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KADOS 001 (11 -- 17 Januari 2010)

KADOS 2010

Puji Tuhan! Publikasi "Kalender Doa SABDA" yang disingkat KADOS ini akhirnya bisa
sampai ke tangan Anda. Publikasi KADOS khusus diterbitkan oleh Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA) untuk menyajikan pokok-pokok doa yang dapat digunakan oleh para
pendoa syafaat untuk berdoa bagi pelayanan Tuhan di Indonesia (tanpa memandang
denominasi gereja atau organisasi).
Publikasi KADOS akan terbit seminggu sekali (setiap Minggu sore) dan akan dikirimkan
kepada Anda yang terdaftar sebagai pelanggan. Silakan daftarkan teman-teman Anda
untuk berlangganan KADOS.
Pokok doa harian KADOS ini juga kami sediakan dalam versi ringkas (dicantumkan
pada bagian bawah setiap pokok doa) yang bisa Anda kirimkan kepada pendoa lain
lewat SMS atau Twitter.
Kami juga menyediakan fasilitas RSS (Really Simple Syndication) yang bisa dipasang
di situs-situs yang Anda kehendaki, sehingga semakin banyak orang yang bergabung
untuk berdoa bagi Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
==> < doa@sabda.org >
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://www.sabda.org/publikasi/e-Doa/
http://doa.sabda.org/

“ tetapi DOA orang benar didengar-Nya." ”
"TUHAN itu jauh dari orang fasik,

— (Ams. 15:29)
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11 Januari 2010 - Kesatuan Antargereja

KADOS 2010

Gereja-gereja di muka bumi ini hanyalah manifestasi yang tidak sempurna dari Gereja
Yesus Kristus yang tunggal, sejati, dan tidak kelihatan. Perbedaan antargereja sering
tidak dapat dihindarkan. Karena itu, mari kita berdoa agar perbedaan tersebut tidak
membuat gereja Tuhan di Indonesia terjebak dalam perselisihan yang tidak kudus.
Mintalah agar gereja-gereja Tuhan di dunia ini diikat dalam kasih Kristus dan bersatu
berjuang menjadi saksi bagi Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakanlah agar gereja-gereja Tuhan di dunia ini diikat dalam kasih Kristus dan
bersatu berjuang menjadi saksi bagi Kristus.

12 Januari 2010 - Jemaat Tuhan
Setiap jemaat Tuhan merupakan anggota tubuh yang dilengkapi Tuhan dengan
berbagai karunia rohani. Doakan agar setiap jemaat dapat menggunakan karunianya
dengan efektif sehingga bisa saling melengkapi untuk pembangunan Tubuh Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar setiap jemaat dapat menggunakan karunianya dengan efektif
sehingga bisa saling melengkapi untuk pembangunan Tubuh Kristus.

13 Januari 2010 - Para Pemimpin Gereja
Para pemimpin gereja mengemban tugas dan tanggung jawab yang penting dan besar
untuk menumbuhkan jemaat. Karena itu, iblis pasti tidak tinggal diam dan akan
berusaha menabur benih perpecahan di antara anggota jemaat supaya pekerjaan
Tuhan tidak lancar. Doakan agar Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada para
pemimpin gereja sehingga mereka dapat menjadi teladan pendamai dalam jemaat.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada para pemimpin gereja
sehingga mereka dapat menjadi teladan pendamai dalam jemaat.
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14 Januari 2010 - Pelayanan Misi dan PI

KADOS 2010

Salah satu peran gereja yang dikehendaki Tuhan adalah agar pemimpin dan jemaat
Tuhan pergi memberitakan Kabar Baik kepada mereka yang belum mendengarnya.
Doakan agar gereja sadar akan pentingnya pelayanan penginjilan dan secara aktif mau
terlibat, baik melalui doa, daya, maupun dana.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar gereja sadar akan pentingnya pelayanan penginjilan dan secara
aktif mau terlibat, baik melalui doa, daya, maupun dana.

15 Januari 2010 - Membagikan Kasih Kristus
Anggota jemaat hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Namun,
banyak anggota jemaat yang belum menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan
Tuhan Yesus Kristus. Doakan agar Tuhan memberikan kerinduan kepada setiap
anggota jemaat untuk membagikan kasih Kristus, supaya masyarakat di sekitarnya pun
mengenal Tuhan Allah yang sejati.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberikan kerinduan kepada setiap anggota jemaat untuk
membagikan kasih Kristus, supaya masyarakat di sekitarnya pun mengenal
Tuhan Allah yang sejati.

16 Januari 2010 - Pelayanan YLSA
Yayasan Lembaga SABDA adalah yayasan Kristen nonprofit yang bergerak dalam
bidang "biblical computing" -- menyebarkan penggunaan bahan-bahan biblikal dengan
media komputer dan internet. Doakan agar melalui pelayanannya, Yayasan Lembaga
SABDA dapat melipatgandakan pemakaian Alkitab dengan cara yang bertanggung
jawab.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar melalui pelayanannya, Yayasan Lembaga SABDA dapat
melipatgandakan pemakaian Alkitab dengan cara yang bertanggung jawab.
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17 Januari 2010 - Bencana Banjir

Hujan lebat yang mengguyur beberapa kota di Indonesia, sempat menimbulkan banjir
yang cukup meresahkan masyarakat. Doakan agar masyarakat Indonesia, khususnya
mereka yang bermukim di wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, dapat bersikap
lebih waspada dalam menghadapi bencana banjir yang mungkin terjadi.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar masyarakat Indonesia dapat bersikap lebih waspada dalam
menyikapi perubahan cuaca yang cukup drastis akhir-akhir ini.
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KADOS 002 (18 -- 24 Januari 2010)

KADOS 2010

Salam sejahtera,
Kami berdoa agar Anda, para Pendoa Syafaat SABDA, dikaruniai kesehatan tubuh
yang baik sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan lancar. Kami juga
berdoa agar kesehatan rohani Anda terpelihara sehingga dapat terus berakar dan
bertumbuh dalam Kristus.
Jika Anda mendapat berkat dari pokok doa dalam Publikasi KADOS ini, bagikanlah
pokok doa ini kepada rekan-rekan Anda melalui SMS atau Facebook.
Alamat Facebook e-Doa: http://fb.sabda.org/doa
Bagi Anda yang ingin mengirimkan pokok doa, silakan kirimkan ke:
==> < doa@sabda.org >
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://www.sabda.org/publikasi/e-Doa/
http://doa.sabda.org/

“

"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!"

”
— (Roma 12:12)
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18 Januari 2010 - Pelayanan Hamba-Hamba Tuhan

KADOS 2010

Doakan agar setiap hamba Tuhan memiliki motivasi dan sikap hati yang benar dalam
melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Untuk itu, teruslah berjuang membangun akar yang
kuar di dalam firman-Nya sehingga dapat taat dan tunduk pada perintah Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar setiap hamba-hamba Tuhan memiliki motivasi dan sikap hati yang
benar dalam melayani Tuhan dan jemaat-Nya.

19 Januari 2010 - Kedewasaan Rohani Jemaat Tuhan
Doakan agar gereja Tuhan memberi perhatian pada kedewasaan rohani anggota
jemaat-Nya. Kedewasaan rohani dapat dibangun kalau jemaat mendapat makanan
firman Tuhan yang cukup, sehingga mereka dapat tetap teguh dalam iman dalam
menghadapi persoalan dan tidak mencari jalan pintas yang tidak sesuai dengan
kehendak Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar gereja Tuhan memberi perhatian pada kedewasaan rohani jemaatNya dengan memberi makanan firman Tuhan yang cukup.

20 Januari 2010 - Para Petobat Baru
Para petobat baru perlu mendapatkan bimbingan dan perhatian khusus, sebagaimana
tanaman baru yang sedang ditanam. Karena itu, doakan agar gereja setempat atau
orang-orang percaya di sekitarnya memberi perhatian dan pertolongan sehingga
mereka dapat membangun hidup baru dalam Kristus dan tidak tergoda untuk kembali ke
kehidupan mereka yang lama.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar gereja setempat atau orang-orang percaya memberi perhatian dan
pertolongan kepada para petobat baru supaya mereka dapat membangun hidup
baru dalam Kristus

21 Januari 2010 - Negara Terlarang/Tertutup Terhadap Injil
Negara-negara yang tertutup untuk Injil tidak mengizinkan orang-orang Kristen
melakukan ibadah dengan bebas. Bahkan, ada negara-negara yang melakukan
penyiksaan terhadap mereka. Doakan agar Tuhan terus berkarya dengan ajaib dan
membukakan pintu-pintu yang tertutup itu sehingga Injil tetap dapat masuk dengan
cara-Nya.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan terus berkarya dengan ajaib dan membukakan pintu-pintu
yang tertutup untuk Injil tetap dapat masuk dengan cara-Nya.

