidak melanggar doktrin alkitabiah).
Juga, kita bisa belajar dari praktik-praktik paralel mengenai pelanggaran
nazar, seperti prinsip-prinsip pelanggaran nazar orang Nazir.
1. Tidak bersifat menghakimi. Karena semua dosa telah diampuni di
Kalvari (lihat Mazmur 103:12), apa yang telah Anda lakukan ditutup oleh
anugerah Allah.
2. Tidak memberikan manfaat. Jika Anda makan atau minum dan membatalkan nazar Anda, Anda mungkin tidak akan menerima manfaat dari
puasa dan doa Anda. Perhatikan apa yang Allah katakan mengenai mereka
yang melanggar nazar sebagai orang Nazir. Seorang Nazir tidak boleh menyentuh mayat, namun, "... apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat
tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia
mencukur rambutnya pada hari pentahirannya ... " (Bilangan 6:9). Apa
manfaat yang didapatkannya selama hari-hari ia berpuasa? "Hari-hari yang
sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenazirannya telah menjadi
najis" (Bilangan 6: 12) - yang berarti bahwa ia tidak menerima manfaat dari
nazarnya.
3. Rugi. Karena puasa tidak diharuskan, maka tidak ada perintah yang
dilanggar ketika Anda makan atau minum. Akan tetapi, Anda mungkin telah
merugikan kehendak pribadi atau harga diri Anda. Dengan makan, Anda
mendemonstrasikan kurangnya disiplin diri atau kelemahan ketetapan hati
Anda. Anda mungkin ingin kembali dan membuat janji Anda untuk berpuasa,
penuhilah kali ini sehingga Anda bisa membangun kembali disiplin-diri
Anda. Walaupun melanggar puasa Anda bukanlah "dosa", namun Anda
mungkin telah melemahkan iman Anda. "Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa" (Roma 14:23).
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Puasa Janda
Masalah. Sebuah puasa untuk menyediakan kebutuhan orang lain,
khususnya kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian.
Ayat Kunci. "... supaya engkau membagikan rotimu bagi orang yang
lapar dan membawa ke rumahmu orang rniskin yang terbuang, dan apabila
engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan
tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri?" (Yesaya 58:7,
NKJV).

Resep. (1) Berorientasi pada orang lain dengan menjadi peka terhadap
masalah-masalah dari mereka yang Anda jumpai atau yang Anda dengar.
(2) Sadari betapa jauh lebih baiknya keadaan Anda daripada orang lain. (3)
Berilah untuk membantu memenuhi kebutuhan orang dari sumber daya yang
biasanya akan dikonsumsi oleh diri Anda sendiri. (4) Mintalah hikmat untuk
menentukan taraf keterlibatan Anda dalam suatu proyek kemanusiaan
khusus. (5) Berdoalah bagi orang-orang yang untuknya Anda berpuasa selama Anda berpuasa. (6) Upayakan untuk ikut merasakan penderitaan
orang lain selama Anda berpuasa. (7) Pertimbangkan untuk melakukan
perubahan gaya hidup yang signifikan yang memampukan Anda untuk terus
berkontribusi pada kebutuhan pokok orang lain.
Aspek-aspek Praktis. (1) Identifikasi kebutuhan dan/atau proyek yang
bersifat perikemanusiaan tertentu di mana Anda akan terlibat. (2) Perkirakan
nilai makanan yang biasanya akan Anda konsumsi setiap harinya secara

umum. (3) Kirirnkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok sebelum Anda
mulai berpuasa. (4) Tentukan berapa lama Anda akan berpuasa untuk mendapatkan kembali jumlah yang hendak Anda berikan pada proyek ini. (5)
Bukalah puasa Anda dengan makanan dasar yang sederhana. (6) Carilah
cara-cara khusus untuk mengurangi biaya hidup pribadi Anda, yang memungkinkan Anda untuk lebih banyak berkontribusi untuk memenuhi
kebutuhan orang lain.
Puasa Bekerja
Sebuah puasa yang dilakukan secara diam-diam semen tara melakukan
kebiasaan kerja yang teratur. Ini biasanya merupakan puasa untuk mencapai
suatu sasaran.

APENDIKS
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KOMENTAR-KOMENTAR MENGENAI
PUASA OLEH PARA PEMIMPIN KRISTEN

Puasa hampir benar-benar lenyap dalam kehidupan orang awam. Yesus
mengutukjenis puasa yang salah, namun Ia tidak pernah bermaksud untuk
rnengatakan bahwa puasa seharusnya dihilangkan dari kehidupan. Kita akan
mendapat manfaatnya dengan baik dengan cara kita sendiri dan sesuai dengan
kebutuhan kita sendiri. --- William Barclay.
Dalam kehidupan pribadi saya, puasa dijalankan untuk tujuan khusus
dan untuk waktu yang lama. Setelah tiga hari, tidak ada lagi rasa sakit karena
lapar atau nafsu makan. Dua bel as sampai empat belas hari kemudian, ada
rasa bersih yang total dan kejelasan mental. Setelah dua puluh satu hari, ada
suatu pencurahan kuasa rohani dan kreativitas yang tak dapat diuraikan,
namun yang terus berlanjut sampai puasa diakhiri. Khususnya setelah minggu
ketiga seseorang tidak lagi tertarik sedikit pun pada hal-haljasmani di dunia
ini. Pikiran seseorang diisi secara eksklusif dengan gagasan-gagasan dan
kebenaran-kebenaran rohani yang luar biasa.
Salah satu hal yang paling luar biasa adalah bahwa pikiran akan berkonsentrasi selama berjam-jam pada subjek yang sarna tanpa sedikit pun
goyah atau terganggu. Tidak ada keraguan bahwa ada suatu kuasa yang
mengagurnkan dalam puasa. Jika puasa tersebut dikendalikan oleh Roh
Kudus dan Yesus adalah yang terutama, maka itu akan menjadi suatu pengalaman yang indah dan penuh kuasa.--- Arthur Blessitt
Karena puasa dilakukan di hadapan Allah, suatu bukti praktis bahwa hal
yang kita minta adalah suatu masalah yang riil dan mendesak bagi kita, dan
karena puasa sangat memperkuat intensitas dan kuasa doa, dan menjadi
ekspresi praktis yang tidak pernah pudar dari suatu doa tanpa kata-kata,
saya bisa rneyakini bahwa puasa tidak akan tanpa kernanjuran, khususnya
ketika firman Tuhan mempunyai referensi terhadap suatu kasus seperti yang
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kita hadapi sekarang. Saya mencobanya, tanpa memberi tahu siapa pun,
dan pada kenyataannya konflik-konflik berikutnya diringankan olehnya
secara luar biasa. Saya bisa berbicara jauh lebih tenang dan mengambil keputusan jauh lebih baik. Saya tidak menuntut untuk hadir bersama dengan
yang sakit begitu lama; dan saya merasa bahwa saya bisa mempengaruhi
tanpa saya hadir.--- Blumhart
Tidak perlu dikatakan bahwa para pengkhotbah belajar terlalu ban yak.
Beberapa di antara mereka tidak belajar sarna sekali; yang lain tidak belajar
cukup ban yak. Beberapa tidak belajar dengan cara yang benar untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja yang berkenarrpada Allah. Namun
kekurangan besar kita bukan dalam budaya kepala, namun dalam budaya
hati; bukan dalam kekurangan pengetahuan, namun dalam kekurangan kekudusanlah kesedihan dan kekurangan kita - bukan bahwa kita tahu terlalu
ban yak, namun bahwa kita tidak cukup bermeditasi di hadapan Allah dan
firman-Ny a dan berjaga-jaga dan puasa dan berdoa. --- E.M. Bounds
Merasakan manisnya persekutuan dengan Allah dan kuasa kasih-Nya
yang mendesak dan betapa mengagumkannya kasih-Nya memikatjiwa dan
membuat semua kerinduan dan kasih sayang berpusat kepada Allah, saya
mengkhususkan hari ini untuk melakukan puasa dan doa kepada Allah secara
diam-diam, untuk mengarahkan dan memberkati saya sehubungan dengan

pekerjaan besar yang saya punyai berkenaan dengan pengabaran Injil dan
untuk meminta Tuhan berpaling kembali kepada saya dan menunjukkan
kepada saya terang wajah-Nya. Saya mempunyai sedikit kehidupan dan
kekuatan pada pagi hari. Menjelang tengah hari Allah memampukan saya
untuk bergumul dengan bersemangat dalam syafaat untuk ternan-ternan saya
yang tidak hadir, namun baru pada mal am hari Tuhan menemui saya secara
mengagumkan dalam doa. Saya pikir jiwa saya tidak pernah berada dalam
penderitaan yang mendalam seperti ini sebelumnya. Saya tidak merasa
terkekang, karena anugerah ilahi yang sangat luar biasa terbuka bagi saya.
Saya bergumul untuk ternan-ternan yang tidak hadir, untukjiwa-jiwa yang
tersebar, dan untuk banyak orang yang saya pikir adalah anak-anak Allah,
di banyak tempat secara pribadi. Saya berada dalam penderitaan yang
mendalam dari setengah jam setelah matahari terbit sampai hampir gelap
sehingga tubuh saya basah kuyup oleh keringat, namun demikian saya merasa bahwa saya belum melakukan apa-apa; oh, Juruselamat saya yang saya
kasihi mencucurkan keringat darah untuk jiwa-jiwa yang terhilang! Saya
rindu memiliki lebih banyak bel as kasihan bagi mereka. Saya merasa tetap
berada dalam suatu lingkupan yang manis, di bawah rasa kasih dan anugerah
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ilahi, dan tidur dengan lingkupan seperti itu, dengan hati saya tertuju kepada
Allah.--- David Brainerd
Ada indikasi bahwa orang-orang Kristen Perjanjian Baru sangat peka
terhadap komunikasi Roh selama berpuasa.--- F.F. Bruce
Alasan mengapa penganut aliran Metodis pada umumnya tidak hidup
dalam keselamatan ini adalah terlalu banyak tidur, terlalu ban yak makan
dan minum, terlalu sedikit berpuasa dan penyangkalan diri, terlalu banyak
percakapan dengan dunia, terlalu ban yak berkhotbah dan mendengar dan
terlalu sedikit memeriksa diri sendiri dan berdoa.--- William Bramwell
Saya berupaya untuk mengkategorikan dan mendefinisikan aspek-aspek
puasa dan doa sebagai suatu pengalaman yang membawa pada pertumbuhan
gereja. Mungkin dengan mengekspos gagasan-gagasan inilah saya akan
membuat orang lain belajar berdasarkan pengalaman mengenai puasa dan
doa dan kemudian mendorong lebih banyak pertumbuhan gereja. Saya merindukan agar ... puasa adalah suatu disiplin rohani. Ini mungkin tidak untuk
setiap orang. Namun ini mungkin adalah suatu kunci kepada "teologi kuasa"
yang diperlukan untuk membuka pekerjaan-pekerjaan baru.--- J. Robert
Clinton
Saya menghabiskan hari Jumat dalam puasa secara rahasia, meditasi,
dan doa secara diam-diam untuk memohon pertolongan pada Hari Tuhan.

