KATA PENGANTAAR
Memasuki tahun yang baru, Allah tentunya memiliki sebuah rancangan khusus bagi hidup kita. Ada
hal-hal tertentu yang Dia ingin kita temukan dan juga kita perbaiki, agar hidup kita sungguh-sungguh
sejalan dengan kehendak-Nya. Memfokuskan hati dan roh kita kepada-Nya dengan puasa (yang
disertai doa) adalah salah langkah yang terbaik untuk mengenali suara-Nya.
Puasa adalah disiplin rohani yang diajarkan dalam Alkitab. Yesus mengharapkan pengikut dan muridmurid-Nya untuk berpuasa. Dia bahkan berkata bahwa Tuhan memberi berkat kepada orang yang
berpuasa. Puasa, menurut Alkitab, berarti secara sukarela mengurangi atau menghilangkan asupan
makanan Anda untuk waktu tertentu dengan suatu tujuan. Matius 6:16-18.
Tiga alasan utama untuk berpuasa:

1. Puasa memberi Anda lebih banyak waktu untuk berdoa. Anda dapat menggunakan waktu yang
biasanya Anda gunakan untuk menyiapkan makanan/waktu makan menjadi waktu untuk berdoa
dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, khususnya mencari arahan Tuhan bagi hidup kita
melalui Firman-Nya. Di dalam Alkitab, puasa selalu dihubungkan dengan doa. Kisah Para Rasul 13:2-3.
2. Puasa menunjukkan kedalaman keinginan Anda ketika berdoa untuk sesuatu. Tunjukkan kepada
Allah bahwa Anda cukup serius dengan permintaan doa Anda dan bersedia membayar harganya
secara pribadi melalui doa dan puasa 21 hari ini. Tuhan menghormati keinginan yang dalam dan
doa-doa yang dinaikkan dengan iman. Yoel 1: 1 4, 2 : 1 2.
3. Puasa melepaskan kekuatan supranatural Tuhan. Itu adalah alat yang bisa kita gunakan saat
ada yang menentang kehendak Tuhan. Setan tidak menginginkan apa pun selain menyebabkan
perpecahan, keputusasaan, kekalahan, depresi, dan keraguan di antara kita. Persatuan di dalam doa
dan puasa selalu digunakan oleh umat Allah untuk memberikan pukulan telak kepada musuh!
Ezra 8:23, Yesaya 58:6 .
Seringkali dalam Alkitab, umat Tuhan berpuasa segera sebelum kemenangan besar, keajaiban, atau
jawaban doa. Itu mempersiapkan mereka untuk suatu berkat!

•
•
•
•
•
•

Musa berpuasa sebelum dia menerima Sepuluh Perintah (Keluaran 34:28).
Bangsa Israel berpuasa sebelum kemenangan Ajaib (2 Tawarikh 20:3-4).
Daniel berpuasa untuk menerima bimbingan dari Tuhan (Daniel 9:3, 21-22).
Nehemia berpuasa sebelum memulai proyek pembangunan besar (Nehemia 1:4).
Yesus berpuasa selama kemenangan-Nya atas pencobaan. (Lukas 4:2).
Orang Kristen pertama berpuasa selama waktu pengambilan keputusan (Kisah Para Rasul 13 : 2 -3).

Jadi, jika tokoh-tokoh Alkitab sudah memberikan teladan yang indah akan hal ini bahkan menerima
terobosan di dalam hidup mereka, kita pun akan mengalaminya! Selamat Berdoa dan Berpuasa!
Jangan lupa untuk menuliskan semua ‘suara Tuhan’ yang didengar dan didapatkan di dalam jurnal
doa puasa yang telah tersedia.

Tuhan memberkati,
Ps. Dave Rustanto
Koordinator Doa Global

PEMBUUKAAN
Apa itu Doa dan Puasa 21 Hari?
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)
Sebagai suatu disiplin rohani, berpuasa adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Saat kita menyangkal keinginan daging, perhatian kita terfokus untuk mencari Dia. Saat tubuh kita
beristirahat dari makanan yang dibutuhkan, kita memberi makanan rohani pada roh dan pikiran kita.
Doa dan Puasa 21 Hari adalah sebuah tindakan berpantang makan di waktu tertentu dan atau berpantang
konsumsi makanan tertentu selama 21 hari.
Bagi setiap anak Tuhan, puasa adalah sebuah gaya hidup dan pertanyaannya bukanlah “haruskah saya
berpuasa?” tetapi “kapan saya harus berpuasa?”

Tujuan dari Doa dan Puasa 21 Hari
1 . Untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari Tuhan untuk kehidupan satu tahun
mendatang (Daniel 1 : 1 7);
2. Untuk mendedikasikan segala sesuatu yang kita lakukan di tahun 2022 kepada Tuhan;
3. Untuk mendisiplinkan kedagingan dan menguatkan kehidupan rohani kita.

Panduan Berpuasa
1. Berpantang makan di waktu tertentu
• Bagi Anda yang sudah pernah berpuasa, dianjurkan untuk melewatkan dua kali waktu makan.
Waktu berpuasa dari jam 10 malam sampai jam 6 sore keesokan harinya. Jadi Anda memiliki
waktu 4 jam setiap hari untuk makan, yaitu dari jam 6 sore sampai 10 malam;
• Bagi Anda yang baru pertama kali berpuasa, dianjurkan untuk melewatkan satu kali waktu makan.
Anda dapat memilih melewatkan makan pagi, makan siang atau makan malam;
• Bagi Anda yang kurang sehat secara fisik, dianjurkan untuk berpuasa sampai siang saja
2. Berpantang konsumsi makanan tertentu
Menghindari konsumsi daging (contoh: daging babi, ikan, ayam, dll) atau makanan lainnya yang
rutin dikonsumsi sehari-hari (contoh: coklat, kopi, teh, nasi, roti atau lainnya) selama 21 hari.

Anda dapat menerapkan kedua pilihan tersebut sekaligus atau hanya salah satunya,
tergantung dari komitmen dan kemampuan pribadi.

PEMBUUKAAN
Bagaimana kita menjalani kehidupan kita secara berbeda selama berpuasa?
1. Selama 21 hari, doakan sedikitnya satu orang yang sedang membutuhkan Kristus. Hubungi
mereka, atur waktu untuk bertemu mereka secara pribadi dan doakan kebutuhan mereka;
2. Kurangi waktu untuk bermain gadget atau media sosial. Luangkan waktu rutin untuk bersaat
teduh dengan Tuhan. Sembah Dia, baca buku panduan 21 Hari Doa dan Puasa dan renungkan
firman Tuhan;
3. Dalam saat teduh kita, ambil waktu untuk berdoa syafaat bagi keluarga atau teman yang belum
menerima keselamatan, perkatakan berkat atas mereka, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita,
dan perkatakan tuaian jiwa-jiwa bagi gereja lokal kita;
4. Minta hikmat dan visi dari Tuhan untuk memimpin kita sepanjang tahun 2022;
5. Hadiri doa bersama di gereja lokal Anda dan bagikan kesaksian untuk menguatkan tubuh Kristus.
Selalu menjaga hati yang bersih dan penuh kasih. Ingatlah bahwa waktu doa dan puasa ini bukan
hanya masalah tidak makan atau tidak minum, melainkan untuk memberikan diri kita menghabiskan
lebih banyak waktu dengan Tuhan. Saat kita menarik diri dari keinginan-keinginan daging, kita lebih
mendekat kepada Tuhan. Saat kita fokus pada Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan selama ini
sebenarnya sedang menunggu untuk menunjukkan kepada kita hal-hal besar dan indah di luar dari
apa yang bisa kita doakan atau pikirkan (Yesaya 30:18).
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TERIMA KASIH KEPADA PARA PENULIS YANG LUAR BIASA!