22 Januari 2010 - Orang yang Belum Selamat
Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang belum memperoleh anugerah
keselamatan. Berdoalah agar kita tidak enggan maupun sungkan, melainkan dengan
berani membagikan kasih Kristus kepada mereka. Siapkan hati untuk melayani mereka
yang masih hidup dalam kegelapan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar kita tidak enggan maupun sungkan melainkan dengan berani
membagikan kasih Kristus kepada mereka. Siapkan hati untuk melayani mereka
yang masih hidup dalam kegelapan.

23 Januari 2010 - Pelayanan YLSA
Mengucap syukur atas terlaksananya rapat kerja YLSA, pada 8 -- 9 Januari 2010 di
Kaliurang. Berdoalah, setelah rapat kerja 2010 ini, staf YLSA dapat bekerja lebih
sungguh-sungguh dan memperlengkapi diri supaya dapat lebih efektif melayani Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah, setelah rapat kerja 2010, staf YLSA dapat bekerja lebih sungguhsungguh dan memperlengkapi diri supaya dapat lebih efektif melayani Tuhan.

24 Januari 2010 - Pendidikan di Indonesia
Pendidikan saat ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan
kecerdasan anak. Adapun pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa di
dalam diri siswa semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam
kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradapan bangsa. Padahal
kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan memperkuat
eksistensi suatu negara. Berdoalah agar hikmat dan bijaksana dari Tuhan melingkupi
para pembuat kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga mereka dapat
membuat sistem pendidikan yang meliputi pembentukan karakter pula.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar hikmat dan bijaksana dari Tuhan melingkupi para pembuat
kebijakan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga mereka dapat membuat
sistem pendidikan yang meliputi pembentukan karakter pula.
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KADOS 003 (25 -- 31 Januari 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Mengucap syukur jika sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kekuatan untuk dapat
melayani dan berdoa bersama-sama dengan umat Kristen di mana pun mereka berada.
Kami berdoa supaya Tuhan akan semakin memampukan kita untuk dapat berdoa
seturut dengan kehendak-Nya, dan memberikan kita kepekaan untuk dapat mengerti
apa yang Ia kehendaki.
Jika Anda membutuhkan bahan-bahan seputar Doa, Anda dapat mengunjungi situs
DOA < http://doa.sabda.org/ >.
Jika Anda ingin memberi respon untuk pokok-pokok doa KADOS yang kita doakan
setiap hari silakan bergabung di Facebook Doa < http://fb.sabda.org/doa >.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

".... Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus."
— (Efesus 6:18)
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25 Januari 2010 - Para Utusan Injil di Indonesia

KADOS 2010

Para utusan Injil yang melayani di berbagai-bagai tempat di Indonesia perlu mendapat
banyak dukungan baik secara dana maupun doa. Mereka kadang harus hidup jauh dari
sanak saudara bahkan dari orang-orang beriman lainnya. Tidak jarang mereka juga
harus hidup di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh kendaraan umum atau
pelayanan umum sehingga sering kali harus berjalan kaki untuk pergi ke orang-orang
yang mereka layani. Doakan agar Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan
serta kekuatan sehingga mereka dapat membagikan kasih Tuhan kepada yang
membutuhkan dengan pemeliharaan Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar Tuhan melindungi serta memberi kekuatan dan kesehatan
kepada para utusan Injil yang sedang melayani di ladang-Nya di Indonesia.

26 Januari 2010 - Keluarga Para Utusan Injil
Tidak dapat dipungkiri, padatnya pelayanan para pengabar Injil bisa mengakibatkan
keluarga mereka kurang mendapat perhatian dengan baik. Mereka sekeluarga perlu
bersikap bijaksana dan mampu membagi waktu antara pelayanan dan keluarga dengan
baik, terutama dalam hal mendidik anak-anak, sehingga anak-anak mereka tidak
terlantar. Berdoalah bagi keluarga para pengabar Injil agar Tuhan terus menguatkan
dan memberikan sukacita dalam pelayanan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah bagi keluarga para pengabar Injil agar Tuhan terus memelihara dan
memberikan sukacita dalam pelayanan mereka.

27 Januari 2010 - Orang Percaya yang Tinggal di Perkotaan
Kehidupan di perkotaan, terutama di kota-kota besar, sering kali bisa menjadi sangat
kejam. Banyak orang menjadi sangat tega untuk saling menyakiti untuk mendapatkan
apa yang mereka inginkan. Karena itu mereka juga menjadi tidak peduli terhadap
sesamanya dan tidak segan-segan melakukan tindakan yang bertentangan dengan
norma-norma yang berlaku. Di antara mereka ada juga orang-orang Kristen yang harus
menghadapi tantangan-tantangan hidup sekuler yang tidak mengenal kasih Kristus.
Berdoalah agar orang-orang percaya yang tinggal di perkotaan tidak terjerumus dan
mengikuti arus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar orang-orang percaya yang tinggal di perkotaan, tidak terjerumus
dan ikut arus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
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28 Januari 2010 - Para Tunawisma

Ketatnya persaingan untuk bertahan hidup di kota-kota besar, serta keterbatasan
wilayah pemukiman menyebabkan sebagian orang tidak mampu memiliki tempat tinggal
yang layak. Dampak dari fenomena ini adalah munculnya tempat-tempat pemukiman
kumuh, bahkan sebagian dari mereka terpaksa harus hidup di jalan-jalan sebagai
tunawisma. Hidup para tunawisma sangatlah tidak menentu, kadang mereka justru
menjadi sasaran pihak-pihak tertentu yang menjerumuskan mereka ke dalam
kehidupan yang penuh dosa. Berdoalah agar Tuhan mengetuk hati orang-orang Kristen
untuk menolong para tunawisma untuk dapat memiliki perlindungan, pekerjaan, dan
tempat tinggal yang layak.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar Tuhan mengetuk hati orang-orang Kristen untuk menolong para
tunawisma untuk dapat memiliki perlindungan, pekerjaan, dan tempat tinggal
yang layak.

29 Januari 2010 - Pendidikan Anak-Anak dalam Keluarga Kristen
Mendapatkan pendidikan formal yang memadai merupakan kebutuhan bagi setiap
anak-anak. Namun sering kali, karena keterbatasan ekonomi atau ketidakbijakan dalam
mengelola berkat yang Tuhan berikan, dana yang seharusnya digunakan untuk
membiayai pendidikan anak-anak terpaksa harus dikorbankan untuk kepentingan yang
lain. Berdoalah agar setiap keluarga Kristen dapat memerhatikan pendidikan anak-anak
mereka dengan baik.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar setiap keluarga Kristen dapat memerhatikan pendidikan anakanak mereka dengan baik.

30 Januari 2010 - Roadshow Alkitab SABDA
Bersyukur kepada Tuhan karena roadshow pelatihan CD SABDA dan situs Alkitab
SABDA di Salatiga dapat berjalan dengan baik, pada 16 Januari 2010 yang lalu. Mohon
dukungan doa agar peserta tergerak hatinya untuk semakin mempelajari Alkitab dengan
benar dan bertanggung jawab.
Versi SMS/Twitter:
•

Mohon dukungan doa agar roadshow pelatihan CD SABDA dan Alkitab SABDA
dapat menggerakkan semakin banyak orang untuk mempelajari Alkitab dengan
benar dan bertanggung jawab.
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31 Januari 2010 - Retreat Refleksi dan Doa

KADOS 2010

[Red.: Terima kasih untuk kiriman doa Yayasan Kartidaya. Kami senang sekali berdoa
untuk pelayanan mereka.]
Yayasan Kartidaya <mitra lokal Wycliffe Bible Translators> akan mengadakan acara
"Refleksi dan Doa" pada tanggal 8 -- 13 Februari 2010. Doakan agar kegiatan ini dapat
berjalan dengan lancar dan menjadi berkat. Retret ini akan diikuti oleh sekitar 30
peserta. Adapun materi-materi yang akan disampaikan dalam retret tersebut adalah
"Spiritual Inventory" (Perbendaharaan Spiritual), "Finding a Rhytm of Rest"
(Menemukan Ritme Istirahat), dan "New Testament Images" (Citra-Citra Perjanjian
Baru). Doakan agar setiap peserta yang mengikuti retret ini mengalami pemulihan dan
penyegaran oleh Roh Tuhan. Doakan juga untuk kesehatan tim pelaksana dan
fasilitator yang melayani, agar diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mempersiapkan
materi yang akan dibawakan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar retret Refleksi dan Doa, Yayasan Kartidaya, pada tanggal 8 -- 13
Februari 2010 berjalan dengan lancar dan semua peserta disegarkan oleh Roh
Tuhan.
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KADOS 004 (1 -- 7 Februari 2010)