Kira-kira di tengah khotbah seorang pria menangis; bersama tangisan tersebut
jiwa saya meluap. Saya berlutut untuk berdoa, namun kami tidak bisa berkhotbah lagi karena tangisan dan air mata terjadi di seluruh kapel. Kami
melanjutkan dalam syafaat, dan keselamatan datang.--- Thomas Collins
Puasa dipraktikkan secara agak luas pada lapangan misi kami saat ini.
Seperti setiap praktik rohani lain yang ditahbiskan Allah, puasa bisa disalahgunakan atau diselewengkan. Hal ini akan dibicarakan dalam paragraf
berikutnya. Namun puasa tetap merupakan cara yang dipilih Allah untuk
memperdalam dan memperkuat doa. Anda akan menjadi yang termiskin
secara rohani dan kehidupan doa Anda tidak akan pernah menjadi apa yang
Allah inginkan sampai Anda mempraktikkan puasa.--- Wesley L. Duewel
Siapa yang tidak tahu bahwa puasa pada hari keempat dan keenam dalam
satu minggu dijalankan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia?--Epiphanius, Uskup Salamis
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Kebangunan rohani harus terjadi di Amerika. Karena itu, saya telah
menyerukan agar Amerika bergabung bersama saya dalam sebuah puasa
besar .... Saya yakin bahwa adalah alkitabiah bagi kita untuk menyerukan
sebuah puasa. Ini adalah perbuatan iman. Ketika kita menyerukan sebuah
puasa, kita menan tang orang untuk menghilangkan kebutuhan hidup
mendasar mereka sehingga mereka bisa berdoa kepada Allah secara lebih
efektif.--- Jerry Falwell
Saya juga dibawa ke suatu keadaan ketidakpuasan besar oleh keinginan
saya sendiri akan kestabilan dalam iman dan kasih ... Saya sering merasa
diri saya sendiri lemah ketika pencobaan datang dan sering kali perlu
menjalani hari-hari puasa dan doa dan menghabiskan banyak waktu dalam
memeriksa secara saksama kehidupan rohani saya sendiri untuk mendapatkan
persekutuan dengan Allah dan memahami kebenaran ilahi yang akan
memampukan saya untuk secara efisien bekerja bagi kemajuan kebangunan
rohani.--- Charles G. Finney
Dalam penelitian saya, saya belum menemukan sebuah buku pun yang
secara lengkap menulis tentang puasa dari tahun 1861 sampai 1954, sebuah
peri ode hampir 100 tahun. Apa alasan sikap acuh tak acuh mengenai suatu
disiplin yang begitu sering disebutkan dalam Alkitab dan dengan semangat
yang begitu besar dipraktikkan oleh orang-orang Kristen selama berabad-

abad? Paling tidak ada dua hal. Pertama, adanya suatu reaksi, dan selayaknya
demikian, terhadap praktik bertapa yang berlebihan pada Abad Pertengahan.
Kedua, telah berkembang suatu filosofi umum yang benar-benar mendominasi budaya Amerika, termasuk budaya religius Amerika, bahwa memuaskan
setiap hasrat manusia itu merupakan suatu hal yang positif.. .. Hal pertama
yang saya pelajari tentang diri saya sendiri dalam pengalaman berpuasa
adalah hasrat saya untuk merasa nyaman. Saya lapar dan saya tidak merasa
nyaman. Tiba-tiba saya mulai menyadari bahwa saya akan melakukan hampir
segala hal untuk merasa nyaman. Tidak ada yang salah dengan merasa
nyaman, namun itu harus dibawa pada suatu tempat yang layak dalam kehidupan kita di mana hal itu tidak mengontrol kita.--- Richard J. Foster
Jika seseorang berpuasa, biarlah puasa itu dilakukan secara diam-diam
seperti untuk Bapa dan bukan untuk dipamerkan di depan manusia.--- A. C.
Gaebelein
Kemampuan kita untuk merasakan tuntunan Allah dalam kehidupan
secara langsung berkaitan dengan kemampuan kita untuk merasakan
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dorongan Roh-Nya dari dalam. Allah menyediakan suatu aktivitas khusus
untuk membantu kita dalam melakukan hal ini ... Manusia yang melaluinya
Allah melakukan perkara-perkara besar telah menekankan pentingnya doa
dengan berpuasa ... Dalam puasa panjang yang lebih dari tiga hari, seseorang
segera mengalami suatu penurunan yang besar dalam hasrat hawa nafsu
dan segera mempunyai kesadaran baru terhadap hal-hal rohaniah.--- Bill
Gothard
Puasa sukarela, suatu praktik yang dilakukan sejak dahulu, telah menjadi
suatu alat pengobatan dalam mengontrol kegemukan yang parah. Berpuasa
selama sepuluh sampai empat belas hari, dengan diperbolehkan untuk minum
air, bukanlah sesuatu yang kuno ataupun biadab. Ini dapat dilakukan dengan
baik oleh pria atau wanita yang sangat gemuk, dan merupakan suatu pendekatan yang revolusioner dan penuh harapan terhadap manajemen kegemukan.--- Robert B. Greenblatt
Puasa tidak dibatasi pada berpantang dari makan dan minum. Puasa
sebenarnya berarti berpantang secara sukarela selama suatu waktu dari
berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, tidur, istirahat, berhubungan dengan orang lain, dan sebagainya.
Tujuan berpantang seperti itu selama periode waktu yang 1ebih lama
atau 1ebih pendek adalah untuk mengendorkan tingkat keterikatan yang
mengikat kita dengan dunia atau hal-hal materi dan keadaan di sekitar kita
secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengkonsentrasikan semua kekuatan

rohani kita pada hal-hal yang tidak terlihat dan kekal.
Dalam analisis akhir, berjuang dalam doa berarti berperang melawan
semua rintangan dari dalam dan dari luar yang akan memisahkan kita dari
roh doa.
Pada titik inilah Allah telah menahbiskan puasa sebagai suatu cara untuk
berjuang melawan rintangan yang tidakjelas dan berbahaya yang melawan
kita dalam doa--- O. Hallesby
Alkitab meminta kita berpuasa, Gereja mengatakannya
George Herbert