Januari 2
Hari 1

LANGKAH PERTAMA
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan
serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. (Kisah Para Rasul 1:14 TB)
Ketika Yesus meninggalkan murid-murid-Nya dan naik ke Surga, Dia meninggalkan mereka dengan
sebuah misi kelas dunia, untuk menjadi saksi-Nya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke
ujung dunia.
Bisakah Anda membayangkan? Dipilih sendiri oleh pribadi yang paling fenomenal dan paling
terkenal selama waktu itu untuk jadi agen khusus-Nya? Luar biasa sekali! Jangan lupa bahwa ke
mana pun Yesus pergi, ribuan orang mengikuti Dia dan menjadi duta pribadi-Nya adalah sebuah visi
dan panggilan yang besar sekali.
Untuk menjalankan misi kelas dunia itu, Yesus memberikan petunjuk pertama yaitu untuk menunggu.
“ ... Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan
janji Bapa (Kisah Para Rasul 1 : 4).
Jika saya adalah salah satu murid pada waktu itu, saya mungkin akan melihat “menunggu” sebagai
“langkah selanjutnya” yang mudah, saya akan melakukannya sambil melakukan persiapan lain
seperti merencanakan perjalanan, merencanakan penggalangan dana, memperbanyak belajar
Alkitab, dll. Saya tidak ingin membuang waktu saya hanya untuk menunggu. Saya akan menghitung
setiap detik dan “melakukan bagian saya sendiri”.
Tapi para murid tidak melakukan itu! Alih-alih melakukan misi Tuhan dengan cara dan kebijaksanaan
mereka sendiri, mereka hanya berkomitmen sesuai dengan petunjuk yang Yesus perintahkan untuk
mereka lakukan, satu per satu. Alih-alih “melakukan bagian mereka”, menurut kebijaksanaan mereka,
mereka hanya patuh, mengambil langkah demi langkah dengan penuh percaya pada jalan Yesus,
bukan jalan mereka sendiri. Mereka menunggu dan berdoa! Sepenuhnya menyerahkan seluruh
hidup mereka untuk satu tugas, menunggu.
Ketika kita berbicara tentang mengutamakan Tuhan, selain mengutamakan visi dan misi-Nya, hal
itu berarti mengutamakan metode-Nya, termasuk melakukan hal-hal yang sepertinya ‘kecil’ yang
diminta-Nya. Kadang langkah-langkah kecil itu sama sekali tidak terkait dengan visi dan misi utama.
Misalnya membereskan pernikahan dan keluarga kita, kebiasaan buruk, pendidikan, memperbaiki
hubungan atau bahkan trauma masa lalu. Namun, tanpa melakukan langkah pertama, kita tidak bisa
melanjutkan ke langkah berikutnya. Tanpa komitmen menunggu, para murid tidak akan bisa menjadi
saksi sejati-Nya sampai ke ujung dunia!
Jadi, apa langkah selanjutnya yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan hari ini untuk lebih dekat
dengan visi dan panggilan Anda? Mari kita tempatkan itu terlebih dahulu di atas semuanya!
Doa:
Ya Bapa, tolonglah saya untuk dapat melihat langkah-langkah kecil yang ingin Engkau saya lakukan
sebelum visi besar-Mu tergenapi di dalam hidup saya, ajar saya untuk menaatinya sebagai masa
persiapan untuk sesuatu yang besar di depan saya. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 3
Hari 2

RESOLUSI TAHUN BARU
YANG BERHASIL
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan
malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah
kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau
pergi.” (Yosua 1:8-9 TB)
Tahun baru = resolusi baru? Atau mungkin ada beberapa resolusi yang belum tercapai dari tahun lalu?
Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri “Mengapa ada banyak resolusi yang akhirnya tidak tercapai?” Memang ada banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan. Namun tidak sedikit juga resolusi
yang gagal karena kita lupa untuk bertanya dan menyesuaikan rencana kita dengan rencana-Nya.
Bagaimana cara membuat resolusi yang sesuai dengan rencana-Nya?
1. Merenungkan Firman Tuhan siang dan malam (ayat 8)
Merenungkan berarti memikirkan firman-Nya secara terus menerus, dengan hati-hati, membiarkan
kebenaran-Nya menguasai seluruh keberadaan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan secara
terus-menerus (melibatkan disiplin rohani yang konsisten setiap hari), firman itu akan bertumbuh
dan memimpin setiap tindakan dan keputusan kita sehingga apa yang menjadi keinginan yang
ada di dalam hati kita akan terinspirasi dari kehendak-Nya.
2. Menjadi kuat dan teguh (ayat 9)
Resolusi yang dibuat sesuai dengan rencana-Nya tidak berarti bebas dari halangan. Tuhan tidak
menjanjikan jalan yang mudah, tapi Dia menjanjikan pemeliharaan yang pasti. Perhatikan ayat 9,
“..., menyertai engkau ke mana pun engkau pergi.” Ayat ini menguatkan kita untuk selalu percaya
bahwa Dia ada bersama kita ke mana pun kita pergi! Di saat kita gagal, terjatuh, berhasil,
tersesat, apa pun itu, Dia ada bersama kita. Jadi, jangan takut untuk melangkah, asalkan kita
sudah menjalankan langkah yang pertama.
Jadi, salah satu resolusi utama yang dapat kita masukkan dalam daftar kita di awal tahun ini adalah
memiliki komitmen yang baru untuk disiplin rohani di dalam membaca dan merenungkan Firman-Nya.
Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalaninya dan kita akan melihat Dia bekerja dengan
dashyat di dalam seluruh aspek kehidupan kita tahun ini.
Doa:
Ya, Bapa, berikanlah kami hati yang mencintai firman-Mu supaya kami tidak pernah lelah untuk
merenungkannya secara terus-menerus dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyesuaikan
setiap tindakan, keputusan, dan pilihan kepada apa yang berkenan bagi-Mu. Pimpin kami dalam
berencana dan teguhkanlah hati kami selalu. Amin.

Januari 4
Hari 3

SUKACITA DALAM PANDEMI
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan
sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti
Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. (Yohanes 15:11-13 TB)
Apakah sukacita? Sukacita adalah karya Roh Kudus yang tinggal dan menetap dalam hati kita.
Sukacita murni merupakan pekerjaan Kristus di hidup kita (Bonnarty Steven, 2018).
Kita sering kali menyamakan kebahagiaan dan sukacita, padahal keduanya sangat berbeda. Sukacita
bersumber dari dalam diri kita akibat karya Roh Kudus dan tidak terpengaruhi oleh kondisi/situasi
di sekitar kita. Sukacita akan selalu menetap di dalam diri kita seperti janji Yesus yang selalu tinggal
dalam kita. Sedangkan kebahagiaan sangat terpengaruh/berhubungan erat dengan faktor-faktor
eksternal seperti kondisi/situasi di sekeliling kita.
“Bersukacita” dalam masa pandemi ini sangat diperlukan. Sukacita bahkan telah diteliti dan dibuktikan
secara ilmiah dapat meningkatkan imun dalam tubuh kita. Sukacita juga dapat memberikan kita
kekuatan melewati masa-masa yang terberat sekalipun yang kita alami di dalam hidup kita. Apakah
kita pernah merasakan perbedaan ini?
Jadi, Sukacita adalah karya dan buah Roh Kudus di hidup kita, semakin intim kita dengan-Nya,
semakin banyak buah yang akan dihasilkan dalam hidup kita (termasuk sukacita). Ingatlah bahwa
Tuhan Yesus adalah sumber sukacita terbesar di hidup kita di masa pandemi ini, Dia berjanji tidak
akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, jadi tidak ada apa pun yang perlu kita takuti!
Apakah Anda sedang mengalami situasi yang sangat berat dan tidak dapat lagi diatasi dengan
kekuatan dan pengalaman Anda? Apakah secara mental Anda juga tertekan dan tidak lagi bisa
menghasilkan buah-buah di dalam hidup Anda, termasuk tidak mampu lagi bersukacita? Jangan
berhenti dan menjauh dari-Nya. Sebaliknya, ambil langkah penting sekarang juga dengan mendekat
pada Allah, menjadi intim dengan-Nya, membuat Firman-Nya tinggal dan menguasai seluruh hati
dan pemikiran Anda. Teruslah berdoa dan berbicara pada-Nya, minta Roh Kudus mengubah fokusmu
dari masalah pada kebesaran-Nya, tetap bersekutu dengan-Nya tanpa batas waktu dan tempat
(termasuk saat kita beribadah secara online) dan alami, SUKACITANYA akan memerintah hatimu!
Doa:
Roh Kudus, saya mau bertumbuh di dalam sukacita-Mu. Sesulit apa pun situasi yang saya sedang
hadapi, tetapi dengan roh-Mu di dalam saya, sukacitamu akan tetap tinggal dalam saya dan
tidak tergantung dengan kondisi apa pun. Beri saya kekuatan untuk terus memiliki hubungan
yang intim dengan-Mu dan teruslah berbicara dalam hidup saya setiap hari. Dalam nama Yesus.
Amin.