KADOS 2010

Shalom para pendoa,
Senang sekali, karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita
berdoa bagi Indonesia. Harapan kami, kiranya pokok-pokok doa yang KADOS kirimkan
dapat membantu Anda dalam berdoa syafaat setiap hari. Tetaplah bersemangat, karena
Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita.
Jika Pelanggan ingin memberi respons untuk pokok-pokok doa KADOS yang kita
doakan setiap hari, Anda kami undang untuk bergabung di Facebook Doa. <
http://fb.sabda.org/doa >
Bagi pengguna Twitter, kami juga menyediakan doa singkat untuk Anda kirimkan lewat
Twitter, dengan awalan kata kunci (# #eDoa), atau Anda dapat Tweet ulang (RT Retweet) "kicauan" (tweet) e-Doa di Twitter e-Doa. < http://twitter.com/SABDAdoa >
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur."
— (Filipi 4:6)
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1 Februari 2010 - Kerendahan Hati Para Pemimpin Kristen

Berdoalah bagi para pemimpin Kristen, agar mereka tetap menjaga hati dan
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Menjadi seorang pemimpin di gereja bukanlah
hal yang mudah, karena ia diandalkan oleh jemaat untuk memimpin mereka mengenal
Tuhan dan menjalankan misi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya itu,
seorang pemimpin juga harus belajar untuk rendah hati dan tunduk pada otoritas
Tuhan, karena jika tidak demikian mereka akan mudah jatuh ke dalam dosa
kesombongan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar para pemimpin Kristen tetap menjaga hati & mengandalkan
Tuhan dalam segala hal.

2 Februari 2010 - Utusan ke Ladang Misi
Orang-orang yang akan dikirim ke ladang misi membutuhkan dukungan dari jemaat
Tuhan dan setiap orang percaya, terkhusus dukungan moral dan dana. Berdoalah agar
Tuhan memimpin para hamba-Nya yang hendak memberitakan Kabar Baik di ladang
yang baru. Dukungan doa yang kita berikan akan menguatkan dan menyemangati
mereka untuk bertahan dalam setiap penderitaan. Mari kita doakan agar Kabar Baik
terus diberitakan dan nama Tuhan terus dimuliakan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan memimpin para hambaNya yang hendak
memberitakan Kabar Baik di ladang baru.

3 Februari 2010 - Pembinaan Iman Pemuda dan Remaja
Pembinaan iman pemuda dan remaja sangat perlu dilakukan oleh gereja. Berdoalah
agar Tuhan memampukan gereja-Nya dalam membina para pemuda dan remaja
dengan pengajaran firman yang kuat supaya mereka dapat menjadi generasi penerus
gereja yang dapat melanjutkan karya Allah di dunia ini. Mari kita memberi perhatian
lebih banyak kepada generasi penerus gereja ini.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan memampukan gerejaNya membina para pemuda dan
remaja.
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4 Februari 2010 - Kebutuhan Staf/Tim Penerjemah

KADOS 2010

Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku yang masih sulit mengerti Alkitab dalam
bahasa Indonesia sangatlah penting. Namun, keterbatasan tenaga penerjemah Alkitab
sangatlah kurang. Hal ini mengakibatkan tertundanya firman Tuhan sampai kepada
mereka yang membutuhkan. Karena itu, mari doakanlah agar Tuhan mengirim lebih
banyak orang untuk menjadi penerjemah Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di
Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan mengirim lebih banyak orang untuk menjadi
penerjemah Alkitab di Indonesia.

5 Februari 2010 - Yayasan Sekolah Kristen
Doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada pengelola yayasan sekolah Kristen
dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan di sekolah-sekolah Kristen.
Yayasan sekolah Kristen merupakan institusi yang memegang kendali atas setiap
keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan dan diterapkan di sekolah-sekolah yang
berada di bawah naungannya. Namun terkadang kita menjumpai ada kebijakankebijakan yang tidak mencerminkan iman Kristen.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada pengelola yayasan
sekolah Kristen dalam menentukan kebijakan.

6 Februari 2010 - Kebutuhan Staf YLSA
Dari hasil Raker YLSA 2010, YLSA memiliki banyak sekali rencana yang akan
dilaksanakan di tahun 2010. Alangkah menggembirakan jika Tuhan mengirimkan lebih
banyak orang untuk bekerja melayani Tuhan di YLSA supaya lebih banyak pelayanan
yang dihasilkan. Staf ahli yang dibutuhkan adalah penerjemah untuk menerbitkan dan
mengembangkan publikasi yang diterbitkan oleh YLSA. YLSA juga membutuhkan lebih
banyak programmer untuk mengembangkan lebih banyak alat-alat biblika yang sangat
berguna untuk mempelajari Alkitab dengan baik dan mendalam. Mohon dukungan doa
agar Tuhan membuka jalan bagi setiap orang yang Dia kehendaki untuk melayani-Nya
sebagai penerjemah dan programmer di YLSA.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan membuka jalan bagi orang pilihanNya untuk
melayaniNya sebagai penerjemah & programmer di YLSA.
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7 Februari 2010 - Sumber Daya Alam di Kalimantan

KADOS 2010

Alam Kalimantan, demikian pula dengan tempat lain di tanah air, tidak habis-habisnya
kita kagumi. Pertama, karena keindahan dan keragaman alam serta budayanya. Kedua,
karena kekayaan alamnya. Yang terakhir ini terentang mulai dari sumber daya hayati
hingga sumber daya mineral. Sungguh karunia yang luar biasa. Doakan agar bangsa
Indonesia dapat menjaga dan memanfaatkan berkat serta kekayaan alam ini secara
bijak dan tidak mengeksploitasinya hingga merugikan alam itu sendiri.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar bangsa Indonesia bisa menjaga & memanfaatkan berkat
serta kekayaan alamnya secara bijak.
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KADOS 005 (8 -- 14 Februari 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Disadari atau tidak, ketika kita belajar taat mendoakan orang-orang di sekitar kita,
sebenarnya kita sedang membuka pintu berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk
orang yang kita doakan. Meskipun hingga saat ini Anda mungkin belum melihat hasil
dari apa yang pernah Anda doakan, namun percayalah, Tuhan punya cara dan waktu
yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Jadi, tetaplah setia, dan berpegang
pada janji Allah, karena janji-Nya tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus
memberkati.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

"Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap
syukur."
— (Kolose 4:2)

28

”

8 Februari 2010 - Jiwa-jiwa yang terhilang.
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Kita adalah duta Allah di dunia ini. Memberitakan Kristus kepada mereka yang terhilang
adalah hak istimewa bagi setiap orang percaya. Namun terkadang, orang yang kita injili
masih mengeraskan hati dan menolak menerima anugerah Injil. Doakan agar Tuhan
melembutkan hati mereka yang terhilang ini untuk mau membuka diri dan
mendengarkan Kabar Baik Yesus Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melembutkan hati mereka yang terhilang untuk mau
membuka diri mendengar Kabar Baik.

9 Februari 2010 - Pemberita Injil sebagai pelayan "garis depan".
Para pemberita Injil dan keluarganya ditempatkan Tuhan di garis depan untuk menjala
jiwa-jiwa terhilang. Berdoalah agar setiap mereka diberi kekuatan, penghiburan, dan
dorongan untuk mampu berkarya di garis depan. Biarlah kesaksian hidup mereka
senantiasa memuliakan Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan setiap pemberita Injil & keluarganya diberi kekuatan,
penghiburan, & dorongan untuk berkarya di garis depan.

10 Februari 2010 - Keterlibatan jemaat lokal dalam P.I.
Keterlibatan jemaat lokal dalam penginjilan merupakan satu tanda keberhasilan gereja.
Saat ini, jumlah mereka yang telibat dalam pelayanan penginjilan masih sangat sedikit,
sedangkan mereka yang membutuhkan berita keselamatan jumlahnya semakin
meningkat. Berdoalah agar Tuhan memampukan gereja-Nya dalam memperlengkapi
setiap jemaat untuk dapat terlibat dalam pelayanan penginjilan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan gereja-Nya memperlengkapi jemaat
agar terlibat dalam pelayanan penginjilan.

11 Februari 2010 - Semangat hamba Tuhan dalam melayani.
Para hamba Tuhan adalah juga manusia. Ada kalanya semangat mereka juga bisa
turun. Kadang tanpa terasa panggilan pelayanan bisa menjadi sekedar profesi, apalagi
bila mereka membiarkan pelayanan menjadi sekedar rutinitas saja. Doakan agar Roh
Kudus senantiasa mendampingi dan memberikan kasih serta semangat agar para
hamba Tuhan bisa terus melayani umat-Nya dengan sukacita.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Roh Kudus mendampingi, memberikan kasih & semangat
agar para hamba Tuhan bisa terus melayani dengan sukacita.