sekarang.---

Puasa dan berjaga-jaga tanpa suatu objek khusus dalam pandangan kita
sarna seperti waktu yang dibuang dengan sia-sia. Waktu tersebut dipakai
untuk melayani berbagai jenis kepuasan diri sendiri, bukannya dimanfaatkan
dengan baik.--- David Livingstone
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Ketika pria dan wanita mulai mempertimbangkan hari dan waktu yang
kita lalui dengan suatu keseriusan baru, dan ketika banyak orang mulai
mencari kebangunan rohani dan kebangkitan kembali, puasa telah menjadi
semakin penting.--- D. Martyn Lloyd-Jones
Perjanjian Baru sering kali mengaitkan doa dengan puasa. Berpantang
dari makanan bisa menjadi suatu pertolongan yang berharga dalam latihan
rohani. Dari sisi kemanusiaan, puasa meningkatkan kejelasan, konsentrasi,
dan ketajaman. Dari sudut pandang ilahi, tampak bahwa Tuhan secara khusus mau menjawab doa ketika kita memposisikan doa tersebut lebih penting
daripada makanan yang kita butuhkan.--- William MacDonald
Cobaan yang kita hadapi pasti bukanlah berpuasa terlalu banyak, namun
tidak pernah memeriksa kegemaran kita akan selera makan pada setiap
tingkat atau pada setiap kesempatan. Kita akan jauh lebih sehat dan kuat
jika kadang-kadang kita mengurangi makanan kita dan mengistirahatkan
organ-organ nutrisi kita.--- F.B. Meyer
Jika Anda berkata saya akan berpuasa ketika Allah mendorong saya,
Anda tidak akan pernah berpuasa. Anda terlalu dingin dan acuh tak acuh.
Pikullah gandar Anda.--- Dwight L. Moody
Belajarlah dari orang-orang ini yang pekerjaannya yang diperintahkan
Roh Kudus memanggil kita pada puasa dan doa yang baru, pada pemisahan
yang baru dari roh dan kesenangan dunia, pada pengabdian yang baru kepada
Allah dan kepada persekutuan dengan-Nya, Orang-orang itu memberi diri
mereka untuk berpuasa dan berdoa, danjika dalam semua pekerjaan Kristen
kita yang sederhana ada lebih banyak doa, maka akan lebih banyak berkat
dalam kehidupan batin kita.--- Andrew Murray
Setiap kali saya berpuasa saya membangun suatu dimensi kerohanian
barudalam hidup saya dan mempunyai otoritas rohani yang baru terhadap
orang lain.--- George Pitt
Sebagai seorang Boomer, saya telah dikondisikan untuk menikmati yang
terbaik yang ditawarkan dunia. Puasa berbicara tegas tentang konsumerisme,
salah satu nilai utama generasi saya. Untuk mengesampingkan apa yang
saya inginkan, guna mendorong pertumbuhan rohani secara pribadi berarti
menyangkal diri saya sendiri dan memikul salib saya setiap hari pada tahun
sembilan puluhan. Saya curiga akan sulit bagi saya untuk bangkit meng-
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hadapi tantangan kemuridan dan menjalani gaya hidup Kristen secara
konsisten tanpa mempraktikkan disiplin puasa.--- Douglas Porter
Setiap orang Kristen, saya pikir, seharusnya kadang-kadang berpuasa
dan berdoa, menunggu di hadapan Allah sampai ia mendapatlcan kemenangan
yang diperlukannya ... Banyak pengalaman yang bisa saya ceritakan
mengenai kemenangan dan berkat yang saya dapatkan setelah berdoa dan
berpuasa. Namun pengalaman yang paling berharga bagi saya terjadi pada
tahun 1921... Saya telah melihat lebih banyak orang diselamatkan dalam
satu pelayanan daripada yang terjadi pada waktu itu, namun, oh, itu menjadi
berkat bagi saya sebagai seorang pengkhotbah muda yang baru saja memulai
pelayanan! Saya tahu bahwa puasa dan doa yang nyata dan sikap merendahkan pikiran ketika kita menantikan Allah akan mendapatkan berkat
yang ingin Allah berikan kepada kita!--- John R. Rice
Saya menyarankan agar Anda berpuasa satu hari dalam seminggu. Akan
tetapi, hal ini akan diubah oleh beban yang datang, kepemimpinan Roh
Kudus, dan kebutuhan rohani yang mungkin Anda hadapi. Sering kali
seseorang perlu menjalani semi-puasa atau mungkin puasa buah atau puasa
makanan alami selama satu rninggu untuk menjaga sistem tubuh dan memberi
kesempatan kepada tubuh untuk membersihkan diri. Jika saya merasa
tenggorokan saya mulai sakit, saya mungkin berpuasa tiga atau empat hari.
Jika saya mempunyai penderitaan yang datang tanpa pemberitahuan, saya
akan berpuasadan berdoa serta membaca Alkitab saya sampai penderitaan
tersebut pergi dan meminta umat Allah, tentu saja, untuk berdoa bagi saya
dan berdoa bersama saya.--- Lester Roloff
Salah satu nilai yangjelas dari puasa terletak pada fakta bahwa disiplinnya membantu kita menjaga tubuh. Ini merupakan suatu pengetahuan praktis
mengenai keunggulan rohani. Namun di samping nilai refleks ini, puasa
juga mempunyai manfaat langsung yang berkaitan dengan doa. Banyak orang yang mempraktikkannya dengan motif yang benar dan untuk memberikan diri mereka seutuhnya kepada doa bersaksi bahwa pikiran menjadi
luar biasa jelas dan penuh semangat. Ada suatu kebangkitan rohani dan
peningkatan kuasa yang nyata dari konsentrasi pada hal-hal yang bersifat
roh.--- J. Oswald Sanders
Setelah berpuasa selama bertahun-tahun, Allah mulai berbicara dalam
hati saya berkenaan dengan kuasa untuk memenangkan jiwa. Tarnpaknya
Tuhan menanarnkan kesan dalam diri saya bahwa saya tidak akan pernah
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mendapatkan urapan Allah untuk menggapai para pendosa yang terburuk
sampai saya bisa berpuasa selama 40 hari dan membaca seluruh isi Alkitab
paling tidak satu kali. Hal ini saya lakukan dan sejak hari itu hidup saya berubah. Allah membantu kami untuk memenangkan orang-orang bagi Kristus yang namanya telah ada dalam daftar doa kami selama 20 tahun atau
lebih.
Saya tidak pemah memasuki sebuah puasa yang merupakan suatu puasa
panjang selama 14, 21, atau 28 hari tanpa pertama-tarna mengetahui bahwa
itu adalah kehendak Allah. Konferensi Alkitab dan kebangunan rohani
terbesar yang saya alami hari ini terjadi ketika saya tidak makan secuil makanan pun namun hanya minum air sejak saya naik pesawat sampai saya
kembali ke pesawat untuk pulang ke rumah.
Puasa akan membuat suatu perbedaan dalam memenangkan jiwa bagi
Kristus.--- J. Harold Smith
Secara tepat, puasa lebih merupakan ekspresi alami mengenai perasaan
dan kerinduan religius tertentu dan bukannya suatu tugas yang diperintahkan
melalui wahyu. Namun ada satu puasa khusus yang diharuskan dalam Perjanjian Lama, dan sarna sekali tidak ada puasa yang diharuskan dalam
Perjanjian Baru. Namun seseorang tidak bisa gagal untuk melihat bahwa
latihan tersebut, bagaimanapun, sangat sesuai dengan keseluruhan tujuan
hidup kerohanian

yang benar di segal a zaman; dan bahwa, jika tidak

diperintahkan secara jelas, itu hanya karena alam sendiri mengajar kita dalam
lingkungan tertentu untuk membuatjiwa menderita.--- w.e. Smith
Kita seharusnya berpuasa ketika kita terbeban akan pekerjaan Allah. Saya
percaya bahwa hal terbesar yang dipunyai gereja adalah staf, diaken, dan
pemimpin yang berpuasa dan berdoa - bukan ketika gereja tersebut mulai
padam, namun untuk mengobarkan api dalam gereja tersebut. Banyak gereja
yang mati akan mendapatkan api jika orang-orang yang berada pada posisi
kepemimpinan menyediakan waktu untuk berpuasa dan berdoa ... Puasa
menghasilkan suatu karya adikodrati dalam kehidupan kita. Allah tidak akan
mempercayakan kuasa adikodrati kepada mereka yang hidupnya tidak berada
di bawah kontrol total... Orang Kristen yang ingin mempunyai kuasa
adikodrati dari Allah harus berada di bawah kontrol total Roh Kudus.--Charles Stanley
Pada pagi hari ketika kami berpuasa, Roh Kudus tampak memenuhi
beberapa dari kami, sehingga masing-masing merasa (sebagaimana yang
kami temui dalam percakapan pribadi setelah itu) bahwa kami tidak tahan
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lagi dan hidup. --- Mrs. Howard Taylor
Ada orang yang berpikir bahwa puasa termasuk dispensasi lama; namun
jika kita melihat Kisah Para Rasul 14:23 dan Kisah Para Rasul 13:2-3, kita
mendapati bahwa puasa dipraktikkan oleh orang-orang saleh pada zaman
para rasul. Jika kita ingin berdoa dengan kuasa, kita seharusnya berdoa
dengan berpuasa. Hal ini, tentu saja, tidak berarti bahwa kita harus berpuasa
setiap kali kita berdoa, namun ada saat-saat darurat atau krisis khusus dalam
pekerjaan atau dalam kehidupan pribadi kita, ketika orang benar-benar
menarik diri mereka sendiri dari kepuasan nafsu makan alami yang
sebenarnya normal pada keadaan lain, sehingga mereka bisa memberi diri
mereka secara keseluruhan untuk berdoa. Ada suatu kuasa yang istimewa
dalam doa-doa seperti itu. Setiap krisis besar dalam kehidupan dan pekerjaan
seharusnya dihadapi dengan cara itu. Tidak ada yang menyenangkan Allah
dalam sikap kita membuang hal-hal yang menyenangkan dengan cara seperti
orang Farisi dan legalistik. Namun, ada kuasa dalam diri orang-orang yang
sungguh-sungguh dan tekun dalam doa untuk mendapatkan hal-hal yang
kita rasa sebagai kebutuhan kita, yang membawa kita untuk menyisihkan
segala sesuatu, bahkan hal-hal yang paling layak dan perlu sekalipun. Sehingga kita bisa menetapkan wajah kita untuk mencari Allah, dan mendapatkan berkat dari-Nya.--- R.A. Torrey
Walaupun ada banyakjenis puasa yang berbeda, yang paling umum, dan
yang saya rekomendasikan sebagai permulaan, adalah berpantang dari