Januari 5
Hari 4

MENGASIHI MELALUI TINDAKAN
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi
dengan perbuatan dan dalam kebenaran. (1 Yohanes 3:18 TB)
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerima kabar dari teman atau kerabat. Entah kabar
tersebut adalah kabar yang menyenangkan atau bahkan yang menyedihkan sekalipun. Misalnya,
kehilangan anggota keluarga, bisnisnya diambang kehancuran, sakit penyakit tak bisa disembuhkan
dan masih banyak lagi.
Apa yang kita lakukan sebagai teman atau kerabat yang baik ketika mereka sedang dalam kesusahan?
Memberikan simpati? Menunjukkan empati? Ada dua hal yang secara arti adalah sama namun
dalam tindakannya ternyata berbeda, yaitu simpati dan empati. Simpati dan empati artinya kita
peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami musibah. Namun dalam tindakannya, rasa simpati hanyalah mengungkapkan rasa bahwa kita peduli dengan apa yang sedang mereka
alami. Beda halnya dengan empati, kita tidak hanya mengungkapkan rasa peduli dengan kata-kata
saja, namun mengaplikasikannya dalam tindakan kita dan menolong secara langsung yang sedang
mengalami kesusahan.
Yesus pun mengajarkan kita untuk bukan hanya memberikan simpati tapi mempraktekkan empati.
Jika kita benar-benar mengasihi sesama, maka kasih itu akan menggerakkan kita untuk melakukan
sesuatu yang terbaik untuk menolong mereka! Kita akan dengan rela ‘hadir dan ada’ dalam hidup
keluarga, teman dan sesama kita di saat mereka susah! Kasih yang disertai empati, akan menggerakkan
kita sampai membuahkan tindakan.
Jangan lupa, bahwa saat kita melakukan sesuatu untuk sesama yang sedang membutuhkan, kita
sebenarnya sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ingatlah untuk selalu melakukan
tindakan kasih seperti untuk Tuhan dan bukan sekedar untuk ‘manusia’ tanpa mengharapkan sebuah
imbalan.
Apakah di hari-hari ini ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita untuk mendapatkan empati
dan tindakan kasih kita? Jika Allah mengingatkan kita akan orang-orang seperti itu, ayo bangkit dan
bertindak! Tuhan akan memampukanmu!
Doa:
Bapa saya bersyukur engkau sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Ajarkan saya Tuhan untuk
memiliki kasih seperti-Mu. Bantu saya untuk bisa mengasihi sesama bukan hanya dengan perkataan
saja, namun melalui setiap perbuatan saya. Saya mau Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu
di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 6
Hari 5

MENYERAH BUKANLAH PILIHAN
Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikian
firman TUHAN. (Yesaya 55:8 TB)
Pernahkan punya pengalaman ini: Sudah berusaha keras tetapi tidak mendapat hasil sesuai dengan
ekspektasi? Misalnya saat mencari jodoh, karir atau tentang kesehatan kita? Sudah mencoba hidup
yang lurus dan benar, berusaha menyenangkan Tuhan, tapi kok tetap tidak mendapatkan apa yang
kita harapkan? Sampai akhirnya kita mulai bertanya-tanya pada Tuhan, “apa yang salah dengan
diri kita?” dan berakhir dengan memilih untuk mengurungkan impian/cita-cita/harapan itu atau
menurunkan standar awal yang kita miliki.
Dalam Kisah Para Rasul 3: 1 -10, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir dan setiap hari orang itu
duduk di dekat pintu gerbang bait Allah. Awalnya mungkin ia berharap mendapat pertolongan dari
orang lain untuk kesembuhan atau perubahan yang signifikan bagi hidupnya. Tetapi lama kelamaan
yang ia terima hanyalah sedekah dari orang yang setiap hari melewati dirinya. Ia mulai menerima apa
pun yang diberi oleh orang lain dengan standar ‘se-ikhlas-nya’, dia mungkin sudah tidak pernah lagi
berharap untuk bisa sembuh dari kelumpuhannya.
Bagaimana dengan Anda? Apakah sekarang Anda mulai menurunkan standar visi awal bagi hidupmu
dan menerima hasil ‘se-ikhlas-nya’ atau bahkan bantuan yang berupa ‘sedekah’ dari orang lain? Di
akhir cerita orang lumpuh tadi, tiba-tiba mukjizat yang terjadi dan mimpi yang dibangkitkan lagi,
saat dia berjumpa dengan Tuhan melalui Petrus dan Yohanes. Kesembuhan diterimanya dan hidupnya
berubah tidak sama lagi sejak hari itu!
Jadi, jangan pernah menyerah, ingatlah : Waktu Tuhan bukan waktu kita. Menyerah bukanlah pilihan!
Menjauh dari Tuhan bukan solusi!
Ayo tetap setia untuk melakukan yang terbaik, tetap maju ke depan sekalipun kita harus menyeret
langkah kita, jangan ragu mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat untuk mencapai suatu
destinasi /tujuanmu. Dan yang terpenting ingatlah untuk mempertahankan imanmu pada Tuhan
yang tidak akan pernah terlambat menolongmu.
Jika dahulu Tuhan menolong kehidupan saudara, apakah mungkin Tuhan tinggal diam untuk masa
depan Anda?
If God brings you to it, He will bring you through it.
Jika Tuhan membawa Anda ke sana, Dia juga akan membawa Anda melewatinya.
Doa:
Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kadang ada masa kami merasa
sangat lelah dan tidak bisa melihat tangan-Mu yang bekerja dalam hidup kami, tetapi kami tahu
Engkau selalu hadir dan teribat dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami untuk selalu melihat dari
cara-Mu melihat. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 7
Hari 6