12 Februari 2010 - Pendidikan bagi anak-anak utusan Injil
Pendidikan sangat penting bagi setiap anak, tidak terkecuali anak-anak para utusan
Injil. Mari bersatu hati berdoa bagi anak-anak para utusan Injil yang berada di
lingkungan yang minim fasilitas pendidikan formal. Biarlah di tengah minimnya fasilitas
yang ada, anak-anak utusan Injil ini tetap dapat bersekolah dengan baik dan diberi
hikmat untuk menggunakan setiap kesempatan belajar yang Tuhan berikan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa bagi anak-anak para utusan Injil yang ada di lingkungan yang
minim fasilitas pendidikan formal.

13 Februari 2010 - Kebutuhan staf IT untuk divisi Web YLSA.
YLSA memiliki lebih dari 40 situs. Situs-situs ini dipelihara dan dikembangkan oleh divisi
Web yang saat ini sangat membutuhkan tambahan staf baru. Kriteria yang dibutuhkan
adalah orang Kristen yang rindu melayani dan memiliki kompetensi dalam
pemrograman web untuk dapat mengembangkan situs-situs YLSA. Karena itu, doakan
agar ada orang-orang IT yang terpanggil untuk memberikan talentanya dalam web
programming bagi pekerjaan Tuhan di YLSA.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar ada orang-orang IT yang terpanggil u/ memberi talenta web
programming-nya bagi pekerjaan Tuhan di YLSA.

14 Februari 2010 - Pembobolan Mesin ATM
Beberapa kasus pembobolan mesin ATM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab beberapa waktu yang lalu, sempat membuat resah masyarakat
Indonesia. Kasus pembobolan ini sendiri diduga melibatkan jaringan internasional.
Berdoa agar Tuhan menolong pihak polisi untuk menangani kasus ini dengan cermat
dan menangkap para pelaku pembobolan mesin ATM.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan menolong polisi menangani kasus pembobolan mesin
ATM dan menangkap pelakunya.
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Shalom,
Mengambil komitmen untuk berdoa syafaat merupakan hal yang sangat indah. Namun
demikian, dalam perjalanan doa kita, ada kalanya kita mengalami rasa jenuh, bosan,
dan "kering". Hal ini wajar karena kita memiliki daging yang lemah dan ini menjadi
peperangan rohani yang akan terus menerus kita hadapi. Karena itu marilah kita
menjaga ketaatan kita agar tidak menjadi kendur, melainkan kita berupaya untuk tetap
fokus pada Tuhan.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut
kamu dalam doa kami.
— (1 Tesalonika 1:2)
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Meskipun telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi banyak jemaat
Tuhan yang masih menyimpan akar pahit dalam hidupnya. Jika akar pahit ini terus
dipelihara dan tidak segera diselesaikan, dapat menyebabkan pihak yang bersangkutan
tidak mengalami pertumbuhan rohani. Doakan agar Tuhan memampukan dan memberi
kekuatan kepada jemaat-Nya untuk dapat melepaskan kepahitan dan mengalami kasih
Kristus yang memulihkan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan jemaat-Nya untuk dapat melepas
kepahitan dan dipulihkan oleh kasih Kristus.

16 Februari 2010 - Acara-Acara KKR
Acara-acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) merupakan kesempatan
membagikan Kabar Baik dan memproklamirkan keselamatan dalam Kristus. Mari kita
doakan agar momen-momen ini digunakan dengan baik untuk membawa orang yang
belum bertobat datang kepada Kristus atau mereka yang telah undur dari Tuhan untuk
kembali kepada Tuhan. Doakan agar Tuhan memberkati acara-acara KKR yang
diadakan supaya Roh Kudus bekerja dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memberkati acara-acara KKR, Roh Kudus bekerja,
dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus.

17 Februari 2010 - Masalah Kriminal
Meningkatnya tindak kriminal di Indonesia sering mengakibatkan kerugian bagi para
korban. Selain itu, kondisi semacam ini juga mengakibatkan rasa kurang aman bagi
sebagian besar orang. Doakan agar Tuhan memampukan polisi dalam menangani dan
mengusut tuntas tindakan kriminal yang terjadi di sekitar kita.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan polisi dalam mengusut tuntas tindak
kriminal yang terjadi di sekitar kita.

18 Februari 2010 - Pewahyuan Kepada Mereka yang Belum Selamat
Di Indonesia, jumlah mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru
Selamat masih sangat banyak. Hal ini di sebabkan oleh banyak faktor, misalnya
kurangnya pekerja, dana, kendala geografis, dll.. Namun kendala-kendala ini tetap tidak
bisa menghalangi karya Tuhan atas mereka yang belum selamat. Tidak jarang kita
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mendengar ada orang yang belum percaya Kristus, tiba-tiba menjadi orang Kristen
setelah mendapat penglihatan atau dijumpai Tuhan Yesus melalui mimpi. Doakan agar
Tuhan melembutkan hati mereka yang pernah memperoleh pewahyuan khusus dari
Tuhan, sehingga mereka mau menerima Kristus sebagai Tuhan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melembutkan hati orang yang pernah memperoleh
pewahyuan khusus dari-Nya.

19 Februari 2010 - Orang-Orang yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Orang-orang yang hidup di bawah rata-rata sering dianggap "sampah" oleh kebanyakan
orang. Banyak dari antara kita yang justru menghakimi dan menyalahkan apa yang
menimpa mereka saat ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Mereka
seringkali juga mereka menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak tertentu yang
memanfaatkan kondisi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Berdoalah agar Tuhan
melindungi mereka dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka untuk mencari
keuntungan pribadi.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan melindungi kaum miskin dari pihak-pihak yang ingin
memanfaatkan mereka.

20 Februari 2010 - Kelas PESTA: Orang Kristen yang Bertanggung Jawab
(OKB)
Kelas diskusi "Orang Kristen yang Bertanggung Jawab" (OKB), adalah kelas lanjutan
PESTA < http://www.pesta.org > yang akan dibuka pada 15 Februari 2010. Doakan
agar para peserta yang akan mengikuti kelas diskusi ini dapat belajar prinsip-prinsip
hidup Kristen dengan baik, sehingga dapat memperkaya kehidupan Kristen mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan para peserta kelas PESTA
mempelajari prinsip-prinsip hidup Kristen dengan baik.

21 Februari 2010 - Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial
Situs jejaring sosial, salah satunya Facebook, merupakan sarana untuk menjalin relasi
dan komunikasi dengan teman lama atau orang lain di dunia maya. Namun,
perkembangan saat ini, Facebook juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk
merugikan pihak lain. Yang saat ini tengah ramai diberitakan adalah penculikan anakanak remaja yang bermula dari perkenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal di
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Facebook. Berdoa agar Tuhan melindungi para remaja dari dampak buruk dan tindak
kriminal yang dilakukan melalui situs jejaring sosial.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan melindungi para remaja dari dampak buruk situs
jejaring sosial.
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Pada tengah malam ketika Anda sedang tidur, pernahkah Anda tiba-tiba terbangun
karena ada dorongan yang kuat dalam hati Anda untuk berdoa bagi seseorang?
Mungkin beberapa di antara kita pernah mengalaminya dan tidak jarang kita merasa
enggan untuk melakukannya, serta membuat berbagai alasan untuk tidak bangun dan
tidak berdoa. Padahal saat itu, doa Anda sungguh sangat dibutuhkan. Melalui
perenungan ini, marilah kita belajar untuk taat memenuhi panggilan-Nya. Memang
kadang sulit, namun ingatlah bahwa kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain
tidak selalu datang setiap hari dan itu adalah kesempatan yang istimewa.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut
kamu dalam doa kami.
— (1 Tesalonika 1:2)
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22 Februari 2010 - Jemaat yang Masih Bergumul dan Ragu akan
Panggilan Tuhan dalam Hidupnya

Ketika Tuhan menjadikan kita anak-Nya, Ia juga memberikan suatu peranan khusus
kepada kita. Namun, kadang kita ragu akan panggilan tersebut karena kita melihat dan
memandang diri kita sendiri tidak layak dan tidak mampu untuk melaksanakan
panggilan-Nya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang
mampu, melainkan Ia mencari orang yang mau untuk menjadi rekan kerja-Nya. Doakan
bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih ragu akan panggilan Tuhan dalam hidup
mereka, agar Tuhan memampukan mereka untuk mengerti kehendak-Nya dan setia
terhadap panggilan yang sudah Tuhan berikan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan mampukan jemaat untuk mengerti kehendak-Nya dan
setia terhadap panggilan-Nya.

