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Lampiran : 1 Berkas (Petunjuk Pelaksanaan Puasa) 

Perihal : Pengantar  

 

Kepada : Yang Terhormat, 

  Para KMK Se-GMIT 

  Para KMJ Se-GMIT 

  Masing – masing 

  di – 

       Tempat 

 

Salam kasih dalamYesus Kristus, 

Semoga kami dapat menjumpai Bapak/Ibu dalam keadaan damai sejahtera. 

Menindaklanjuti salah satu butir keputusan dalam Rapat Online Majelis Sinode (MSH dan 

KMK) pada hari Senin, 11 Mei 2020, tentang pelaksanaan puasa bagi seluruh jemaat GMIT 

maka kami kirimkan petunjuk pelaksanaan puasa dan doa dimaksud untuk dipedomani. 

Melalui surat ini juga kami sampaikan  bahwa hari pertama masa raya penantian pencurahan 

Roh Kudus dimulai pada 22 Mei 2020 dengan demikian kami mohon maaf atas kesalahan 

pengetikan dalam surat terdahulu. 

Demikian pengantar ini disampaikan. Atas pengertian serta kerjasamanya, kami ucapkan 

terima kasih. 

Tuhan Sang Kepala Gereja dan Pemilik Pelayanan memberkati kita. 
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Lampiran : 

PETUNJUK PELAKSANAAN PUASA DAN DOA 

BAGI JEMAAT GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR 

(Jumat, 22 Mei 2020) 

 

 

Dasar Teologis 

 

Tradisi puasa adalah tradisi kuat dalam Alkitab. Injil-injil mengisahkan bahwa bahkan Tuhan Yesus pun 

berpuasa (Matius 4:2). Di dalam Matius 6:16-18 ditulis tentang hal berpuasa. Dalam perikop itu 

dijelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak memerintahkan para pengikut-Nya untuk berpuasa. Ini 

mengasumsikan bahwa para murid memang sudah mempraktekkan puasa. Karena itu, Tuhan Yesus hanya 

mengajarkan mereka tentang cara berpuasa yang benar. Ia mengingatkan murid-murid-Nya bahwa 

berpuasa bukanlah untuk dipertontonkan. Orang lain tidak perlu mengetahui puasa yang sedang kita 

lakukan, karena puasa terutama adalah tentang relasi kita dengan Allah.  

 

Kita belajar dari Alkitab bahwa puasa merupakan salah satu wujud pertobatan di hadapan Allah. Umat 

diserukan untuk berpuasa dan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah (Yoel 2:12). Ketika mendengar 

pemberitaan Yunus, bangsa Niniwe memaklumkan puasa nasional sebagai tanda pertobatan (Yunus 3:5).  

 

Selain itu, puasa adalah wujud penyandaran hidup yang total dan sungguh-sungguh kepada Allah. 

Ester, Mordekhai, dan seluruh orang Yahudi di pembuangan berpuasa sambil mempertaruhkan nasib 

mereka ke dalam tangan TUHAN (Ester 4:3, 16). Jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa tatkala mereka 

menyerahkan Barnabas dan Saulus untuk tugas pemberitaan Injil (Kisah para Rasul 13:2-3). Demikian 

pula dengan para rasul yang menyerahkan para penatua di setiap kota ke dalam tangan Tuhan melalui 

puasa bersama (Kisah para Rasul 14:23).  

 

Belajar dari Alkitab, dalam masa krisis global ini, kami ingin menyerukan kepada semua anggota jemaat 

GMIT untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Tindakan berpuasa kita wujudkan sebagai tanda pertobatan di 

hadapan Tuhan sekaligus sungguh-sungguh memohon kepadaNya untuk menolong dunia yang sedang 

menghadapi bencana besar pandemi Covid-19 ini. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus, 

tetapi berkaitan dengan perubahan moral, perilaku, tindakan iman, dan solidaritas sosial.  

 

Puasa kali ini kita lakukan dalam masa raya penantian Roh Kudus. Kita berdoa Allah di dalam RohNya 

berkenan berkarya menyembuhkan dunia yang sedang terpuruk akibat penyebaran Covid-19.  
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Teknik Pelaksanaan  

 

1. Puasa dilakukan sehari penuh mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore (18.00). Sebelum 

berpuasa seluruh anggota keluarga yang hendak berpuasa harus makan pagi.  

2. Pelaksanaan puasa dimulai dengan membunyikan lonceng di gereja pada jam 7 pagi.  

3. Puasa berarti tidak makan dan tidak minum sama sekali.  

4. Bagi kaum lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sakit keras disarankan untuk berpuasa 

setengah hari atau tidak berpuasa sama sekali. Dalam masa pandemi ini, daya tahan tubuh harus 

tetap dijaga.  

5. Bagi yang mengalami gangguan kesehatan ringan/sedang bisa minum air putih. 

6. Di hari puasa ini kita tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadikannya sebagai 

hari berdoa kita. Setiap keluarga perlu mempersiapkan tempat khusus untuk menjadi tempat 

doa/mesbah keluarga. Keluarga bisa duduk mengitari meja atau bertelut untuk berdoa bersama. Di 

atas meja dapat diletakkan Alkitab, lilin yang dinyalakan, dan bunga segar sebagai tanda 

kehadiran Firman Allah, cahaya kasihNya, dan pemeliharaanNya yang kita alami dalam alam 

ciptaanNya. 