ROH ALLAH BEKERJA
DI DALAMMU
Karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan
menurut kerelaan-Nya. (Filipi 2:13 TB)
R.C. Sproul, seorang teolog Amerika dan pendeta yang ditahbiskan pernah berkata bahwa “Roh Kudus
harus mengubah hati seseorang sebelum Dia berkata ‘ya’ kepada Yesus.” Artinya hanya Tuhan yang
dapat menyentuh hati seseorang, membuka dan memampukannya untuk menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamat dan Tuhannya.
Namun, perjalanan kita sebagai orang Kristen tidak berhenti pada keselamatan. Rasul Paulus
menggambarkan perubahan yang terjadi pada keselamatan sebagai “Siapa yang ada di dalam
Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu; lihatlah, yang baru telah datang” (2 Korintus
5:17). Tetapi Paulus tahu bahwa setelah keselamatan, semua orang Kristen memiliki banyak pikiran
dan tindakan yang masih harus mereka tinggalkan, dan banyak lagi yang harus mereka ambil.
Paulus tahu bahwa perlu ada perubahan besar dalam pemikiran di banyak bidang jika orang Kristen
ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas semua aspek kehidupan mereka.
Lalu bagaimana kita berusaha untuk menjalani kehidupan yang dikuduskan yang Tuhan panggil untuk
kita jalani? Sebenarnya, kemampuan dan kekuatan kita tidak cukup untuk membangun karakter
seperti Kristus di dalam diri kita. Jadi, sama seperti kita membutuhkan Roh Kudus untuk menerima
Kristus ke dalam hati kita dengan iman, kita juga membutuhkan Roh Kudus jika kita ingin dapat
bertumbuh melampaui batas dan keterbatasan kita sendiri dan bergerak melampaui batas-batas
kita. Ingat, menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa terjadi hanya dengan mencoba ‘meniru’, tapi
bisa dihasilkan jika ada persekutuan dan ‘tinggal di dalam-Nya’ maka sekaranglah saatnya bagi kita
untuk membuat pilihan yang tepat untuk mengundang Roh Kudus mengambil alih hidup kita dan
mengubah kita menjadi seperti Kristus setiap hari.
Doa:
Bapa terkasih, terima kasih atas karunia keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami
dengan cuma-cuma. Sekarang saat kami memasuki kehidupan pemuridan dan ketaatan di setiap
area keberadaan kami dan di seluruh kisah hidup kami, curahkan Roh-Mu ke atas kami. Beri kami
kekuatan, kebijaksanaan, dan iman yang kami butuhkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Januari 8
Hari 7

WIN-WIN SOLUTION
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah
demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
(Matius 7:12 TB)
Kita sering mendengar istilah Win-Win Solution dalam dunia bisnis. Tentu saja kalau kita berbisnis,
kita dan juga partner bisnis kita ingin mendapatkan untung, supaya Win-Win Solution tercapai.
Sebenarnya prinsip Win-Win Solution bukan saja berlaku dalam dunia bisnis, tapi juga diajarkan
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Matius 7:12 mendasari pemikiran ini, yaitu jika kita ingin
mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, perlakukanlah orang lain dengan cara kita ingin
diperlakukan.
Bagaimana cara kita memulainya? Kepada siapa saya dapat mempraktekkan prinsip ini? Arthur
Ashe adalah pemain tenis Amerika berkulit hitam pertama yang pernah memenangkan US Open
dan Wimbledon, dia berkata: “Mulai dari dimana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan
apa yang Anda dapat lakukan.”
Jadi mulai dari lingkaran terdekat di hidup kita, yaitu keluarga, sahabat, orang-orang yang kita jumpai
setiap hari dan baru ke lingkaran yang lebih luas lagi. Prinsip ini tertulis juga dalam Kisah Para Rasul
1:8 Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi saksi-Nya di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem adalah keluarga kita, Yudea dan Samaria adalah
orang-orang atau komunitas yang ada di sekeliling kita.
Waktu kita mempraktekkan prinsip ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mulai bangkit
dan menjadi terang Tuhan, baik di rumah - di antara keluarga kita, di sekolah, di tempat bekerja, di
gereja bahkan di mana saja Tuhan tempatkan.
Doa:
Tuhan Yesus, terimakasih untuk mengingatkan kami melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di
sekeliling kami seperti kami juga ingin menerimanya. Tolong kami untuk memulainya hari ini sehingga
kehidupan kami menjadi terang yang menyinari sekeliling kami. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 9
Hari 8

HIDUP DALAM
INTEGRITAS ILAHI
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku
licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan
dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang
di hadapan Allah. (2 Korintus 4:2 TB)
Ada sebuah kutipan dari Tony Dugny yang berbunyi: “Integritas adalah sebuah pilihan antara yang
mudah dan yang benar.” Sebagai gereja-Nya kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dan
hidup dalam integritas. Oleh sebab itu, kita harus selalu memilih apa yang sesuai dengan kebenaran
Firman Tuhan, meskipun terkadang sulit untuk dilakukan.
Bagaimana cara membangun integritas dalam kehidupan kita sehari-hari?
1. Jujur dalam Perkataan
Integritas memiliki kaitan yang erat dengan kejujuran. Seperti tertulis dalam Matius 5:37, “Jika ya,
hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada
itu berasal dari si jahat.” Kita harus berani untuk berkata jujur apa pun konsekuensinya.
2. Jujur dalam Perbuatan
Berbuat jujurlah dalam segala situasi dan kondisi. Bukan hanya ketika dilihat oleh orang lain atau
ketika situasi sedang baik-baik saja. Kita bisa belajar dari Yusuf, yang meskipun digoda oleh isteri
Potifar ketika tidak ada orang di rumah, tetapi dia tetap menolak. Begitu pula dengan Ayub yang
tetap hidup benar meskipun sedang mengalami penderitaan yang berat.
3. Perkataan = Perbuatan
Dengan kata lain, bukan NATO (“No Action Talk Only”). Untuk membangun integritas, setiap
perkataan yang kita ucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang sesuai. Begitu pula setiap
janji dan komitmen yang sudah kita buat harus kita tepati, baik itu dalam keluarga, pekerjaan
maupun pelayanan.
Awal tahun ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengintrospeksi sejauh mana kita sudah hidup
dalam integritas. Mari kita minta Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah dan keputusan kita di
tahun ini agar senantiasa sesuai dengan firman-Nya.
Doa:
Tuhan Yesus, di tahun 2022 ini kami rindu untuk hidup dalam integritas. Mampukan kami untuk
selalu berkata dan berbuat jujur dalam segala situasi dan kondisi. Roh Kudus, ingatkan kami kalau ada
janji atau komitmen yang belum kami penuhi. Pimpinlah setiap keputusan kami agar sesuai dengan
firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 10
Hari 9

GUNCANGAN YANG
MEMBEBASKAN
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah;
dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
(Kisah Para Rasul 16:26 TB)
Fakta tentang gempa bumi adalah bahwa gempa dapat terjadi dalam cuaca apa pun, itu adalah
guncangan permukaan bumi yang dihasilkan dari pelepasan energi secara tiba-tiba. Gempa bumi
dalam hidup kita juga bisa datang secara tiba-tiba. Guncangannya begitu hebat sehingga dapat
membangunkan kita dari rantai yang membelenggu dan situasi tak terduga dalam hidup kita seperti
yang dialami Paulus.
Gempa apakah yang pernah dialami dalam hidup Anda? Kehilangan orang yang dicintai atau
mengalami perceraian, hubungan yang rusak dengan anak-anak sehingga menyerap semua energi
Anda? Apakah Anda kehilangan pekerjaan atau penghasilan yang tidak cukup untuk kebutuhan
Anda. Apakah Anda didiagnosis menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau menderita
kerugian finansial. Mungkin Anda berada di salah satu situasi ini sekarang dan Anda mulai percaya
bahwa Tuhan telah melupakan Anda, atau Dia marah kepada Anda.
Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mengirimkan gempa bumi ke dalam hidup Anda bukan karena
Dia marah, tetapi karena Dia mengasihi Anda dan ingin Anda kembali kepada Bapa Surgawi Anda.
Semua pergolakan yang Anda alami terjadi sehingga Anda dapat dibebaskan dengan mengalami
kuasa-Nya (tidak hanya sebagian tetapi dari semua komplikasi kehidupan). Belajar dari Paulus untuk
tetap fokus dan memuji Allah dalam situasi terberat sekalipun, sehingga Anda mengalami guncangan
itu justru membebaskan Anda dari semua rantai yang membelenggu karena kuasa Tuhan ada di
dalam-Nya.
Badai dan guncangan yang datang dalam hidup Anda adalah untuk membuktikan Dia adalah Tuhan,
yang dapat membuka pintu penjara untuk Anda secara ajaib dan Anda dapat menunjukkan kepada
seluruh dunia tentang kehebatan-Nya: Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung!
Doa:
Tuhan Yesus, saya membawa kepada-Mu hal-hal yang telah memenjarakan saya, hanya Engkau
yang dapat membebaskan saya dari rantai penyesalan, kekhawatiran, dan penderitaan. Saya adalah
milik-Mu n dan Engkau akan menjadi Tuhanku selamanya. Saya berterima kasih sebelumnya karena
telah menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan saya dari semua kerumitan hidup.
Dalam nama Yesus yang perkasa. Amin.