23 Februari 2010 - Perlindungan bagi Para Utusan Injil
Kehadiran para utusan Injil sangat diperlukan, khususnya di tempat-tempat yang
mayoritas penduduknya belum mendengar Injil. Namun dalam melaksanakan
pelayanannya, mereka sering menghadapi tantangan: kelaparan, konflik, krisis, dan
penganiayaan secara fisik maupun mental merupakan beberapa tantangan yang harus
mereka hadapi. Doakan agar Tuhan memberi perlindungan kepada para utusan Injil dan
keluarga mereka ketika melayani di ladang-Nya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melindungi para utusan Injil dan keluarga mereka
saat melayani di ladang-Nya.

24 Februari 2010 - Orang-Orang yang Belum Diselamatkan
Dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang dihuni oleh sejumlah besar orang
yang masih terhilang dan belum menikmati anugerah keselamatan. Meskipun berita
keselamatan sudah berkali-kali disampaikan kepada mereka, namun masih banyak dari
mereka yang menolak anugerah tersebut. Doakan agar Tuhan terus memberi
kesempatan agar mereka mampu mendengar Injil, sehingga mau menerima Kabar Baik
Yesus Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan terus memberi kesempatan orang yang belum
percaya untuk mendengar Injil dan percaya.
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25 Februari 2010 - Pemuda Remaja Terhindar dari Narkoba

Keterlibatan kaum muda dalam menggunakan dan mengonsumsi narkoba bukanlah
merupakan cerita baru. Sudah sejak lama narkoba mengincar dan menjadikan kaum
muda menjadi sasaran empuknya. Kondisi emosi yang masih labil dan pergaulan
dengan orang yang salah menjadi salah satu alasan banyak kaum muda yang terjebak
dan diperbudak oleh narkoba. Doakan agar Tuhan menolong kaum muda dalam
memilih teman pergaulan yang baik, serta dapat menahan diri untuk tidak melakukan
perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menolong kaum muda memilih teman pergaulan
yang baik.

26 Februari 2010 - Kasih dan Persatuan dalam Keluarga
Keluarga adalah tempat terbaik untuk menerapkan kasih dan persatuan. Teladan para
orang tua yang takut akan Tuhan dan yang membagikan kasih Tuhan kepada seluruh
anggota keluarga secara konsisten akan memungkinkan anak-anak bertumbuh secara
sehat di dalam Tuhan. Berdoalah agar setiap keluarga Kristen memiliki waktu untuk
mengajarkan kasih Kristus dan bersama-sama menjaga persatuan dalam keluarga
mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar setiap keluarga Kristen mengajarkan kasih Kristus dan
menjaga persatuan dalam keluarga.

27 Februari 2010 - Penyelesaian Program SABDA 3.0 Final
Pada bulan Februari -- Maret 2010, Tim SABDA sedang fokus dan bekerja keras untuk
menyelesaikan Program SABDA 3.0 Final. Saat ini banyak data baru yang sedang
diproses, demikian pula dengan hal-hal teknis yang masih perlu dibenahi lagi sebelum
benar-benar bisa dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat Kristen Indonesia.
Doakan agar Tuhan menolong Tim SABDA untuk dapat menyelesaikan program
SABDA 3.0 Final dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan tolong Tim SABDA untuk menyelesaikan program
SABDA dengan baik sesuai target.
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28 Februari 2010 - Korban Narkoba Tidak Dikriminalkan Lagi

Pengguna atau korban narkoba di Indonesia kini tidak akan dikriminalkan lagi saat
mereka tertangkap. Tempat mereka bukan di rumah tahanan, melainkan di panti
rehabilitasi. Untuk merealisasikan hal itu, kini kalangan penegak hukum membuat
petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kini
Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM
sedang membuat cara untuk menangani pengguna atau korban narkoba saat dan
sesudah ditangkap. Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah dalam menerapkan
Undang-Undang Narkotika kepada para pengguna atau korban narkoba.
Sumber: Kompas, Rabu 17 Februari 2010, Halaman 27
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah menerapkan UU Narkotika
kepada para korban narkoba.
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Shalom,
Memiliki teman dalam berdoa merupakan hal yang sangat penting karena Anda bisa
saling menguatkan dan bisa berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Jika Anda
memiliki pengalaman pribadi ketika sedang berdoa, tidak ada salahnya jika Anda
bagikan dengan teman-teman yang lain. Anda dapat mengirimkan pengalaman Anda
melalui < doa@sabda.org > dan kami akan membagikannya kepada para pendoa
syafaat yang tergabung di publikasi KADOS ini.
Tuhan Yesus memberkati.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org/
http://fb.sabda.org/doa

“

Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut
kamu dalam doa kami.
— (1 Tesalonika 1:2)
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Bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa
Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, hari Selasa (23/2) pukul 08.00
WIB, mengakibatkan kerugian baik materi maupun korban jiwa. Upaya evakuasi segera
dilakukan, namun sedikit terhambat karena medan yang cukup berat dan kondisi cuaca
yang tidak bersahabat. Sampai hari Rabu (24/2), diperkirakan ada warga yang masih
tertimbun tanah longsor.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar evakuasi korban longsor Bandung berjalan dengan
optimal&para korban segera mendapatkan pertolongan.

2 Maret 2010 - Khotbah hamba-hamba Tuhan
Tidak ada substansi lain yang dapat menggantikan peran "nutrisi rohani", yaitu firman
Tuhan, dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana manusia hidup bukan dari roti
saja, pemberitaan khotbah yang bersumber pada Firman Tuhan berperan penting
dalam pemberian nutrisi bagi jemaat Tuhan. Karena itu doakan agar para hamba Tuhan
berkhotbah sesuai dengan Firman Tuhan -- bukan sekadar memberitakan falsafah
dunia yang kosong.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar para hamba Tuhan berkhotbah sesuai dengan Firman
Tuhan, bukan falsafah dunia yang kosong.

3 Maret 2010 - Jemaat yang terbelenggu okultisme
Ancaman bahaya okultisme belum lepas dari kehidupan masyarakat di dunia timur.
Praktik perdukunan, ramalan nasib, dan pesugihan masih ditemukan di mana-mana,
termasuk masyarakat Kristen yang sudah mengenal Kristus dan menjadi anggota
gereja. Doakan agar jemaat-jemaat Kristen didewasakan agar dilepaskan dari belenggu
kuasa okultisme.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar jemaat-jemaat Kristen didewasakan agar dilepaskan dari
belenggu kuasa okultisme.
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Oleh rencana-Nya Tuhan menempatkan orang-orang percaya untuk duduk dalam
pemerintahan sehingga mereka dapat ikut melayani negara dan sekaligus dapat
menjadi garam dan terang. Banyak godaan yang akan mereka hadapi, seperti
menyalahgunakan wewenang, korupsi, dll., oleh karena itu doakan orang percaya yang
duduk dalam pemerintahan agar dapat menjadi garam dan terang di tempat mereka
bekerja.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan orang percaya yang duduk dalam pemerintahan agar dapat
menjadi garam dan terang di tempat mereka bekerja.

5 Maret 2010 - Sistem pendidikan yang takut akan TUHAN
Sistem pendidikan nasional diharapkan berfungsi sebagai penjamin keberlanjutan
proses pendewasaan manusia secara seutuhnya. Banyak nilai kemanusiaan universal
yang didukung oleh nilai-nilai kekristenan yang dapat diimplementasikan dalam proses
pembelajaran, seperti ayat yang berbunyi "takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan". Doakan agar penyelenggara sistem pendidikan nasional memiliki takut
akan TUHAN dalam merancang kurikulum pendidikan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar penyelenggara sistem pendidikan nasional memiliki takut
akan TUHAN dalam merancang kurikulum pendidikan.