makanan, namun tidak dari minuman, selama suatu periode waktu tertentu.
Selama membicarakan minuman, semua setuju bahwa air adalah yang pokok.
Beberapa menambahkan kopi atau teh, beberapa menambahkan jus buah.
Semua juga setuju bahwa minuman seperti milk shake sudah terlalu jauh,
dan tidak berada dalam semangat berpuasa. Bagaimanapun, puasa melibatkan
suatu praktik penyangkalan diri yang disengaja, dan disiplin rohani ini telah
dikenal selama berabad-abad sebagai suatu cara untuk membuka diri kita di
hadapan Allah dan mendekat kepada-Nya ... Pada tingkat di mana puasa
lebih menjadi sebuah norma dalam kehidupan Kristen sehari-hari sebagai
individu dan jemaat, kita akan menjadi lebih efektif dalam peperangan
rohani.--- C. Peter Wagner
Puasa itu penting - lebih penting, mungkin, daripada banyak anggapan
kita, sebagaimana saya percaya akan diungkapkan dalam buku ini. Puasa
bukanlah sebuah doktrin alkitabiah yang utama, suatu batu fondasi iman,
atau suatu obat mujarab bagi setiap penyakit rohani. Namun, ketika dilakukan
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dengan sebuah hati yang murni dan dengan motif yang benar, puasa bisa
memberi kita suatu kunci untuk membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka
dengan kunci-kunci lain; sebuah jendela yang membukakan horison baru
dalam dunia yang tidak terlihat; sebuah senjata rohani pemeliharaan Allah,
"kuat, untuk merobohkan benteng." Semoga Allah menggunakan buku ini
untuk menyadarkan banyak umat-Nya kepada semua kemungkinan rohani
laten dalam puasa yang telah dipilih Allah.--- Arthur Wallis
Puasa pada hari ini tidak diperintahkan ataupun dilarang, dan hanya
memberikan manfaat jika dipraktikkan di bawah pimpinan Roh Kudus.--John F. Walvoord
Seorang pendeta bisa menyerukan sebuah hari doa dan puasa di gerejanya.
Setiap kali saya melakukan ini sebagai seorang pendeta, kami melihat hasilhasil yang luar biasa. Kami biasanya melakukannya pada hari Rabu dan
menutupnya dengan pertemuan doa tengah-rninggu. Saya akan meminta
orang-orang untuk tidak menceritakan kepada saya apakah mereka berpuasa
atau tidak. Kami akan mengadakan sebuah pertemuan doa khusus di gereja
sekitar jam sepuluh pagi untuk mereka yang bisa datang. Beberapa akan
tinggal sampaijam makan siang. Kadang-kadang kami akan berhenti sebentar pada siang hari untuk memberi kesempatan kepada para istri yang harus
menyiapkan makan siang atau mengurus anaknya pulang. Pertemuan doa

sore hari bisa diadakan dan ditutup dengan pertemuan doa malam. Biasanya
sebuah puasa akan dimulai pada pagi hari dan diteruskan sampai keesokan
paginya. Dari sanalah kata "breakfast (sarapan)" berasal- breakfast berarti
"break a fast." Telah berkali-kali saya berpuasa hanya satu atau dua kali
makan dalam sehari karena keadaan.--- C. Summer Wemp
Pertama, biarlah itu dilakukan untuk Tuhan, dengan mata kita satu per
satu tertuju kepada-Nya. Biarlah tujuan kita adalah ini, dan hanya ini, yaitu
untuk memuliakan Bapa kita yang di Surga; untuk mengekspresikan
kesedihan dan rasa malu kita karena bermacam-macam pelanggaran kita
terhadap hukum-Nya yang kudus; untuk menunggu suatu peningkatan anugerah yang menyucikan, menarik kasih sayang kita kepada hal-hal yang di
atas; untuk menambahkan keseriusan dan kesungguhan pada doa kita; untuk .
menghindari murka Allah; dan untuk mendapatkan semua janji agung dan
berharga yang telah dijanjikan-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus ...
Marilah kita berhati-hati dengan khayalan bahwa kitapantas mendapatkan
sesuatu dari Allah melalui puasa kita. Kita harus selalu diperingatkan mengenai hal ini; karena hasrat untuk "membangun kebenaran kita sendiri," untuk
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mengusahakan keselamatan dari dosa dan bukan karena anugerah, mengakar
begitu mendalam di dalam hati kita. Puasa adalah satu-satunya cara yang
telah ditahbiskan Allah, di mana kita menunggu kemurahan-Nya yang tidak
layak kita dapatkan; dan di mana, tanpa kelayakan kita, Ia telah berjanji
secara bebas untuk memberi kita berkat-Nya.--- John Wesley
Tidak salah kitil berpuasa, jika kita melakukannya dengan cara yang benar
dan dengan motif yang benar. Yesus berpuasa (Matius 4:3); demikian juga
anggota-anggota gereja mula-mula (Kisah Para Rasul 13:2). Puasa membantu untuk mendisiplinkan nafsujasmani (Lukas 21:34) dan menjaga agar
prioritas rohani kita benar. Namun puasa tidak boleh menjadi peluang untuk
pencobaan (l Korintus 7:7). Sekadar bertarak dari manfaat alami (seperti
makanan atau tidur) bukanlah puasa itu sendiri. Kita hams mernpersembahkan diri kita kepada Allah dan menyembah-Nya. Jika tidak ada penyembahan
hati (lihat Zakharia 7) maka tidak ada manfaat yang abadi.--- Warren W.
Wiersbe

APENDIKS
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CARA
MEMBUAT JURNAL PUASA

Sepanjang sejarah, para pemimpin besar Kristen telah membuat jurnal
pribadi untuk mencatat pengamatan-pengamatan mengenai kehidupan dan
pelayanan Kristen mereka. Para pemimpin ini menggunakan jurnal mereka
untuk mencatat pengertian-pengertian yang diberikan oleh Allah dan ekspresi
pergumulan pribadi mereka. Jurnal-jurnal merekajarang dimaksudkan untuk
dipublikasikan; akan tetapi, jurnal-jurnal tersebut telah membantu banyak
orang Kristen saat ini untuk berhasil melewati pergumulan yang serupa.
Jurnal David Brainerd, John Wesley, dan jurnal-jurnallainnya merupakan
catatan pengalaman pribadi bersama Allah yang memberikan inspirasi yang
membantu orang-orang pada hari ini dalam pengalaman mereka sendiri yang
unik bersama-Nya.
Belakangan ini, banyak orang Kristen telah memulai displin mernbuat

jurnal sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Pada awal atau akhir setiap
hari, mereka menyediakan waktu untuk mencatat kejadian-kejadian dan
pelajaran-pelajaran yang dipelajari selama 24 jam sebelumnya. Setelah
beberapa minggu atau bulan, catatan harian mereka memberikan suatu
tinjauan ulang mengenai karya Allah dalam kehidupan mereka. Sering kali
sebuahjurnal rohani mencatat perkembangan sebuah sasaran atau penerapannya dan manfaat dari sebuah disiplin baru atau kebenaran alkitabiah.
Beberapa orang Kristen enggan membuat jurnal karena mereka tidak
merasa bahwa diri mereka adalah seorang penulis. Mereka merasa takut
dengan ejaan dan tata bahasa mereka yang buruk atau gaya tulisan mereka
yang tidak berkembang. Jumal rohani bersifat pribadi; oleh karena itu, kita
dapat dengan bebas dalam menulisnya.
Jumal bisa berfungsi sebagai buku sejarah pribadi, yang juga dapat
mencatat percakapan telepon dan rapat-rapat. Jurnal bisa juga berfungsi
sebagai ekspresi tercatat mengenai doa dan perasaan pribadi sehari-hari.
Jurnal bisa menjadi ternan pribadi, yang memungkinkan orang menulis ketika
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rnereka ingin berbicara dengan sahabat dekat untuk rnenceritakan peristiwaperistiwa hari ini dan antisipasi hari esok.
Ada banyak rnanfaat yang bisa kita dapatkan dengan rnernbuat jurnal.
Pertarna, rnernbuat jurnal rnernbantu untuk rnernperlarnbat dan mernfokuskan kernbali orang-orang yang rnelangkah dengan cepat. Kedua, jurnal
rnernberi orang peluang untuk berhubungan dengan dan rnencatat perasaan
mereka. Ketiga, jurnal menyediakan suatu cara untuk rnencatat pelajaranpelajaran penting yang diajarkan Allah sehari-hari. Dari waktu ke waktu,
jurnal rnungkin rnencatat perturnbuhan nyata dalarn kehidupan rnanusia yang
jika tidak dicatat rnungkin tidak terperhatikan danlatau tidak terukur. Juga,
jumal rnernberikan catatan jawaban Allah atas doa dan pemberian-pemberian
baik lainnya yang diterirna dari Bapa.

BAGAIMANA MEMULAI
UNTUK MENULIS SELAMA PUASA ANDA
Langkah paling sulit dalarn setiap disiplin baru sering kali adalah langkah
pertama. Bagi ban yak orang, rnengambil waktu untuk rnenulis sebuah jurnal
pada hari pertarna rnerupakan rintangan yang rnencegah rnereka untuk
rnenggunakan alat ini dalarn kehidupan Kristen rnereka. Jika saat ini Anda
bel urn rnernbuat sebuah jurnal rohani, putuskan untuk rnernbuatnya selarna
puasa Anda. Anda mungkin mendapati bahwa membuat jurnal merupakan