Januari 11
Hari 10

PERHATIKAN APA YANG
ANDA PIKIRKAN
Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang
bijak memperhatikan langkahnya. (Amsal 14:15 TB)
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
(Kisah Para Rasul 3:19 TB)

Kata “bertobat” dalam bahasa aslinya adalah “Metanoia”, yang artinya adalah (perubahan pikiran,
a change of mind, or a complete or total change.) Bertobat bukan sekedar menyesal atau merasa
bersalah dan sedih. Banyak orang menyesal atas perbuatannya, terutama kalau mereka ketahuan.
Tetapi kita dapati bahwa mereka melakukan hal yang sama dan kemudian menyesal lagi, itu bukan
bertobat, tetapi berobat. Ibaratnya kita naik sebuah bis menuju tujuan tertentu, dan di tengah
perjalanan kita baru sadar kalau kita naik bis yang salah. Kalau kita tidak segera ganti tujuan, kita
akan sampai ke tujuan yang salah.
Oleh sebab itu, kita harus mengubah setiap perilaku yang salah lewat cara kita berpikir. Jika kita
bertindak untuk meresponi, itu karena kita percaya pada pikiran yang sedang kita pikirkan saat ini.
Setiap pemikiran dan kejadian ini selalu ada hubungan perasaan yang menempel, dan seringkali
di saat ini terjadi maka kita akan meminta untuk didoakan. Tetapi sesungguhnya, membutuhkan
sebuah perubahan pikiran untuk terjadi sebuah perubahan dalam tindakan.
Jika ada perilaku dalam hidup kita yang tidak kita sukai, ambil waktu datang kepada sumbernya
dan ubahlah pikiran yang ada di baliknya sehingga kita mendapatkan kebebasan total untuk mulai
mengambil sikap berpikir yang positif dengan kejadian yang sedang kita alami. Filipi 4:8 “Jadi

akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang
suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
dipuji, pikirkanlah semuanya itu.

Mulailah melatih pikiran kita kepada hal yang positif yang jauh lebih baik dibandingkan memberi
kesempatan secara terus-menerus kepada pikiran yang salah dan merugikan seluruh kehidupan
kita, termasuk hubungan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa pikiran kita akan menjadi kata-kata,
kata-kata kita akan menjadi tindakan kita.
Doa:
Tuhan Yesus ampuni dosa saya, jika selama ini Engkau dapati saya berpikir yang salah, yang
tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan pikiran saya menjadi pikiran yang benar dan merdeka
sehingga saya dapat melakukan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 12
Hari 11

PERENCANAAN YANG BAIK
UNTUK PERBUATAN BAIK
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti
orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena harihari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengerti kehendak Tuhan. (Efesus 5:15-17 TB)
Always plan ahead, it wasn’t raining when Noah built the ark” - Richard C. Cushing
Buatlah rencana yang baik, Nabi Nuh membangun bahteranya sebelum hujan itu turun.
Allah ingin kita membuat rencana yang baik saat kita menjalani kehidupan ini. Amsal 21 : 5 mengatakan bahwa “Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang
yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.” Yeremia 29:11 menyatakan bahwa Tuhan kita
sendiri adalah Tuhan yang selalu mempunyai rencana yang baik. Maka dari itu Dia memerintahkan kita
untuk juga mempunyai rencana yang baik untuk kehidupan kita. Amsal 4:26 berkata, “Pikirkanlah
baik-baik sebelum berbuat sesuatu, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu.” (versi NIV)
Ada sebuah konflik yang terjadi di jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul 6, orang-orang berbahasa
Yunani menyatakan sebuah protes berat terhadap para jemaat Ibrani. Mereka merasa bahwa janda
janda mereka diabaikan dalam proses pembagian makanan sehari-hari. Di dalam konflik ini, ada dua
pilihan yang murid-murid Yesus bisa lakukan. Pertama, mereka bisa saja acuh dan mengabaikan
protes jemaat mereka. Atau yang kedua, mereka bisa berkumpul dan merancang sebuah rencana
yang baik untuk menyelesaikan masalah.
Untungnya mereka bergegas mengadakan rapat untuk memikirkan baik-baik solusi dari permasalahan
ini. Mereka memutuskan untuk mendelegasikan tugas pembagian makanan ini kepada tujuh orang
yang penuh hikmat Roh Kudus. Dengan solusi ini, para murid Yesus bisa kembali fokus ke pelayanan
doa dan Firman Tuhan. Hasil dari perencanaan yang baik, seperti yang disebutkan di Kisah Para
Rasul 6:7 bahwa Firman Tuhan makin tersebar luas, dan jumlah murid di Yerusalem bertambah
banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Cerita di Kisah Para Rasul 6 ini membuktikan bahwa perencanaan yang baik sesuai dengan
kehendak Tuhan dan bisa membantu kita untuk memberitakan Injil secara lebih efektif. Perencanaan
yang baik juga membantu kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan masa depan kita. Mari kita
menggunakan awal tahun ini untuk membuat rencana-rencana yang baik.
Doa:
Tuhan Yesus, terima kasih atas hikmat-Mu yang luar biasa dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah
ada habisnya. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk selalu siap membuat rencana yang baik
dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk bergantung penuh kepada hikmat-Mu dan untuk
mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin.

Januari 13
Hari 12

KEMBALI KE TITIK NOL
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran
rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan
roti dan berdoa. (Kisah Para Rasul 2:41-42 TB)
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan
orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah
Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam
di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa
saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan
angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam
perkumpulan orang benar; sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik
menuju kebinasaan. (Mazmur 1:1-6 TB)
“Papa, kenapa timbangannya tidak di angka 0?”, saya yang masih kecil sering kali bertanya kepada
ayah saya. Kala itu, alat timbang berat badan kami di rumah masih berbentuk analog, yang menggunakan sistem pegas. Sering kali karena belum dikalibrasi, jarum di timbangan akan sedikit bergeser
dari angka 0 sehingga alat timbang tidak dapat berfungsi dengan baik. Secara berkala, timbangan
analog perlu dikalibrasi ulang untuk memastikan jarum kembali menunjukkan angka 0 agar hasil
timbangan kembali tepat.
Begitu pula dengan hidup kita. Sibuk dan penatnya kehidupan sering kali membuat kita kehilangan arah
dan tujuan hidup. Sekali-sekali, sama seperti alat timbangan, kita perlu “mengkalibrasi” visi hidup kita
untuk memastikan kita masih berada dalam rencana yang Allah telah sediakan untuk kita. Memutar
kembali jarum ke angka 0, kemudian menyusun kembali prioritas hidup. Pastikan arah yang baru kita
tentukan, mengarahkan kita kepada satu tujuan, yaitu melayani dan memuliakan Kristus.
Apakah kita terlalu sibuk dan mulai kehilangan arah dalam hidup kita? Ayo mengambil waktu sejenak
untuk berhenti dan berefleksi. Tuliskan apa yang didapatkan, renungkan dan gunakan untuk
menjadi pedoman bagi kita dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Jangan lupa untuk terus
menikmati penyertaan-Nya dalam setiap musim kehidupan kita serta terus perbaharui komitmen kita
sebagai murid Kristus.
Doa:
Terima kasih Yesus, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus melayani
Engkau dalam kehidupan kami, dan menggenapi rencana-rencana yang telah Engkau tetapkan
bagi kami. Berikan kami hikmat untuk menyusun prioritas hidup dan mengambil keputusan yang
berkenan bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 14
Hari 13