6 Maret 2010 - Pelayanan dokter dan perawat Kristen
Peran para dokter dan perawat Kristen sangat strategis dalam pemberitaan Kabar Baik.
Mereka berhadapan langsung dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan hidup
yang nyata. Alangkah indahnya kalau mereka tahu bahwa hanya ada satu Tabib Agung
yang berkuasa untuk menyembuhkan manusia secara seutuhnya. Doakan agar para
dokter dan paramedis Kristen (perawat, bidan, dan mantri kesehatan) menjadi
pembawa kabar kasih Yesus Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar para dokter dan paramedis Kristen menjadi pembawa kabar
kasih Yesus Kristus.
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Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) membuka lowongan untuk staf baru yang rindu
bekerja dan melayani Tuhan di bidang komputer dan internet. Di antara kebutuhan
tersebut adalah beberapa pemrogram komputer, pemrogram web, dan penerjemah
bahasa Inggris. Doakan YLSA untuk kebutuhannya mendapatkan staf baru ini. Kiranya
Tuhan sendiri yang memanggil orang-orang yang telah dipersiapkan-Nya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan YLSA untuk kebutuhan mendapatkan staf baru -- terutama
pemrogram dan penerjemah.
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Shalom,
Setiap orang pasti ingin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun untuk
mencapai keintiman dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar, yaitu ketaatan dan
ketekunan kita untuk mencari Dia setiap saat. Memang hal ini bukan sesuatu yang
mudah, apalagi dengan segudang aktivitas yang harus kita lakukan setiap hari. Namun
demikian tidak ada jalan lain; jika Anda ingin memiliki keintiman dengan Dia, mau tidak
mau Anda harus memiliki waktu pribadi bersama dengan Dia. Jadi, mari mulai bangun
keintiman kita dengan Dia.
Tuhan memberkati.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN
Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu
pada hari ini!
— (1 Raja-Raja 8:28)

43

”

KADOS 2010

8 Maret 2010 - Doa Kesembuhan untuk Sdr. Franky Stanley Kembuan dan
Ibu dari Sdr. Paul Waroy
Franky Stanley Kembuan: Saya terjatuh sehingga kepala bagian belakang robek dan
harus dijahit. Saat ini saya baru saja keluar dari rumah sakit di Menado. Tolong doakan
agar kondisi saya segera pulih.
Paul Waroy: Tolong doakan orang tua (Ibu/Mama) saya. Saat ini sedang rawat Inap di
RSUD Serui, Papua. Beliau menderta diabetes dan luka pada ibu jari kaki, dan saat ini
kakinya mati rasa. Menurut medis ada kemungkinan diamputasi. Kami keluarga besar
tidak menghendakinya. Kami percaya akan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Sekali lagi kami harapkan dukungan doa dari Saudara/i semuanya. Tuhan
Yesus Memberkati !
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=338285148879
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan Sdr. Franky Stanley Kembuan dan Ibu mertua Sdr.Paul Waroy
agar Tuhan memberi kesembuhan.

9 Maret 2010 - Pergumulan Para Pemimpin Kristen
Setiap orang percaya pasti memiliki pergumulan dalam hidupnya, tidak terkecuali para
pemimpin Kristen. Diperlukan hikmat Tuhan untuk bisa keluar dan menyelesaikan
setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Doakan para pemimpin Kristen yang sedang
menghadapi pergumulan kiranya Tuhan senantiasa menjadi andalan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan para pemimpin Kristen yang menghadapi pergumulan agar
Tuhan senantiasa menjadi andalan mereka.

10 Maret 2010 - Pelayanan di "Market Place"
Anak-anak Tuhan di "market place" atau dunia nyata diharapkan dapat menjadi terang
bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena dengan demikian, akan semakin banyak
orang yang belum percaya dapat melihat kasih dan perbuatan Kristus yang nyata
melalui kehidupan mereka. Doakan agar Tuhan memampukan setiap anak-anak-Nya
untuk bisa menjadi terang di tempat kerja mereka supaya nama Tuhan dimuliakan.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar setiap anak Tuhan bisa menjadi terang di tempat kerja
mereka supaya nama Tuhan dimuliakan.

11 Maret 2010 - Pemulihan Atas Indonesia
Setiap warga negara tentunya menginginkan suasana negara yang aman dan damai,
tidak terkecuali kita sebagai orang Indonesia. Banyaknya masalah yang menimpa
bangsa kita beberapa waktu belakangan ini membuktikan kepada kita -- anak-anak-Nya
-- bahwa kita seharusnya mulai bertindak dalam doa dan iman bagi pemulihan
Indonesia. Doakan agar Tuhan menggerakkan setiap anak-anak-Nya untuk mulai
memberkati Indonesia melalui doa.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menggerakkan setiap anak-anak-Nya untuk mulai
memberkati Indonesia melalui doa.

12 Maret 2010 - Stasiun TV di Indonesia
Banyaknya stasiun TV swasta di Indonesia yang menyiarkan beragam acara televisi,
secara tidak langsung berdampak pada pola pikir dan perkembangan karakter
seseorang. Tidak sering kita jumpai banyaknya acara yang tidak layak untuk ditonton,
khususnya oleh anak-anak, tapi malah "sengaja" disiarkan pada saat anak-anak belum
tidur. Doakan agar pengelola stasiun TV di Indonesia dapat bersikap lebih bijaksana
dalam menyuguhkan tontonan bagi masyarakat Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar pengelola stasiun TV bijaksana dalam menyuguhkan
tontonan bagi masyarakat Indonesia.

13 Maret 2010 - Penerjemahan Alkitab
Proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah bukan merupakan hal mudah
untuk dilakukan. Hal ini membutuhkan keahlian khusus, waktu yang banyak, dan tenaga
yang besar. Dibutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan untuk bisa mengerjakan tugas
penerjemahan Alkitab dengan baik. Terjemahan Alkitab sangat diperlukan oleh sukusuku yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Doakan untuk proyekproyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah terutama di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan proyek-proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa
daerah terutama di Indonesia.
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14 Maret 2010 - Rencana Penerbitan Publikasi Remaja-Pemuda

Divisi Publikasi YLSA sedang berencana menerbitkan sebuah publikasi baru pada
tahun ini, yaitu publikasi yang ditujukan khusus untuk para pembina/pelayan remajapemuda. Mohon dukungan doa agar proses "penggodokan" publikasi untuk pembina
remaja dan pemuda agar dapat terbit perdana pada bulan Mei 2010 .
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar publikasi untuk pembina remaja dan pemuda agar dapat
terbit perdana pada bulan Mei 2010.

STOP PRESS: KADOS di Facebook
KADOS hadir pula di Facebook. Jika sobat terkasih rindu didoakan atau mendoakan
orang lain, bergabunglah dengan Facebook KADOS di < http://fb.sabda.org/doa >
Dengan bergabung dengan Facebook KADOS, setiap hari Anda akan mendapatkan
pokok doa di Dinding Anda dan Anda juga dapat mengirimkan pokok-pokok doa Anda
melalui Dinding Facebook KADOS supaya boleh dikuatkan melalui doa para pendoa
KADOS. Pokok doa yang Anda masukkan lewat Facebook juga akan kami publikasikan
melalui publikasi mingguan KADOS yang diterima oleh ribuan pelanggan e-Doa dan
KADOS ini.
Selain pokok-pokok doa Anda juga dapat mengirimkan kesaksian-kesaksian maupun
pengalaman-pengalaman doa Anda yang dijawab di Facebook KADOS agar dapat
menjadi berkat bagi banyak orang.
Selain itu jika Anda memiliki akun Twitter, Anda juga dapat mengikuti KADOS di <
http://twitter.com/sabdadoa >
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Shalom,
Jika dikatakan bahwa doa itu penting, maka pertanyaannya sekarang adalah, seberapa
pentingkah doa bagi Anda? Seorang tokoh Kristen mengatakan, "Ada perbedaan antara
orang percaya yang tinggal di daerah yang menolak kekristenan, dengan mereka yang
tinggal di daerah yang 'aman'. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang menolak
kekeristenan, doa merupakan hal yang sangat penting sekali. Tanpa doa, mereka
berada dalam situasi yang 'rapuh'." Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan
mereka.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Sebab Engkau, TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada
hamba-Mu ini, demikian: Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah
sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini
kepada-Mu.
— (2 Samuel 7:27)
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Setelah hampir 1 tahun dipenjara, WH (49 tahun), seorang guru Kristen mendapatkan
kembali kebebasannya. WH, seorang guru sekolah dasar, telah dituduh melakukan
penghinaan terhadap agama lain, saat ia memberikan les privat kepada muridnya.
Akibat isu merebak, massa melakukan protes dengan cara membakar desa tempat
pemukiman orang Kristen. Di bawah tekanan dan paksaan, WH harus mengakui
dakwaan tersebut. Saat ini WH, dengan bantuan gereja lokal, dipercaya menjadi guru
sebuah sekolah Kristen. Mengucap syukur untuk WH yang telah mendapatkan kembali
kebebasannya. Doakan agar melalui melalui pengalaman WH, setiap orang percaya
dapat belajar bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak-Nya
meskipun dalam masa sulit.
Diambil dari:
Judul buletin: Frontline Faith, Edisi Maret - April 2010
Penulis: Tidak dicantumkan
Penerbit: Yayasan Open Doors Indonesia
Halaman: 4
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Bersyukur untuk pembebasan WH dari penjara jadi kesaksian bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya.