7. Selama hari puasa, setiap keluarga mengatur agar dapat berdoa selama 10-15 menit pada setiap 

jam. Doa dapat didahului dengan menyanyi bersama. Adapun pokok doanya sebagai berikut: 

1) Jam 07.00: berdoa memohon ampun atas segala dosa dunia yang telah saling menyakiti 

antar sesama manusia, merusak alam, dan melawan kehendak Allah.  

2) Jam 08.00: berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, 

di propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dalam upaya-upaya menanggapi bencana 

Covid-19. Juga berdoa untuk berbagai pihak non-pemerintah yang sedang tanggap bencana 

dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.  

3) Jam 09.00: berdoa memohon belas kasihan Allah bagi mereka yang terpapar dan sedang 

dirawat di rumah-rumah sakit di seluruh dunia. 

4) Jam 10.00: berdoa bagi keluarga dari mereka yang terpapar dan sedang dirawat. Mungkin 

anggota keluarga sedang dikarantina. Tuhan kiranya menguatkan mereka dalam masa yang 

sulit ini. Doa juga agar masyarakat tidak membuat stigma dan diskriminasi terhadap 

mereka.  

5) Jam 11.00: berdoa bagi keluarga dari mereka yang meninggal terpapar Covid-19. Mereka 

tentu sangat berduka karena kehilangan orang yang dikasihi dan tidak bisa memakamkan 

dengan cara yang biasa. Tuhan kiranya menguatkan mereka dalam masa yang sulit ini. Doa 

juga agar masyarakat tidak membuat stigma dan diskriminasi terhadap mereka.  

6) Jam 12.00: berdoa bagi tenaga medis di berbagai rumah sakit di seluruh dunia, terutama di 

kota/kampung kita yang sedang bekerja sangat keras untuk menolong saudara-saudara 

yang terpapar. Mereka harus berkorban untuk tetap melayani walau mereka sangat rentan 

terpapar. Ada di antara mereka yang harus tinggal di penginapan dan sudah berminggu-

minggu tidak pulang ke rumah. Tuhan kuatkan keluarga mereka juga.  

7) Jam 13.00: berdoa bagi upaya menemukan vaksin yang sedang dilakukan oleh berbagai 

pihak. Tuhan campur tangan dalam segala urusan itu. Agar semua bangsa mau bekerja 

sama untuk kebaikan semua manusia.  
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8) Jam 14.00: berdoa bagi semua yang kena dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran 

Covid-19. Kita berdoa bagi para pekerja harian, tukang ojek, pemulung, petani yang 

kesulitan menjual hasilnya ke pasar, mereka yang di-PHK, dan semua orang yang 

mengalami kesulitan karena dampak penyebaran Covid-19.  

9) Jam 15.00: berdoa bagi pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor pada umumnya, juga 

secara khusus bagi pelayanan di lingkup jemaat dan klasis masing-masing. Kita berdoa 

bagi tim tanggap bencana yang terbentuk di lingkup jemaat, klasis, dan sinode agar diberi 

hikmat dan daya Tuhan untuk pelayanan di masa yang sulit ini.  

10) Jam 16.00: berdoa bagi pergumulan keluarga masing-masing:  

• pendidikan anak-anak, pekerjaan orangtua, cinta kasih dalam keluarga agar saling 

menopang, dan kehidupan ekonomi dalam masa-masa pandemi.  

• Kita berdoa juga bagi semua keluarga di seluruh dunia agar kita semua berdisiplin 

dalam physical distancing: tinggal di rumah dan keluar jika hanya betul-betul 

dibutuhkan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan/memakai hand 

sanitizer, jaga kesehatan dengan makan makan bergizi, olah raga, dan cukup istirahat.  

• Ketakutan dan kecemasan dalam masa pandemi itu alamiah dan masuk akal, tapi jangan 

sampai kita menjadi panik berlebihan dan kehilangan daya. Rasa cemas tidak boleh 

melumpuhkan jiwa dan spiritualitas kita. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan 

iman untuk membantu kita menghadapi dan tak dijatuhkan oleh rasa takut/cemas. 

11) Jam 17.00: berdoa untuk mereka yang sakit karena berbagai macam penyakit lain, 

termasuk demam berdarah yang memakan banyak korban. Kita berdoa untuk saudara-

saudara yang kehilangan babi karena penyakit flu babi.  Tuhan kiranya dengan kasihNya 

berkenan memulihkan dunia dan menyembuhkan saudara-saudara. 

12) Jam 18.00: berdoa untuk alam lingkungan. Kita mohon ampun karena secara sadar atau 

tidak kita telah merusak alam. Kita telah sangat diberkati oleh kasih Tuhan untuk semua 

ciptaan yang hidup di tanah, air, kebun, sawah, hutan, angkasa, laut, sungai, dan di segenap 

semesta. Namun kita sering mencemari ciptaan Allah yang dijadikanNya sangat baik itu. 

Kita mohon pengampunan Allah dan perdamaian dengan bumi. 

8. Puasa dapat diakhiri dengan makan bersama seluruh anggota keluarga.  

 

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan puasa yang kami sampaikan agar menjadi pedoman bagi keluarga-

keluarga. Selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.  
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