BAGI ALLAH TIDAK ADA
YANG MUSTAHIL
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. (Lukas 1:37 TB)
Siapa yang tidak suka film superhero yang bagus, seperti koleksi Marvel, DC komik dan masih
banyak lagi. Sungguh menyenangkan dapat membayangkan sesuatu di suatu tempat di luar sana
yang sama sekali tidak terikat pada hukum alam, menjadi juruselamat bagi kaum yang lemah atau
sebaliknya, kita yang memiliki mimpi untuk diselamatkan oleh seorang superhero.
Sebenarnya mimpi untuk memiliki superhero dalam hidup kita bisa sekali menjadi kenyataan! Jika
kita akrab dengan cerita-cerita yang ditemukan dalam Alkitab, kita tahu bahwa kisah-kisah
penyelamatan yang tak terduga, tidak dapat dijelaskan, dan tak terbayangkan, muncul cukup
sering dalam Alkitab. Pikirkanlah: seorang anak laki-laki mengalahkan raksasa dengan batu-batu
kecil, ribuan orang menyeberangi laut merah di tanah yang kering, seorang pria disembuhkan dari
kebutaannya, seorang gadis berusia dua belas tahun dibangkitkan dan puncaknya pada Yesus yang
harus mati demi kita, tapi bangkit kembali!
Kabar baiknya, itu bukanlah kisah penyelamatan ‘superhero ’yang telah usang. Tuhan yang sama
yang melakukan semua keajaiban ini adalah Tuhan yang sama yang mencintai kita hari ini dan masih
melakukan perbuatan hebat itu.
Ada sebuah kutipan “Tuhan melakukan pekerjaan terbaik-Nya dalam hal yang mustahil.” Hal
mustahil apa yang Anda hadapi dalam hidup Anda? Berikan itu kepada Tuhan, percaya kepada-Nya
dan janji-janji-Nya di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Yairus di (Lukas 8:50),
”...jangan takut, percaya saja....” Dan Yesus pun membangkitkan putrinya dari kematian!
Kehidupan di kerajaan Tuhan lebih baik daripada cerita apa pun yang dapat dibuat Hollywood, karena
kita melayani Tuhan yang berjanji suatu hari akan kembali untuk membuat segala sesuatu menjadi
baru. Alami kisah-kisah penyelamatan Sang Superhero, yaitu Yesus di dalam hidup Anda hari ini,
karena tidak ada satu pun yang mustahil bagi-Nya!
Doa:
Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa tidak ada yang terlalu
sulit bagi-Mu. Saat kami dalam masa penantian, bantulah kami untuk percaya kepada-Mu dan
percaya bahwa Engkau dapat melakukan apa yang tampaknya mustahil dalam hidup kami.
Di dalam Nama Tuhan Yesus. Amin.

Januari 15
Hari 14

INTERVENSI ILAHI
Jawab Ananias: ”Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa
banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Tetapi firman Tuhan kepadanya: ”Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku
untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orangorang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan
yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.” (Kisah Para Rasul 9:13,15,16 TB)
Seorang anak muda yang berasal dari keluarga yang berkecukupan memiliki karakter yang sombong
dan angkuh karena ia merasa orangtuanya mampu memberikan apa yang ia perlukan, ia tidak
pernah merasa bahwa hidupnya akan mendapat banyak masalah. Tiba-tiba keluarga ini mengalami keadaan ekonomi yang sangat sulit dan situasi keluarga mereka pun berubah menjadi semakin
kacau. Anak muda ini mengalami ketakutan, stres, depresi, kesepian. Intervensi Ilahi terjadi dalam
hidupnya, Tuhan hadir-menjamah anak muda ini hingga dia menerima Yesus secara pribadi dan
kehidupannya berubah menjadi memiliki tujuan dan arti.
Intervensi Ilahi seringkali terjadi dalam hidup kita, sama seperti yang dialami oleh Paulus, dari
seorang pembunuh menjadi pemberita Injil yang menyelamatkan ribuan orang dengan sebuah
perjumpaan dengan Allah di tengah-tengah sebuah masa dalam hidupnya.
Apakah Anda pernah mengalami hal itu dalam hidup Anda? Sebuah kejadian yang mengubah fokus
hidup kita dan membuat sesuatu terbuka dari apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Banyak
cara Tuhan bisa melakukan intervensi Ilahinya dalam hidup kita: baik melalui perjumpaan secara
langsung seperti yang dialami Paulus maupun melalui berbagai situasi dalam hidup kita. Respon
kita sangat menentukan untuk kita bisa menangkap maksud-Nya. Belajarlah untuk peka, lihat apa
yang sudah Tuhan persiapkan dan siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan sebagai alat yang membawa
kemuliaan bagi-Nya.
Doa:
Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar
setiap langkah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami, itu bisa terus membawa kami
untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan penuh dengan anugerah. Terima kasih
untuk setiap intervensi Ilahi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 16
Hari 15

BERTINDAK POSITIF
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah delapan tahun terbaring di tempat
tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya: “Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan
engkau; bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu!” Seketika itu juga bangunlah orang
itu. (Kisah Para Rasul 9:33-34 TB)
‘’Kepositifan adalah pilihan yang sejalan dengan iman dan keyakinan’’, sebuah tindakan yang kita
putuskan tentunya akan menentukan hasil akhir yang kita dapatkan.
Eneas mengalami lumpuh selama delapan tahun, dalam situasi tersebut ia melakukan sesuatu
yang sangat penting yaitu: tanpa ragu mempercayai apa yang Yesus katakan, bertindak secara
positif/tanpa ragu (membereskan tempat tidurnya dan memulai langkah pertamanya) dan seketika
itu juga mengalami kesembuhan!
Bisakah Anda bayangkan, jika iman sederhana yang hanya melakukan tanpa ada keraguan Anda
miliki? 100% percaya pada keberadaan dan kehadiran-Nya walaupun fakta dan keadaan sangat
sulit dan penuh dengan situasi yang tidak mungkin? Ya! Anda akan mulai mengalami kisah-kisah
besar Tuhan dalam hidup Anda. Dia adalah Tuhan, pribadi ilahi yang dapat melakukan apa pun.
Firman apa yang telah Anda dengar hari-hari ini? Janji apa yang telah Anda terima, bangkitkan
dan praktikkan apa yang Anda pelajari! “...Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah
kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah...”
(Filipi 4:9)
Kisah Eneas dan Petrus bisa menjadi kisah Anda juga. Ayo pahami janji-janji Allah dan biarkan Dia
mewujudkannya dalam hidup Anda, saat Anda bertindak secara positif hari ini.
Aktifkan imanmu, sehingga Dia dapat bekerja dalam hidupmu dengan lebih bebas dan tanpa batas.
Menerima sesuatu yang belum pernah Engkau lihat, seperti yang dijanjikan-Nya. Memiliki iman
berarti yakin akan hal-hal yang kita harapkan, yakin akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita
lihat (Ibrani 1 1 : 1 ).
Doa:
Tuhan Yesus, bantu kami untuk selalu teguh dan kuat dalam iman kami pada-Mu. Teruslah bekerja
dalam hidup kami dengan luar biasa. Kami siap melihat mukjizat-Mu terjadi di hidup kami, Dalam
nama Yesus. Amin.