16 Maret 2010 - Para Guru Sekolah Minggu
Kualitas generasi masa depan gereja bergantung pada penyelenggaraan sekolah
minggu di gereja masing-masing. Sejauh mana anak-anak sekolah minggu bertumbuh
dalam iman Kristen berkaitan langsung dengan dedikasi dan pelayanan guru-guru
sekolah minggunya. Doakan agar Tuhan membangkitkan guru-guru sekolah minggu
yang berkualitas sehingga dapat menolong anak-anak bertumbuh kuat dalam Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan bangkitkan guru-guru SM yang berkualitas agar
anak-anak bertumbuh kuat dalam Tuhan.

17 Maret 2010 - Penulis dan Pencipta Lagu Kristen
Karya tulis rohani dan komposisi musik Kristen berperan penting dalam pembinaan
iman orang percaya. Tidak sedikit orang yang bertemu dengan Yesus melalui bacaan
rohani yang mereka baca, atau melalui gubahan musik Kristen yang penuh urapan.
Doakan agar Tuhan membangkitkan para penulis dan komposer musik Kristen dalam
setiap generasi untuk menjadi terang-Nya.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan bangkitkan para penulis& komposer musik Kristen
dalam setiap generasi untuk menjadi terang-Nya.

18 Maret 2010 - Kebutuhan Transportasi untuk Melayani ke TempatTempat yang Sulit Dijangkau
Negara kita begitu luas namun belum semua daerah memiliki sarana transportasi yang
memadai, padahal kemajuan hidup masyarakat suatu daerah tidak bisa lepas dari
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Doakan agar pemerintah daerah
memberikan prioritas pada pembangunan sarana transportasi yang sangat berguna
untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar pemerintah daerah memberi prioritas pada pembangunan
sarana transportasi yang sangat berguna untuk menjangkau orang-orang yang
belum terjangkau.

19 Maret 2010 - Perintisan Gereja-Gereja di Daerah
Tuhan menghendaki agar Injil senantiasa diberitakan hingga ke seluruh pelosok daerah.
Respons yang positif terhadap pemberitaan Injil telah memungkinkan berdirinya jemaatjemaat baru. Doakan agar setiap jemaat baru itu bisa bertumbuh dalam pengajaran
yang benar, hingga akhirnya menjadi dewasa dalam Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar jemaat yang baru dirintis bisa tumbuh dalam pengajaran
yang benar&menjadi dewasa dalam Kristus.

20 Maret 2010 - Para Pemilik Usaha Kristen
Keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal merupakan tantangan berat bagi
setiap negara berkembang. Semakin banyak suatu negara memiliki pengusahapengusaha, semakin banyak peluang tercipta lapangan kerja baru yang menggerakkan
pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Doakan agar para pengusaha Kristen bisa
menciptakan lapangan kerja baru dan turut memajukan Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar para pengusaha Kristen bisa menciptakan lapangan kerja
baru&turut memajukan Indonesia.
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21 Maret 2010 - Perlindungan dari Tuhan untuk Anggota Tim SABDA

Doakan agar Tuhan memberikan kondisi tubuh yang sehat kepada seluruh staf YLSA.
Saat ini YLSA sedang memfokuskan diri untuk menyelesaikan CD SABDA versi 4.0.,
oleh karena itu, semua personil YLSA sangat rentan mendapat serangan rohani. Dalam
minggu ini ada beberapa staf yang mengalami kelemahan badan. Karena itu doakan
agar Tuhan memelihara semua staf YLSA supaya tetap sehat untuk bisa mengerjakan
tugas-tugasnya dengan baik.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memelihara semua staf YLSA supaya tetap sehat
untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
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Shalom,
Berdoa merupakan jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita, agar kita mengerti maksud
dan rencana Tuhan sehingga kita dapat menerima berkat dan menemukan kasih
karunia untuk hidup kita. Namun demikian, sering kali kita -- orang-orang Kristen -kurang bertekun di dalam doa, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita perlukan.
Melalui KADOS kali ini, biarlah ketekunan dan semangat kita dalam berdoa tidak
kendur. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk dapat mencapai garis akhir dari
pertandingan yang telah Ia tentukan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih
karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk
mendapat pertolongan kita pada waktunya."
— ([http://alkitab.mobi/?Ibrani%0A4%3A 16 Ibrani 4:16] )
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22 Maret 2010 - Berdoa untuk anggota Facebook Doa: Pdt. Bimber Gurik,
Pdt. Yohanis Erelak, Muti Silalahi, Tatik Bren Astutik, Yessie Sie, Anggita
Dewisaraswati, dan Alexander Fende.

Doakan untuk pelayanan dari Pdt. Bimber Gurik dan Pdt. Yohanis Erelak yang saat ini
masih melayani di suku terasing daerah Kombai Korowai. (Suku Korowai Batu) Saat ini
ada upaya-upaya untuk menjangkau suku-suku yang masih nomaden di atas daerah
kaki gunung perbatasan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Nduga, Kabupaten
Yahukimo, dan daerah-daerah pedalaman di provinsi Papua.
Mohon doakan agar Tuhan boleh berkat pekerjaan suami Muti Silalahi, masa depan dan
kehidupan Tatik Bren Astutik supaya boleh dipakai oleh Tuhan, dan untuk kuliah
Anggita Dewisaraswati di STBI dan pelayanannya di gereja dan di kampus.
Tolong doakan anak dari Yessie Sie yang bernama Vincent dan keponakannya yang
bernama Fiorent yang sedang sakit panas, semoga boleh diberi kesembuhan. Juga
untuk ibu dari Alexander Fende; beliau saat ini mengidap tumor. Kiranya tangan Tuhan
yang penuh kuasa menyembuhkannya.
Sumber:
•
•

http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150135165565534
http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=365798920266

Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan pelayanan Pdt. Bimber Gurik&Yohanis Erelak, pekerjaan suami
Muti Silalahi, masa depan Tatik Astutik, kuliah Anggita Dewisaraswati, anak dan
keponakan Yessie Sie yang sakit panas, serta ibu dari Alexander Fende yang
mengidap tumor.

23 Maret 2010 - Para Konselor Kristen
Kehidupan masyarakat Kristen saat ini ditandai dengan banyak tekanan karena
senantiasa tegang, tergesa-gesa, frustrasi, dan kelelahan -- baik secara jasmani, psikis,
maupun secara rohani. Karena itu kebutuhan konselor Kristen yang terlatih dan
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan semakin besar. Doakan agar Tuhan mengirimkan
lebih banyak konselor Kristen yang terlatih untuk dapat melayani kebutuhan jemaat
Tuhan.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan mengirimkan lebih banyak konselor Kristen yang
terlatih untuk melayani jemaat Tuhan.

24 Maret 2010 - Jemaat yang Sedang Mencari Pekerjaan
Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal masih akan berlanjut meskipun
pemerintah sudah berusaha untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru.
Tidak sedikit pencari kerja yang menjadi korban perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
(PJTKI). Doakan agar jemaat yang sedang mencari pekerjaan dilindungi dari PJTKI
yang tidak bertanggung jawab, sebaliknya mereka bisa mendapatkan penyedia
pekerjaan yang tepat.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan agar
mendapatkan penyedia pekerjaan yang tepat.

25 Maret 2010 - Para Pendoa
Falsafah "ora et labora" (berdoa dan bekerja) perlu dipraktikkan oleh orang percaya.
Oleh karena itu seorang pekerja haruslah juga seorang pendoa. Marilah kita menjadi
pendoa-pendoa di mana pun kita berada, secara khusus di tempat pekerjaan kita
masing-masing. Karena itu, doakan agar Tuhan menaruh beban berdoa kepada semua
pegiat usaha yang saat ini melayani di dunia kerja pada umumnya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menaruh beban berdoa kepada semua pegiat usaha
yang saat ini melayani di dunia kerja.

26 Maret 2010 - Organisasi yang Membawahi/Mengirim Utusan Injil
Berbagai organisasi pengirim utusan bekerja bersama-sama dengan gereja-gereja di
seluruh dunia untuk pelebaran Kerajaan Tuhan. Setiap organisasi pengirim utusan
memiliki corak khas masing-masing sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan
kepada mereka. Doakan agar setiap organisasi pengirim utusan bisa bekerja bersama
dengan gereja-gereja lokal untuk pelebaran Kerajaan Tuhan di dunia ini.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar tiap organisasi pengutus bisa bekerja sama dengan gereja
lokal untuk pelebaran Kerajaan Tuhan di dunia.

53

27 Maret 2010 - Mereka yang Menerjemahkan Alkitab

KADOS 2010

Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di
dunia. Peran para penerjemah Alkitab sangat penting untuk menghadirkan Alkitab ke
dalam bahasa-bahasa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka. Doakan agar
para penerjemah Alkitab diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menerjemahkan firman
Tuhan ini dengan setepat-tepatnya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar penerjemah Alkitab diberi kemampuan oleh Tuhan untuk
menerjemahkan firman Tuhan dengan setepatnya.