suatu disiplin yang bermanfaat yang ingin Anda lakukan selama sisa hidup
Anda. Juga, dengan rnernbuat jurnal selarna hari-hari puasa Anda ketika
Anda mernbaca Puasa untuk Melakukan Terobosan Rohani, Anda akan
rnernpunyai sebuah catatan yang akurat rnengenai perasaan Anda ketika
Anda rnengernbangkan disiplin puasa, dan sebuah referensi untuk pengertian
khusus yang Anda terirna dari Allah selarna Anda berpuasa.
Ketika Anda mulai rnernbuat jumal pada hari-hari puasa Anda, ingatlah
bahwa Anda sedang rnenulis untuk diri Anda sendiri. Hal ini rnernberi Anda
suatu kebebasan. Anda mungkin berharap untuk rnernbeli sebuah buku
khusus atau buku harian untuk digunakan sebagai jumal Anda. Atau Anda
rnungkin rnernilih untuk rnenulis di lernbaran kertas yang berbeda dan menyatukannya kelak. Kornputer di rurnah Anda bisa menjadi jumal Anda.
Beberapa orang telah rnenggunakan sebuah perekam kaset sebagai sebuah
jurnal pribadi, biasanya untuk ditulis di kertas kelak.
Mulailah dengan rnencatat tanggal Anda memulai puasa Anda. Kemudian
tulislah pelajaran yang baru-baru ini telah Anda pelajari, keadaan yang telah
Anda hadapi, perasaan yang telah Anda alarni dan keprihatinan khusus
lainnya yang rnungkin Anda punyai. Beberapa orang rnerasa lebih rnudah
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dengan menamai jurnal mereka, dan menulis jurnal mereka seakan-akan
mereka secara akrab bercakap-cakap dengan sahabat dekat mereka.
Jurnal Anda seharusnya mencakup berbagai topik. Hari-hari tertentu isi
jurnal Anda mungkin menyatakan sebuah kesaksian pribadi. Pada hari-hari
lainnya, jurnal Anda akan mencakup pengertian dari pembacaan Alkitab
pada hari itu, sebuah khotbah yang Anda dengarkan, sebuah artikel yang
Anda baca atau sebuah pendalaman Alkitab yang Anda hadiri. Sering kali
penulisan jurnal Anda akan mencerminkan permohonan doa Anda seharihari, atau pujian kepada Allah atas doa yang dijawab.
Catatlah pengertian yang Anda terima dari Allah selama puasa Anda.
Sebelum Anda mulai menulis, sediakan waktu untuk mempertimbangkan
hal-hal yang terjadi pada hari puasa Anda dan pelajaran yang telah Anda
pelajari. Beberapa dari pengertian-pengertian ini signifikan dan jelas, dan
Anda hanya akan mendapatkan sedikit kesulitan untuk mengenali dan
mencatatnya. Pada saat yang lain, Allah mungkin menggunakan cara-cara
yang tidak jelas untuk mengungkapkan diri-Nya sendiri kepada Anda dan
untuk membagikan pelajaran-pelajaran penting yang perlu Anda pelajari.
Mereka yang terlibat dalam pelayanan melalui tulisan dengan cepat
belajar akan pentingnya riset dalam proses menulis. Sebelum sebuah artikel
atau buku ditulis, ban yak sekali waktu yang dihabiskan oleh penulis untuk
mengkaji subjek tersebut dan mempelajari isinya yang akhirnya akan menjadi
bagian dari artikel atau buku tersebut. Penulisan jurnal juga dibantu oleh
doa dan meditasi. Jika Anda mempunyai kesulitan dalam menulis sebuah
jurnaI. itu mungkin karena Anda belum menginvestasikan cukup waktu bersarna Allah. Selama puasa Anda, ambil waktu ekstra untuk membaca Alkitab, berdoa, dan belajar. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan pengertian yang akan ingin Anda catat dalam jurnal Anda.
BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN
JURNAL ANDA SETELAH PUASA ANDA
Setelah Anda berpuasa, ambil waktu untuk meninjau ulang isi jurnal
Anda. Ketika Anda mengingat kembali pengertian-pengertian yang Anda
dapatkan selama puasa Anda, bersyukurlah kepada Allah karena Ia telah
mengungkapkan diri-Nya sendiri kepada Anda dan memberi Anda suatu
alat untuk mencatat pengertian-pengertian ini. Ketika Anda mulai merasakan
manfaat dari mempunyai catatan mengenai pengalaman rohani Anda selama
berpuasa, maka manfaat dari mempertahankan sebuahjurnal rohani seharihari sepanjang waktu akan segera tampak dengan jelas.
Berapa banyak pengertian dari Tuhan yang Anda dapatkan bulan lalu
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yang telah Anda lupakan? Untungnya, beberapa dari pengertian itu mungkin
ditandai di dalam buku atau di pinggiran Alkitab Anda sehingga pengertian-pengertian tersebut bisa ditinjau berulang-ulang. Sayangnya, beberapa
mungkin terhilang untuk selamanya. Seseorang telah berkata, "Sebuah pensil
yang pendek lebih baik daripada ingatan yang panjang." Dengan mengambil
waktu setiap hari untuk mencatat pengertian Anda dalamjumal Anda, Anda
bisa memelihara pelajaran yang diajarkan Allah kepada Anda. Maka jumal
Anda akan memberikan suatu cara bagi Anda untuk secara berkala meninjau
kembali karya Allah dalam dan melalui hidup Anda.
Banyak orang mengakui manfaat penulisan jumal dan memulainya
dengan maksud yang baik, namun dalam satu atau dua bulan mereka
mendapati bahwa mereka telah mengabaikan disiplin ini. Membuat sebuah
jumal rohani dengan cepat bisa menjadi satu tugas lagi yang untuk menulisnya waktunya terbatas. Dalam Experiencing God, sebuah petunjuk populer bagi pemimpin untuk melakukan pemuridan, Claude King mendaftarkan 10 pertanyaan yang dirancang untuk membantu orang mengenali karya
Allah dalam kehidupan mereka. I Jika Anda mempunyai kesulitan untuk
menemukan hal-hal untuk dicatat dalamjumal Anda, Anda mungkin ingin
menggunakan daftar ini untuk membimbing Anda ketika Anda menulis.
1. Apa yang telah diungkapkan Allah kepada Anda mengenai diri-Nya
sendiri?

2. Apa yang telah diungkapkan Allah kepada Anda mengenai tujuan-Nya?
3. Apa yang telah diungkapkan Allah kepada Anda mengenai j alan-j alanNya?
4. Apa yang telah dilakukan Allah dalam hidup Anda atau melalui hidup
Anda yang telah menyebabkan Anda mengalami hadirat-Nya?
5. Apa ayat Alkitab yang telah digunakan Allah untuk berbicara kepada
Anda mengenai diri-Nya sendiri, tujuan-Nya, ataujalan-jalan-Nya?
6. Orang tertentu atau keprihatinan tertentu apakah yang telah diberikan
Allah kepada Anda sebagai pokok doa Anda? Apa yang ditunjukkanNya untuk Anda doakan dalam situasi ini?
7. Apa yang telah dilakukan Allah melalui keadaan yang telah memberi
Anda suatu pemahaman mengenai waktu dan petunjuk-Nya berkenaan
dengan setiap aspek dad kehendak-Nya?
8. Apa kata petunjuk atau kebenaran yang Anda rasa telah Allah katakan
kepada Anda melalui pemercaya lain?
9. Allah sedang memimpin Anda untuk melakukan penyesuaian apa dalam
hidup Anda?
10. Tindakan ketaatan apakah yang telah Anda lakukan minggu ini? Apa
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langkah ketaatan selanjutnya yang Anda tahu Allah ingin Anda lakukan?
Tidak setiap orang yang membuatjumal mengisinya setiap hari. Jadwal
Anda mungkin menyebabkan Anda melewatkan satu atau dua hari setiap
minggunya. Kadang-kadang, Anda mungkin mendapati diri Anda sendiri
mengisi jurnal Anda baik pada pagi maupun malam hari. Jangan frustrasi
jika Anda melewatkan satu hari. Mulailah lagi pada hari berikutnya dan
tetaplah menulis. Seperti Anda tersandung pada awal Anda mulai berjalan,
demikian juga Anda mungkin mengalami jatuh bangun ketika Anda
mengembangkan disiplin penulisan jumal ini.
SEBUAH RENCANA SEMBILAN-MINGGU
UNTUK PENULISAN JURNAL
Jadikan kajian Anda terhadap Puasa untuk Mendapatkan Terobosan
Rohani mejadi lebih bermakna dengan mempertahankan sebuahjumal rohani mingguan dari puasa pribadi Anda selama sembilan minggu berikutnya.
Para dokter pad a umumnya setuju bahwa sebagian besar manusia bisa
berpuasa satu hari dalam serninggu tanpa efek samping yang negatif. Beberapa berpendapat bahwa manfaat kesehatan tertentu berhubungan dengan
sebuah puasa rningguan selama satu hari. Jika Anda mempunyai sebuah
masalah kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan, konsultasikan
dengan dokter keluarga Anda sebelum berpuasa.
Dalam buku ini Anda telah diperkenalkan dengan sembilan fungsi puasa.
Selama sembilan minggu berikutnya, tetapkan untuk berpuasa satu hari setiap minggu, dan berfokus pada satu disiplin puasa dalam masing-masing
puasa. Ikuti garis pedoman yang disarankan pada setiap bab ketika Anda
bersiap-siap untuk puasa tertentu itu. Pad a hari puasa Anda, ambillah waktu
untuk meninjau ulang bab tersebut dan bacalah setiap ayat penting yang
berkaitan dengan puasa itu. Selama sembilan minggu, Anda mungkin ingin
berkornitmen untuk menghafal Yesaya 58, sebuah pasa kunci mengenai
puasa, atau menghafal ayat-ayat lain yang terdaftar dalam Apendiks 5.
Gunakan hari puasa Anda untuk belajar ten tang dan menguatkan prinsipprinsip puasa itu.
Pad a akhir puasa Anda, ambil waktu untuk mengisi jurnal mencatat
pengalaman-pengalarnan dan pengertian yang Anda alami selama puasa
Anda. Anda mungkin ingin menggunakan 10 pertanyaan yang terdaftar
sebelumnya untuk membantu Anda mencerminkan apa yang sedang
dilakukan Allah dalam hidup Anda. Mulailah menulis dengan pernyataan,
"Saya baru saja mengakhiri (nama puasa khusus). Selama puasa saya ..."
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Lalu catatlah kejadian dan pengertian yang berkaitan dengan puasa Anda.
Ambillah waktu untuk menguraikan apa yang Anda lakukan pada hari puasa
Anda dan apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Gunakanjurnal Anda untuk
mencatat setiap komitmen yang dibuat sebagai hasil dari pelajaran yang
Anda pelajari.
Segera setelah Anda telah mengakhiri puasa sehari-sehari Anda yang
kesembilan dan mencatatnya dalam jurnal Anda, sediakan waktu untuk membaca isijurnal Anda. Apakah Anda melihat sebuah pola atau kecenderungan
mengenai apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda? Adakah sesuatu yang
spesifik yang Anda perlu lakukan dalam ketaatan kepada apa yang telah
Anda pelajari? Penulisan jurnal memberikan sebuah kilas balik yang bermanfaat atas beberapa minggu yang telah berlalu dan mengekspos pelajaran
besar yang sedang diupayakan Allah untuk diajarkan kepada Anda. Apa
yang telah Allah ajarkan kepada Anda ketika Anda mempraktikkan disiplin
puasa? Jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan
lainnya akan membantu Anda untuk mengenali karya Allah dalam kehidupan
Anda.
Mungkin Allah telah memakai puasa Anda untuk mengajar Anda
pelajaran yang bisa menjadi suatu dorongon bagi orang lain. Berbagilah
dengan orang lain dalam kelompok kecil Anda atau mitra doa Anda
bagaimana Allah telah bekerja bersama Anda selama puasa Anda. Mintalah
sahabat-sahabat dekat Kristen Anda untuk menjaga Anda agar tetap bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen yang Anda yakin dikehendaki
Allah bagi Anda.
Semoga Allah menggunakan jurnal rohani Anda untuk mencapai sasaranNya dalam kehidupan Anda.