Januari 17
Hari 16

JADILAH YANG TERBAIK
DENGAN TALENTAMU
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap
orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. (1 Petrus 4:10)
Tuhan ingin kita melayani Dia dan hidup berdasarkan panggilannya yang khusus bagi hidup kita. Dia
telah memberi kita kemampuan, bakat, dan karunia yang unik dan ada sebuah tempat di dunia ini
yang hanya bisa diisi oleh kita.
Bagaimana cara kita menemukan panggilan itu? Cobalah dengan mengamatinya di dalam diri kita
dengan menggunakan formula SHAPE:
• Spiritual Gift: Kemampuan yang diberikan Allah untuk melayani Dia, yang hanya diberikan kepada
orang percaya, misalnya karunia bernubuat, menafsirkan bahasa roh, karunia iman, kesembuhan, dll.
• Heart: Sekumpulan keinginan, harapan, minat, ambisi, impian, dan sesuatu yang kita cintai. Halhal ini sangat menarik perhatian kita dan sangat kita sukai.
• Ability: Bakat alami yang dimiliki sejak lahir. Hal-hal dimana kita sangat baik melakukannya,
kadang tanpa usaha yang terlalu keras, tetapi banyak orang berkata bahwa kita sangat baik di
bagian tersebut dan mereka diberkati dengan apa yang kita lakukan.
• Personality: Tipe kepribadian kita (introvert, ekstrovert, melankolis, plegmatis, sanguine atau
koleris). Kepribadian ini mempengaruhi bagaimana dan di mana kita menggunakan karunia dan
kemampuan rohani dengan cara yang berbeda dengan orang lain.
• Experience: Pengalaman kehidupan (baik/buruk, senang/susah) yang akan mengajarkan kita
pelajaran yang menjadikan kita dewasa dan membantu melayani orang lain yang mengalami
pengalaman serupa.
Dengan menemukan hal-hal tersebut, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita diciptakan oleh
Tuhan dengan sangat unik dan berbeda dengan orang lain. Dia memiliki tujuan yang sangat indah,
yaitu memakai hidup kita secara efektif bagi kemuliaan-Nya. Jadi mintalah Roh Kudus untuk menemukan SHAPE-mu di dalam masa-masa doa puasa ini.
Doa:
Terimakasih sudah menciptakan kami secara unik dan spesial ya Bapa, ajar kami menemukan
karunia, bakat, talenta yang Engkau sudah berikan di hidup kami dan kami siap untuk melayani-Mu
dengan lebih baik! Dalam nama Yesus. Amin.

Januari 18
Hari 17

WAKTU PEMULIHAN
Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. (Efesus 6:4 TB)
Setelah ibadah, saya dan suami melayani secara pribadi dua anak remaja wanita. Yang kakak
berpenampilan seperti pria, yang adik kepalanya selalu tertunduk. Mereka mengajukan pertanyaan
kepada kami, “Apakah benar Tuhan mengasihi kami seperti yang Om khotbahkan? Dan jika benar
Tuhan mengasihi kami, mengapa Tuhan memberikan kami seorang papa yang jahat dan kejam?”
Kami terdiam, sedih mendengar curahan hati mereka dan mendoakan mereka.
Papa mereka suka menghajar mereka dan juga mama mereka, mabuk dan membawa wanita lain
masuk ke kamar papa mama mereka. Hati mereka sakit, pahit, kecewa dan terluka sehingga
membuat si kakak sangat membenci jati dirinya sebagai wanita dan mengubah penampilannya
menjadi seperti seorang pria dan melilit payudaranya dengan kain supaya tidak tumbuh lagi. Si adik
menjadi sosok yang penuh ketakutan, minder, malu dengan dirinya.
Suatu saat, mereka bersama mamanya berhasil melarikan diri dari rumah dan kotanya, meninggalkan
papa mereka. Karena apa yang dialami kedua anak remaja wanita ini, membuat mereka menjadi
pribadi yang sangat susah percaya kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Karena seorang papa
yang jahat telah merusak figur Tuhan sebagai “Bapa yang baik” dan ada rantai generasi muda yang
terputus dan terhilang dari hadirat Tuhan.
Keluarga adalah dasar terpenting dari gereja, kota dan bangsa. Keluarga Kristen seharusnya seperti
anak panah yang melaju kencang kuat mengenai setiap sasaran Tuhan. Bagaimana gereja, kota dan
bangsa menjadi kuat dan berhasil? Bila setiap orangtua mengambil perannya dan menggunakan
dengan baik dan benar sesuai Firman Tuhan.
Jadi sebagai orangtua, mari gunakan momen doa puasa ini untuk melakukan pemulihan relasi
dengan anak-anak kita, sehingga setiap sakit, luka dan kecewa dapat dituntaskan. Bangunlah
komunikasi dan lebih banyak hadir dalam hidup anak, tidak sekedar memberikan uang, hadiah, atau
membiarkan pembantu atau keluarga lainnya menggantikan kehadiran kita sebagai orangtua.
Sebagai anak, ini waktunya juga untuk mengampuni orangtuamu, miliki hati anak yang bisa mengasihi
orangtua dalam segala kekurangan mereka. Cobalah untuk berada dan memakai ‘sepatu’ mereka,
dengan lebih mengerti apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti hari ini. Inilah waktu pemulihan Tuhan bagi keluarga kita.
Doa :
Bapa yang terbaik, pulihkanlah hubungan di dalam keluarga kami, saya mengakui kadang saya
belum menjadi orangtua/anak yang baik, tolong saya untuk mengambil langkah-langkah yang
tepat dalam proses pemulihan ini. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami. Dalam Nama Yesus.
Amin.

Januari 19
Hari 18

BERSAMA KELUARGA
MELAYANI TUHAN
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah
di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!” (Yosua 24:15 TB)
Setiap orang dilahirkan unik dan special, demikian juga setiap anggota dari keluarga kita – ada
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keluarga saya misalnya: Kakak saya memiliki keterbatasan dalam motorik tubuhnya sehingga pergerakannya dalam melakukan suatu kegiatan menjadi
lebih sulit daripada kebanyakan orang. Tapi ia memiliki kemampuan di bidang computer, sehingga
walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki, ia berkomitmen melayani Tuhan.
Salah satu nilai penting yang diajarkan orangtua kami sejak kecil adalah untuk setia beribadah, mulai
dari saat kami kecil di sekolah minggu, hingga remaja dan menikah. Mereka juga menanamkan tentang
pentingnya melayani sesuai potensi dan talenta (walaupun ada keterbatasan). Pelayanan bukan hanya
dilakukan dari atas mimbar, tetapi di banyak bidang-bidang lainnya. Jadi setiap anggota keluarga
bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui talenta yang dimiliki masing-masing. Ketidaksempurnaan yang dimiliki setiap keluarga bukan menjadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Justru dari
kekurangan tersebutlah nama Tuhan akan dipermuliakan.
Dalam doa puasa 21 hari ini, mari kita membuat sebuah komitmen yang baru: keterbatasan,
perbedaan, dan jarak tidak menjadi alasan untuk melayani Tuhan. Melayani sebagai sebuah keluarga
adalah satu berkat terbesar dalam hidup kita dan sebuah warisan yang akan kita tinggalkan kepada
generasi setelah kita.
Doa:
Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati keluarga kami selama ini, dan sekarang kami rindu untuk
bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Ajar kami Tuhan untuk menjadi keluarga yang lebih
mengasihi-Mu lagi dan bersama-sama memiliki kerinduan untuk menjadi pelayan-Mu. Dalam nama
Yesus. Amin.