Catatan:
I

Henry T. Blackaby dan Claude V. King, Experiencing God (Nashville: Broadman

Press, 1994).
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REFERENSI ALKITABIAH

MENGENAI PUASA

PEDOMAN UMUM UNTUK PUASA
RohPuasa
Inikah puasa yang Kukehendaki, hari bagi orang yang menyiksa jiwanya?
Untuk menundukkan kepalanya seperti gelagah dan membentangkan kain
karung dan abu? Itukah yang kausebutkan berpuasa, hari yang berkenan
pada TUHAN? Bukankah puasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau
membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan beban-beban berat,
supaya engkau memerdekakan orang yang tertindas dan mematahkan setiap kuk? Bukankah supaya engkau membagikan rotimu bagi orang yang
lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang terbuang, dan apabila
engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan

tidak menyembunyikan
NKJV).

diri terhadap saudaramu sendiri? (Yesaya 58:5-7,

Berpuasa untuk Allah
"Katakanlah kepada seluruh rakyat-negeri dan kepada para imam, demikian: Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan
yang ketujuh selama tujuh puluh tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh
berpuasa untuk Aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum,
bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri?" (Zakharia 7:5,
6).
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah
mukamu, supayajangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan berpuasalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu
(Matius6:17,18).
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TUJUAN BERPUASA
Untuk Meremukkan Jiwa
Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela
bagiku (Mazmur 69:11).

Untuk Merendahkan Diri
Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nyajalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta
benda kami (Ezra 8:21).
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku
merendahkan diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam
dadaku (Mazmur 35:13, NKJV).

Untuk Mencari Thhan
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada TUHAN. Mereka datang dari
semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN (2 Tawarikh 20:3, 4).

Untuk Bersiap-siap dalam Peperangan Rohani
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa (Matius
17:21).

KAPAN KITA HARUS BERPUASA
Ketika Menghadapi Penghakiman Allah
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan
pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan
ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamb an
(1 Raja-raja 21 :27).
Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya;
kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN,
Allahmu, dan berteriaklah kepada TUHAN (Yoel1 :14).
"Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "berbaliklah
kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan
dengan mengaduh." Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah
kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar
dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya (Yoel 2:
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12, 13).
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalananjauhnya, lalu
berseru: "Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikkan."
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka, baik orang dewasa maupun ariak-anak, mengenakan kain kabung (Yunus 3:4, 5).

Selama Masa Berkabung Nasional
Ketika penduduk Yabesy-Gilead mendengar tentang apa yang telah
dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat
Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian
pulanglah mereka ke Yabesy dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka
mengambil tulang-tulangnya
lalu menguburkannya
di bawah pohon
tamariska di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya (1
Samuel 31:11-13).
Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam
karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena
kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang (2 Samuel 1:12).
Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi
hari siang, tetapi Daud bersumpah, katanya: "Kiranya Allah menghukum
aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku
mengecap roti atau apa pun" (2 Samuel 3:35).
Ketika seluruh Yabesy-Gilead mendengar tentang segala yang telah
dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan may at anak-anaknya. Mereka
membawanya ke Yabesy dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah
pohon besar, di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya
(1 Tawarikh 10:11, 12).

Ketika Persekutuan dengan Kristus Rusak
Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai lakilaki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya
akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka
akan berpuasa" (Matius 9: 15).
Jawab yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai lakilaki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai
itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan
datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka
akan berpuasa" (Markus 2:19, 20).
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Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki
disuruh berpuasa pada waktu mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan
datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu
itulah mereka akan berpuasa" (Lukas 5:34,35).

Ketika Memprihatinkan Kesejahteraan Orang Lain
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku
merendahkan diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam
dadaku (Mazmur 35: 13, NKJV).

Ketika Tertantang oleh Keprihatinan Pribadi
Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak
yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan
apabila ia mas uk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta
ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau; juga ia tidak makan bersama-sama
dengan mereka (2 Samuel 12:15-17).
Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: "Apakah artinya hal yang
kauperbuat ini? Ketika anak itu masih hidup, engkau berpuasa dan menangis,
tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan!" Jawabnya: "Selagi
anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku: siapa tahu

TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang
ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali
kepadaku" (2 Samuel 12:21-23, NKJV).

Ketika Menghadapi Bahaya
Datanglah orang memberitahukan Yosafat: "Suatu laskar yang besar
datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang
mereka di Hazezon-Tamar," yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu
mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada
seluruh Yehuda supaya berpuasa (2 Tawarikh 20:2, 3).
Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadaNyajalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda
kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada
raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan; sebab kami telah berkata
kepada raja, demikian: "Tangan Allah kami melindungi semua orang yang
mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa
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semua orang yang meninggalkan Dia." Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami
(Ezra 8:21-23).
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan
berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku
pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap
raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku
mati, biarlah aku mati" (Ester 4: 15, 16).
Ketika Terlibat dalam Peperangan Rohani
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa (Matius
17:21).
Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan
doa dan puasa" (Markus 9:29, NKJV).
Ketika Menahbiskan Pelayan-pelayan Injil
Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa,
berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk
tugas yang telah Kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa
dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan
keduanya pergi (Kisah Para Rasul 13:2, 3).
Di tiap-tiap

jemaat

rasul-rasul

itu menetapkan

penatua-penatua

bagi

jemaatitu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatuapenatua itu kepada Tuhan, yang kepada-Nya mereka percaya (Kisah Para
RasuI14:23).
PUASA DISERTAI DENGAN ...
Berpantang dari Hubungan Seksual
Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama
untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa.
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis
jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu (1
Korintus 7:5).
Pengakuan Dosa
Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya
di hadapan TURAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di
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sana: "Kami telah berdosa kepada TURAN." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa (1 Samuel 7:6).
Pad a hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala.
Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri
di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang
mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian
daripada kitab Taurat TURAN, Allah mereka, selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud
menyembah kepada TUHAN, Allah mereka (Nehemia 9:1-3).
Perendahan Diri
Sesudah itu aku sujud di hadapan TURAN, empat puluh hari empat puluh
mal am lamanya, seperti yang pertama kali - roti tidak kumakan dan air tidak
kuminum - karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yangjahat di mata TURAN, sehingga kamu menimbulkan sakit
hati-Nya (Ulangan 9: 18).
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku merendahkan diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku
(Mazmur 35:13, NKJV).
Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela
bagiku (Mazmur 69:11).
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan
ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban
(1 Raja-raja 21:27).
Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala
(Nehemia 9:1).
Ratapan
Lalu dikirirnkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam
keseratus dua puluh tujuh daerah kerajaan Ahasyweros, dengan kata-kata
salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang
ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekhai, orang
Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka
kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan
meratap-ratap (Ester 9:30,31).
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Berduka
Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam
karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TURAN dan karena
kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang (2 Samuel 1:12).
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia
tidur dengan memakai kain kabung, dan berj alan dengan langkah lamban (1
Raja-raja 21:27).
Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai,
ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap
tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai
lapik tidurnya (Ester 4:3).
Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selarna
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit
(Nehemia 1:4).
"Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TURAN, "berbaliklah
kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan
dengan mengaduh" (Yoel 2: 12).
Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan
bin Elyasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum
air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan
perbuatan tidak setia (Ezra 10:6).
Sikap Pribadi

Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah
mukamu (Matius 6: 17).
Doa
Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah
mengabulkan permohonan kami (Ezra 8:23).
Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit
(Nehemia 1:4).
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku merendahkan diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalarn dadaku
(Mazmur 35:13, NKJV).
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan
bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu (Daniel
9:3).
Orang-orang Farisi itu berkata lagi kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes
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sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Parisi,
tetapi murid-murid-Mu makan dan minum" (Lukas 5:33).

Membaca Alkitab
Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala
Keturunan orang Israel mernisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri
di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang
mereka. Sementara mereka berdiri di temp at, dibacakanlah bagian-bagian
daripada kitab Taurat TURAN, Allah mereka, selama seperempat hari,
sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud
menyembah kepada TURAN, Allah mereka (Nehemia 9:1-3).
Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataanperkataan TURAN kepada orang ban yak di rumah TURAN dari gulungan
yang kautuliskan langsung dari mulutku itu; kepada segenap orang Yehuda
yang datang dari kota-kotanya haruslah kaubacakannyajuga (Yerernia 36:6).
Maka Barukh membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia
dari kitab itu, di rumah TURAN, di kamar Gemarya anak panitera Safan, di
pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah TURAN (Yeremia
36:10).
Menangis

Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam
karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TURAN dan karena
kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang (2 Samuel 1:12).
Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit
(Nehemia 1:4).
Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai,
ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap
tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai
lapik tidurnya (Ester 4:3).
Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela
bagiku (Mazmur 69:11).
"Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TURAN, "berbaliklah
kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan
dengan mengaduh" (YoeI2:12).

Menyembah
Pad a hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
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dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala.
Keturunan orang Israel mernisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri
di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang
mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian
daripada kitab Taurat TUHAN, Allah mereka, selama seperempat hari,
sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud
menyembah kepada TUHAN, Allah mereka (Nehemia 9:1-3).

BERKAT YANG DIJANJIKAN YANG BERKAITAN
DENGAN PUASA
Doa yang Dijawab, Pengertian, dan Pemulihan
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan TUHAN akan menjawab,
engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! Apabila
engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang denganjari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati
orang yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. TUHAN akan menuntun engkau
senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan
membarui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan
membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki
dasar yang diletakkan

oleh banyak keturunan.

Engkau akan disebutkan

"yang

memperbaiki tembok yang tembus" "yang membetulkanjalan supaya tempat
itu dapat dihuni" (Yesaya 58:9-12).

Sukacita, Kegembiraan, dan Keceriaan
"Beginilah firman TUHAN semesta alam: Waktu puasa dalam bulan yang
keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam
bulan yang kesepuluh akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi
waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka
cintailah kebenaran dan damai!" (Zakharia 8: 19).

Dihargai oleh Allah Bapa
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah
mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan berpuasalah kepada Bapamu yang ada di temp at tersembunyi.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu
(Matius 6:17,18, NKJV).
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Kuasa Rohani atas Iblis
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa (Matius
17:21).
Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan
doa dan puasa" (Markus 9:29, NKJV).

Dampak Puasa
Lalu datanglah firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu: "Sudahkah
kaulihat, bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan-Ku? Oleh karena ia
telah merendahkan diri di hadapan-Ku, maka Aku tidak akan mendatangkan
malapetaka dalam zamannya; barulah dalam zaman anaknya Aku akan
mendatangkan malapetaka atas keluarganya" (1 Raja-raja 21 :28,29).
Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis
lemaknya (Mazmur 109:24).
Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hati-Ku tergerak
oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh
mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan dijalan" (Matius 15:32).
"Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena
sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka Kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan
rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh" (Markus 8:2,3).

PENGUMUMAN

PUASA

Yom Kippur (Hari Pendamaian)
"Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan
diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada
TURAN" (Imamat 23:27).

Oleh Saul
Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat
mengucapkan kutuk, katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu
sebelum matahari terbenam dan sebelum aku mernbalas dendam terhadap
musuhku." Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu (1 Samuel 14:24).

Oleh Yosafat
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN.

ReferensiAlkitabiah Mengenai Puasa

253

Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa (2 Tawarikh 20:3).
Oleh Yoel
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklurnkanlah
perkumpulan raya (YoeI2:15).
Oleh Raja Niniwe
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka, baik orang dew as a maupun anak-anak, mengenakan kain
kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari
singgasananya, ditanggalkannyajubahnya, diselubungkannya kain kabung,
lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesamya orang
memaklurnkan dan mengatakan di Niniwe dernikian: "Manusia dan temak,
lembu sapi dan kambing domba tidak bo1eh makan apa-apa, tidak bo1eh
makan rumput dan tidak bo1eh minum air. Haruslah semuanya, manusia
dan temak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada
Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yangjahat
dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan
berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang beryala-nyala
itu, sehingga kita tidak binasa" (Yunus 3:5-9).
Oleh Yoyakim
Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja
Yehuda, dalam bulan yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di

hadapan TURAN bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat
yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem (Yeremia 36:9).
Oleh Ezra
Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya karni merendahkan diri di hadapan Allah karni dan memohon kepadaNyajalan yang aman bagi karni, bagi anak-anak karni dan segal a harta bend a
kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada
raja untuk mengawal kami terhadap musuh dijalan; sebab karni telah berkata
kepada raja, demikian: "Tangan Allah kami melindungi semua orang yang
mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa
semua orang yang meninggalkan Dia." Jadi berpuasalah karni dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami
(Ezra 8:21-23).
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Oleh Ester
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan
berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku
pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap
raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku
mati, biarlah aku mati" (Ester 4:15,16).
UntukPurim
Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam keseratus dua puluh tujuh daerah kerajaan Ahasyweros, dengan kata-kata salam
dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan,
seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekhai, orang Yahudi itu,
dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya
sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap
(Ester 9:30, 31).
LAMANYA PUASA
Bagian dari Satu Hari
Lalu pergilah raja ke istananya clan berpuasalah ia semalam-malaman
itu; ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur
(Daniel 6:19).
Satu Hari
"Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan
diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada
TUHAN" (lmamat 23:27).
Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya
di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di
sana: "Kami telah berdosa kepada TUHAN." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa (l Samuel 7:6).
Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat
mengucapkan kutuk, katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu
sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap
musuhku." Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu (l Samuel 14:24).
Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-
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perkataan TUHAN kepada orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan
yang kautuliskan langsung dari mulutku itu; kepada segenap orang Yehuda
yang datang dari kota-kotanya haruslah kaubacakannyajuga (Yeremia 36:6).
Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala
(Nehemia 9: 1).
Tiga Hari
... dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis,
dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum
selama tiga hari tiga mal am (1 Samuel 30: 12).
Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hati- Ku tergerak
oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh
mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan dijalan" (Matius 15:32).
"Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena
sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai
makanan. Jika mereka Kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka
akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh" (Markus 8:2,3).
Selama tiga hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan
dan minum (Kisah Para Rasul 9:9).
Tujuh Hari
Ketika penduduk Yabesy-Gilead mendengar tentang apa yang telah

dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat
Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesy dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka
mengambil tulang-tulangnya
lalu menguburkannya
di bawah pohon
tamariska di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya (1
Samuel 31:11-13).
Ketika seluruh Yabesy-Gilead mendengar tentang segal a yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka
membawanya ke Yabesy dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah
pohon besar, di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya
(1 Tawarikh 10:11,12).
Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak
yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud
memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan
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apabila ia masuk ke dalam, sernalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta
ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau; juga ia tidak makan bersama-sama
dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu .... Berkatalah
pegawai-pegawainya kepadanya: "Apakah artinya hal yang kauperbuat ini?
Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis,
tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan!" Jawabnya: "Selagi
anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku: siapa tahu
TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang
ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengernbalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali
kepadaku" (2 Samuel 12:15-18, 21-23).
Empat Belas Hari
Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya,
"sudah empat belas hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak
makan apa-apa'' (Kisah Para RasuI27:33).
Tiga Mlnggu
Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh: makanan
yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak mas uk ke dalam mulutku
dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh (Daniel 10:2,3).

Empat Puluh Hari
Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TURAN empat puluh hari
empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia
menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman
(Keluaran 34:28).
Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat TUHAN dengan kamu, maka aku tinggal empat puluh
hari empat puluh malam lamanya di gunung itu; roti tidak kumakan dan air
tidak kuminum (Ulangan 9:9).
Sesudah itu aku sujud di hadapan TUHAN, empat puluh hari empat puluh
malam lamanya, seperti yang pertama kali - roti tidak kumakan dan air tidak
kuminum - karena segal a dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yangjahat di mata TURAN, sehingga kamu menimbulkan sakit
hati-Nya (Ulangan 9:18).
Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan
itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke
gunung Allah, yakni gunung Horeb (1 Raja-raja 19:8).
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Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah
berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhimya laparlah Yesus
(Matius 4:1, 2).
Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ empat puluh hari
lamanya Ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Ia tidak makan apa-apa dan
setelah itu Ia lapar (Lukas 4:1,2).

PENYALAHGUNAANPUASA
Oleh Orang Munafik
"Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga?
Mengapa karni merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannyajuga?"
Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu,
dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa
sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak
semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak
akan didengar di temp at tinggi (Yesaya 58:3, 4).
TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini! Sekalipun mereka berpuasa, Aku tidak akan mendengarkan
seruan mereka; sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan
korban sajian, Aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan Aku
akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan
penyakit sampar" (Yeremia 14:11,12).

"Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka
sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu: Mereka sudah
mendapat upahnya" (Matius 6:16).
Oleh Orang Farisi
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku
mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang
lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga
seperti pemungut cukai ini; aku berpuasa dua kali serninggu, aku memberikan
sepersepuluh dari segal a penghasilanku (Lukas 18:11, 12).
Oleh Ratu Izebel
Dalam surat itu ditulisnya demikian: "Maklurnkanlah puasa dan suruhlah
Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah dua orang dursila
duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan
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mengatakan: Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah
dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati" (1 Raja-raja 21:9,
10).

Oleh Para Pemimpin Yizreel
Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam
di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka,
seperti yang tertulis dalam surat yang dikirirnkannya kepada mereka. Mereka
memaklurnkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara
rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu
duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot
di depan rakyat, katanya: "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah
itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai
mati (1 Raja-raja 21:11-13).

Oleh Pengajar-pengajar

Sesat

Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan
ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya
memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan
makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan
oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran (1 Timotius

4:1-3).

CONTOH-CONTOH PUASA BERSAMA
Israel, Sebelum Perang Melawan Benyamin
Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangs a itu, lalu
sampai di Betel; di sana mereka tinggal menangis di hadapan TURAN,
berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan di hadapan TUHAN (Hakim-hakim 20:26).

Israel, di Mizpa
Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya
di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di
sana: "Kami telah berdosa kepada TUHAN." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa (l Samuel 7:6).