Januari 20
Hari 19

PANDANGLAH KRISTUS
Jawab Saulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya: “Akulah Yesus yang kauaniaya itu.
(Kisah Para Rasul 9:5 TB)
Perjumpaan pribadi dengan Kristus merupakan titik balik kehidupan Saulus dimana ia mengalami
transformasi dari seorang yang gigih menganiaya jemaat Kristiani menjadi seorang yang gigih
dalam menyebarkan Injil. Tuhan menunjukkan tujuan hidup yang sebenarnya dan memperbaharui
identitas Saulus menjadi Paulus.
Sama seperti Paulus, saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita pun diberi
identitas yang baru. Namun, seringkali kita kembali kepada kebiasaan buruk dan dosa-dosa lama
meskipun sudah berusaha melakukan hal-hal yang benar, giat beribadah, bahkan terjun dalam
pelayanan. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami transformasi yang sesungguhnya?
Kebutaan yang dialami Paulus mengingatkan kita tentang hal ini “Apakah kita sungguh-sungguh
mengenal Tuhan yang kita sembah?” Saat kita memfokuskan pandangan kepada Kristus dan
menjalin keintiman dengan-Nya, kita akan semakin mengenal pribadi serta karakter-Nya. Hanya
terang Tuhan lah yang sanggup mentransformasi manusia lama kita untuk menjadi serupa dengan
gambaran-Nya. Dan walaupun perubahan tidak nyaman dan membutuhkan waktu, saat kita
memandang Kristus- kita akan tetap dapat bersukacita dalam menjalani setiap prosesnya (Ibrani 12:2).
Jadi, ingatlah bahwa kemana kita mengarahkan pandangan kita akan menentukan kemana kita
melangkah dan tujuan akhirnya. Berhentilah melihat kepada diri sendiri dan pandanglah Kristus
senantiasa. Percayalah, saat kita menjadi pribadi yang baru, ada karya besar menanti untuk kita
bagikan kepada orang di sekitar kita. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana kita bisa menjadi
pribadi yang lebih baik, dan saat itulah kita bisa membagikan rahasianya.

Kesimpulan akhirnya, rahasia yang terdalam, untuk bertumbuh dalam Kristus adalah ini:
pandanglah Dia.
The final conclusion, the deepest secret, to growing in Christ is this: look to him
(Dane C. Ortlund)
Doa:
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah kami terima. Hari ini, kami
ingin memulai untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada-Mu, sehingga kami dapat
bertumbuh menjadi pribadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Januari 21
Hari 20

MELEPASKAN HUBUNGAN
BERACUN
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang
bebal menjadi malang. (Amsal 13:20 TB)
“Jika kita tidak percaya bahwa kita pantas mendapatkan hal-hal seperti cinta sejati, ketenangan
pikiran dan harapan, kita secara tidak sadar akan menyabotase dan bertanya-tanya mengapa kita
tidak pernah memilikinya.” – Shannon Thomas
Saya cukup yakin kita semua pernah mendengar tentang hubungan beracun/Toxic Relationship. Hal ini
terjadi dalam relasi kita di berbagai bidang kehidupan dan secara perlahan menguras energi kita. Hal ini
juga mempengaruhi kita secara negatifdan perlahan-lahan menjadikan kita orang yang tidak bahagia.
Mulanya mungkin hubungan ini kita pandang sebagai berkat, tapi perlahan dan pasti, kita melihatnya
menghancurkan orang-orang dalam hubungan itu. Sayangnya masih banyak orang yang mempertahankan hubungan seperti ini karena berbagai hal, misalnya lebih mendengarkan emosi/perasaan/
hatinya sendiri daripada mendengarkan FIRMAN TUHAN, atau karena takut kesepian dan sendirian.
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi
malang (Amsal 13:20) artinya ketika kita menjadi sadar akan orang-orang di sekitar kita yang merusak
dan mulai mencoba mengambil hal-hal baik dari kita, kita perlu membuat sebuah keputusan. Jangan
mau terlalu tinggal terlalu lama dengan ‘orang-orang yang membawa racun’ bagi hidup kita. Mereka
akan mengalihkan mata kita dari tujuan dan panggilan yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Dan
bagian yang paling penting adalah tidak selalu orang lain yang menjadi racun. Anda juga harus
memeriksa diri sendiri dan memastikan bahwa Anda bukan orang yang beracun bagi seseorang!
Doa:
Tuhan Yesus, beri kami visi untuk melihat orang-orang yang bukan Engkau tetapkan bagi hidup kami
dan untuk menilai hubungan apakah yang baik untuk diteruskan atau tidak. Beri kami kekuatan
untuk melakukannya dan biarlah Engkau saja yang selalu mengisi seluruh kehidupan kami. Dalam
nama Yesus. Amin.

Januari 22
Hari 21

YESUS ADALAH
SANG JUARA KITA!
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak
kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada
orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. (Roma 8:31,37 TB)
Ada beberapa jenis anjing yang bisa dijual dengan harga sangat mahal dan disebut sebagai
Champion Dog. Dengan sejarah yang dimilikinya, anjing-anjing ini telah dipisahkan, dirawat dan
dijaga sedemikian rupa oleh pemiliknya sehingga memenangkan berbagai kompetisi bergengsi dan
membuat harga dan nilainya melambung tinggi.
Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita adalah champion/juara! Kita lebih daripada orang-orang
yang menang. Kita telah ditentukan untuk menjadi pemenang-Nya dalam hidup ini, sejak kita
bertemu dengan Yesus. Apakah kita menyadari kebenaran ini?
Seorang juara didefinisikan sebagai: seseorang yang telah mengalahkan atau melampaui semua
saingan dalam suatu kompetisi; seseorang yang berjuang atau bertahan/bertanding untuk suatu
tujuan.
Mengapa kita bisa menjadi juara dan lebih dari pemenang? Jawabannya sederhana: Karena Yesus
Sang Juara selalu berada di pihak kita. Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut (pemisah
kekal antara kita dan Allah), yang merupakan hukuman dosa, dan musuh terakhir orang percaya.
Yesus yang telah bangkit sehingga dapat memberikan jaminan tentang kehadiran-Nya setiap hari
dalam hidup kita. Yesus yang berjanji bahwa TIDAK ADA SATU PUN yang dapat memisahkan kita
dari kasih-Nya!
Jadi, biarkan Yesus memiliki, melatih dan menjadikan kita kuat dan pemenang. Dia memiliki banyak
cara, dia memiliki kuasa tanpa batas, Dia siap mencurahkan hikmat dan pengetahuan-Nya untuk
membantu kita di setiap pertandingan iman yang harus kita lewati.
Mari kita tutup rangkaian doa puasa 21 hari ini dengan sebuah doa dan deklarasi:

Saya akan bangkit!Saya tidak akan kalah!
Karena Yesus Kristus Sang Juara menyertaiku!
Doa:
Di hari terakhir doa puasa ini, saya mendeklarasikan dengan segenap iman saya, bahwa saya adalah
lebih dari pemenang di dalam hidup ini. Kasih-Mu, Tangan-Mu, Kuasa-Mu yang tidak pernah lepas
dari hidup saya akan memampukan saya selalu. Aku siap untuk memberitakan tentang-Mu di tengah
keluarga, rekan dan dunia saya. Sekali lagi, saya ingin berkata, “Yesus, aku bangga kepada-Mu,
Engkaulah Sang Juara dalam kehidupanku!”

Terima Kasih Kepada
Para Penulis yang Luar Biasa!
Semua tulisan dan kontribusi kalian di dalam buku doa puasa ini sangat memberkati dan menunjukkan
bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan yang siap saling membangun dan mendukung.Teruslah
menulis dan Tuhan akan memakai kalian lebih lagi untuk kemuliaan-Nya!
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