Tentara Saul
Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat
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mengucapkan kutuk, katanya: "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu
sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap
musuhku." Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu (1 Samuel 14:24).
Orang-orang Yabesy-Gilead
Ketika penduduk Yabesy-Gilead mendengar tentang apa yang telah
dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat
Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesy dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka
mengambil tulang-tulangnya
lalu menguburkannya
di bawah pohon
tamariska di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya (1
Samuel 31: 11-13).
Ketika seluruh Yabesy-Gilead mendengar tentang segal a yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah
perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka
membawanya ke Yabesy dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah
pohon besar, di Yabesy. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya
(1 Tawarikh 10:11, 12).
Para Pengikut Daud yang Perkasa
Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam
karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena

kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang (2 Samuel 1:12).
Yehuda
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TURAN.
Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda
berkumpul untuk meminta pertolongan daripada TURAN. Mereka datang
dari semua kota di Yehuda untuk mencari TURAN (2 Tawarikh 20:3, 4)
Penduduk Niniwe
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumurnkan puasa
dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain
kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari
singgasananya, ditanggalkanlahjubahnya, diselubungkannya kain kabung,
lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesamya orang
memaklurnkan dan mengatakan di Niniwe demikian: "Manusia dan temak,
lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh
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makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia
dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada
Allah serta haruslah rnasing-masing berbalik dari tingkah lakunya yangjahat
dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan
berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang beryala-nyala
itu, sehingga kita tidak binasa" (Yunus 3:5-9).

Pen dud uk Yehuda (Selama Pemerintahan Yoyakim)
Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja
Yehuda, dalam bulan yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di
hadapan TUHAN bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat
yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem - Maka Barukh
membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu, di
rumah TUHAN, di kamar Gemarya anak panitera Safan, di pelataran atas di
muka pintu gerbang baru dari rumah TURAN (Yeremia 36:9, 10).

Remnant (Sekelompok orang yang tertinggal) yang Kembali Setelah
Perhambaan
Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya karni merendahkan diri di hadapan Allah karni dan memohon kepadaNyajalan

yang aman bagi karni, bagi anak-anak

kami dan segal a harta benda

kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada
raja untuk mengawal kami terhadap musuh dijalan; sebab kami telah berkata
kepada raja, demikian: "Tangan Allah karni melindungi semua orang yang
mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa
semua orang yang meninggalkan Dia." Jadi berpuasalah karni dan mernohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami (Ezra
8:21-23).

Remnant di Yerusalem Setelah Perhambaan
Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel
dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala
(Nehemia 9: 1).

Orang Yahudi Selama Pemerintahan Ahasyweros
Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai,
ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap
tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai
lapik tidurnya (Ester 4:3).
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Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan
berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku
pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap
raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku
mati, biarlah aku mati" (Ester 4: 15, 16).
Orang Farisi
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata,
"Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?"
(Matius 9:14).
Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi
sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus,
"Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa,
tetapi murid-murid- Mu tidak?" (Markus 2: 18).
Orang-orang Farisi itu berkata lagi kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes
sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi,
tetapi murid-murid-Mu makan dan minum" (Lukas 5:33).
Murid-murld Yohanes Pembaptis
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata,
"Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?"
(Matius 9:14).

Pad a suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi
sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus,
"Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa,
tetapi murid-murid-Mu tidak?" (Markus 2:18).
Orang-orang Farisi itu berkata lagi kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes
sering berpuasa dan sembahyang, demikianjuga murid-murid orang Farisi,
tetapi murid-murid-Mu makan dan minum" (Lukas 5:33).
Orang Banyak yang Mengikuti Yesus
Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hati-Ku tergerak
oleh belas kasihan kepada orang ban yak itu. Sudah tiga hari mereka
mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau
menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan"
(Matius 15:32).
"Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena
sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai ma-
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kanan. Jika mereka Kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka
akan rebah dijalan, sebab ada yang datang darijauh" (Markus 8:2,3).

Para Pemimpin Gereja di Antiokhia
Pad a waktu itu dalam jemaat di Atiokhia ada beberapa nabi dan pengajar,
yaitu: Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene,
dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan
Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa,
berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk
tugas yang telah Kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa
dan setelah meletakkan tang an ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan
keduanya pergi (Kisah Para Rasul13:1-3).

Orang Yahudi yang Ingin Membunuh Paulus
Setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan
mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum,
sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan
komplotan itu lebih daripada empat puluh orang (Kisah Para Rasul23: 12,13).

Awak dan Penumpang Kapal Adramitium
Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya,
"Sudah empat belas hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak

makan apa-apa'' (Kisah Para RasuI27:33).

CONTOH-CONTOH PUASA PRIBADI
Ahab
Lalu mas uklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar
karena perkataan yang dikatakan nabot, orang Yizreel itu, kepadanya: "Tidak
akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau
makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya: "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" (1 Raja-raja 21:4,5).
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan
ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban
(1 Raja-raja 21:27).

Hana
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari
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suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umumya. Sesudah kawin ia hidup tujuh
tahun lamanya bersama suaminya. Lalu ia menjadijanda sampai ia berumur
delapan puluh empat tahun sekarang. Ia tidak pemah meninggalkan Bait
Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa (Lukas 2:36,
37).
Kornelius
Jawab Komelius, "Empat hari yang lalu aku sedang berpuasa hingga
saat sekarang, dan pada jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumahku.
Tiba-tiba ada seseorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan
dan ia berkata: Komelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu
telah diingat di hadapan-Nya" (Kisah Para RasuI1O:30, 31, NKJV).
Daniel
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan
bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu (Daniel
9:3).
Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh: makanan
yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh (Daniel 10:2,
3).
Darius
Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman

itu; ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur,
(Daniel 6: 19).

dan ia tidak dapat tidur

Daud
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku
merendahkan diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam
dadaku (Mazmur 35:13, NKJV).
Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela
bagiku (Mazmur 69:11).
Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi
hari siang, tetapi Daud bersumpah, katanya: "Kiranya Allah menghukum
aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku
mengecap roti atau apa pun" (2 Samuel 3:35).
Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak
yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan
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apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta
ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau; juga ia tidak makan bersama-sama
dengan mereka (2 Samuel 12:15-17).
Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis
lemaknya (Mazmur 109:24).
Seorang Budak Mesir dari Seorang Amalek
... dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan
minum selama tiga hari tiga malam (1 Samuel 30:12).
Elia
Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan
itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke
gunung Allah, yakni gunung Horeb (l Raja-raja 19:8).
Ester
Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan
berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku

pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap
raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku
mati, biarlah aku mati" (Ester 4: 15, 16).
Ezra
Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku,
lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil
menadahkan tanganku kepada TUHAN, Allahku (Ezra 9:5).
Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan
bin Elyasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum
air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan
perbuatan tidak setia (Ezra 10:6).
Hana
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali Hana pergi ke rumah
TUHAN, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau
makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih?
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Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki?" (1
Samuel 1:7, 8).
Yesus
Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah
berpuasa empat puluh hari empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus
(Matius 4: 1,2).
Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ empat puluh hari
lamanya Ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Ia tidak makan apa-apa dan
setelah itu Ia lapar (Lukas 4:1,2).
Yohanes Pembaptis
Karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka
berkata: Ia kerasukan setan (Matius 11:18).
Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum
anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan (Lukas 7:33).
Yonatan
Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan
kemarahan yang bernyala-nyala. Pad a hari yang kedua bulan baru itu ia
tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya
telah menghina Daud (1 Samuel 20:34).
Musa
Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TURAN empat puluh hari
empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia
menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman
(Keluaran 34:28).
Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat TURAN dengan kamu, maka aku tinggal empat puluh
hari empat puluh mal am lamanya di gunung itu; roti tidak kumakan dan air
tidak kuminum (Ulangan 9:9).
Sesudah itu aku sujud di hadapan TURAN, empat puluh hari empat puluh
malam lamanya, seperti yang pertama kali - roti tidak kumakan dan air tidak
kurninum - karena segal a dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata TURAN, sehingga kamu menimbulkan sakit
hati-Nya (Ulangan 9:18).
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Nehemia
Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit
(Nehemia 1:4).
Paulus
Selama tiga hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan
dan minum (Kisah Para Rasul 9:9) .
... dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam
berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa ...(2 Korintus 6:5).
Aku banyak 'berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur;
aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian ... (2 Korintus 11:27).
Saul
Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat
ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya,
karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa (1 Samuel 28:20)
Uria
Tetapi Uria berkata kepada Daud: "Tabut serta orang Israel dan orang
Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku

sendiri berkemah di padang; masakan aku pulang ke rumahku untuk makan
minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku
takkan melakukan hal itu!" (2 Samuel 11:11).
PUASA YANG DIKHUSUSKAN

(DIET TERBATAS)

Tidak Makan Serealia atau Padi-padian (Pesta Buah-buahan)
Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum
atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu;
itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di
segala tempat kediamanmu (Imamat 23: 14).
Tidak Makan Anggur atau Segala Sesuatu yang Terbuat dari Anggur
(Nazar orang Nazir)
... maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang
memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang
memabukkan dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah
anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang
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kering. Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apa pun
yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya
(Bilangan 6:3,4).

Hanya Makan Makanan Vegetarian (Daniel di Babel)
"Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari
dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum;
sesudah itu bandingkanlah perawakan karni dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hambahambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan
mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama sepuluh hari.
Setelah lewat sepuluh hari, temyata perawakan mereka lebih baik dan mereka
kelihatan lebih gemuk daripada semua orang mud a yang telah makan dari
santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka
dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada
mereka (Daniel 1:12-16).

Berpantang terhadap Makanan-makanan yang Dipertanyakan
Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan! Segala
sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang
lain tersandung! Baiklah engkaujangan makan daging atau minum anggur,
atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudara seimanmu tersandung
(Roma 14:20,21).
Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara

seimanku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi,
supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku (1
Korintus 8:13).
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