28 Maret 2010 - Kelas Diskusi PESTA: OKB dan Paskah
Divisi PESTA YLSA sedang menggelar dua kelas diskusi teologia untuk kaum awam
secara serempak, yaitu kelas diskusi Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB)
dan dalam kelas diskusi Paskah. Doakan agar peserta PESTA diperlengkapi melalui
kedua kursus tersebut, sehingga mereka dapat semakin siap melayani Tuhan di mana
pun mereka berada.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar peserta PESTA diperlengkapi melalui kursus DIK dan
Paskah sehingga semakin siap melayani Tuhan di mana saja.
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Shalom,
Dalam rangka menyambut Jumat Agung dan Paskah, secara khusus mulai tanggal 30
Maret 2010, KADOS mengajak para pendoa sekalian untuk berdoa bagi momen Paskah
tahun ini. Kami berharap semoga melalui Jumat Agung dan Paskah tahun ini kita boleh
semakin mengerti, bersyukur, dan tidak menyia-nyiakan anugerah penebusan Tuhan
kita Yesus Kristus yang telah kita peroleh.
Pada kesempatan ini, kami segenap Redaksi KADOS juga ingin mengucapkan:
Selamat Paskah 2010!
HE IS RISEN!
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
— (Efesus 1:7)
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29 Maret 2010 - Kesembuhan untuk Suami dari Ibu Angelina

Suami dari Ibu Angelina Purba, salah satu anggota peserta Kursus PESTA <
http://www.pesta.org >, saat ini sedang menderita sakit liver akut dan sedang dirawat di
China. Namun Ibu Angelina memiliki semangat untuk tetap mengikuti kursus PESTA.
Doakan agar tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah suami Ibu Angelina dan
memberi kekuatan kepada keluarganya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah suami Ibu
Angelina&memberi kekuatan kepada keluarganya.

30 Maret 2010 - Persiapan Jumat Agung dan Paskah di Gereja
Menjelang perayaan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus banyak kegiatan yang
telah dipersiapkan oleh gereja Tuhan. Doakan agar gereja tidak hanya sibuk
mempersiapkan kegiatan perayaannya saja tapi juga mempersiapkan jemaatnya untuk
semakin mengerti makna Jumat Agung dan Paskah yang sesungguhnya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar gereja mempersiapkan jemaatnya untuk semakin mengerti
makna Jumat Agung&Paskah yang sesungguhnya.

31 Maret 2010 - Khotbah Para Pendeta
Pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membangun iman
merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap jemaat. Doakan agar para pendeta
atau hamba Tuhan yang akan menyampaikan khotbah selama masa Paskah dapat
mempersiapkan dengan kesungguhan hati sehingga jemaat dikuatkan iman
percayanya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar para pendeta yang menyampaikan khotbah selama masa
Paskah dapat mempersiapkan dengan kesungguhan hati.

1 April 2010 - Jemaat Tuhan
Tidak dapat dipungkiri, menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah banyak jemaat
Tuhan yang sibuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Kondisi semacam ini kadang
membuat jemaat Tuhan tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan hati dengan baik.
Doakan agar jemaat Tuhan dapat mengatur waktu dengan baik, sehingga mereka
memiliki waktu untuk menyiapkan hati dengan merenungkan kasih Tuhan.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah jemaat
Tuhan dapat mengatur waktu dengan baik.

2 April 2010 - PI Selama Paskah
Momen Jumat Agung dan Paskah seharusnya menjadi kesempatan yang baik bagi kita
untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum percaya. Namun demikian
terkadang kita memiliki segudang alasan untuk tidak berbagi berita sukacita ini kepada
orang-orang di sekitar kita. Doakan agar setiap orang percaya dapat memanfaatkan
momen Jumat Agung dan Paskah tahun ini untuk membagikan Kabar Baik kepada
orang- orang yang belum percaya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar setiap orang percaya dapat memanfaatkan momen Jumat
Agung&Paskah untuk membagikan Injil kepada orang yang belum percaya.
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Merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan aman merupakah salah satu kerinduan
kita, oleh karena itu mari kita berdoa agar Tuhan melindungi umat-Nya dari tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang tujuannya untuk membuat onar.
Kiranya Tuhan memberi penyertaan kepada pihak berwajib yang bertugas
mengamankan perayaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan untuk kemananan perayaan Jumat Agung&Paskah; doakan agar
Tuhan melindungi umat-Nya dan menyertai pihak berwajib yang mengamankan
perayaan tersebut.

4 April 2010 - Situs Paskah Indonesia
Salah satu bidang pelayanan YLSA adalah menyediakan sumber-sumber bahan
kekristenan melalui situs-situs sehingga dapat memperlengkapi jemaat Tuhan untuk
melayani dengan lebih baik. Salah satu situs YLSA yang bulan ini banyak sekali diakses
adalah situs Paskah Indonesia < http://paskah.sabda.org >. Doakan agar melalui situs
Paskah Indonesia ini banyak gereja dan jemaat Tuhan diberkati demgam bahan-bahan
Paskah berbahasa Indonesia yang bermutu.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar melalui situs Paskah Indonesia banyak gereja dan jemaat
Tuhan diberkati dengan bahan-bahan Paskah berbahasa Indonesia yang
bermutu.
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Shalom,
Keberadaan para pendoa yang tekun dan setia mendoakan gereja, masyarakat sekitar,
orang-orang percaya, dan mereka yang belum percaya sangatlah penting. Pendoapendoa tersebut adalah pahlawan yang tidak kenal lelah. Meski terkadang ketika
mereka memutuskan untuk setia dalam berdoa banyak hal yang tidak menyenangkan
menimpa mereka, yang tujuannya untuk membuat para pendoa ini tidak fokus dan
kehilangan arah dalam berdoa. Kita patut bersyukur untuk keberadaan mereka, dan
sudah seharusnya kita juga menopang pelayanan mereka dengan jalan mendoakan
mereka agar tetap kuat dan tekun dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat berdoa.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan
sukacita.
— (Filipi 1:4)
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Anak-anak adalah bagian terindah dalam suatu rumah tangga. Kita berharap dan
berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tapi di luar dugaan, Elroy -- anak
temanku, terserempet mobil tetangga yang menyebabkannya gegar otak dan harus
masuk rumah sakit. Sekarang Elroy berada dalam perawatan orang tuanya. Doakan
supaya Elroy diberikan pemulihan oleh Tuhan, dan orang tuanya tetap sabar dalam
segala keadaan.
Sumber: http://doa.sabda.org/anak_kukasihi
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Elroy dipulihkan oleh Tuhan, dan orang tuanya sabar dalam
segala keadaan.

6 April 2010 - Pokok doa dari Paulina Tandi, Anggita Dewisaraswati, Diana

Laurencia Lavigne, Shmily Tilestian, Alexander Fendey (Just Formama)
Paulina Tandi

1. Pelayanan Pemuda GPdI Smirna Timika Indah dalam program perayaan Paskah
dan Ulang Tahun ke-18 tanggal 12 Juli 2010.
2. Masa mudaku biarlah diberi kekuatan dan hikmat untuk melayani dengan
sungguh-sungguh di sekretariat gereja.
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150165153920534
Anggita Dewisaraswati
Tolong bantu dalam doa untuk kesehatan dan dimampukan dalam menghadapi Tes
Tengah Semester (TTS) minggu ini. Terima kasih.
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=109949125690025
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Diana Laurencia Lavigne

Tolong doakan acara Paskah Bona Pasogit, 2 Mei 2010. Doakan pembicara Pak
Mangapul Sagala dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, untuk
setiap pelayan Tuhan, dan untuk persiapan panitia. Terlebih doakan jemaat agar Tuhan
beri kerinduan kepada mereka untuk hadir terkhusus kaum Bapak/Ibu maupun juga
pemuda agar mereka pun boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Soli Deo Gloria.
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150165153920534
Shmily Tilestian
Mohon dukungan doa untuk Nathan, anak seorang teman, yang berusia 4 bulan dan
saat ini menderita sakit jantung, hati, dan hernia. Mohon dukungan doa bagi
keluarganya, terutama kebutuhan finansial orang tuanya, dan agar mereka tetap sabar
dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang dihadapinya.
Just Formama (Alexander Fende)
Tolong doakan "mission trip" mahasiswa angkatan 2006 STT Jaffray Makassar ke
Mamasak. Kiranya pelayanannya berhasil dan dapat membawa banyak jiwa. Tuhan
memberkati.
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150163740065534
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa untuk pelayanan pemuda di GPdI Smirna Timika
Indah&pelayanan Paulina; kesehatan &persiapan TTS Anggita; acara Paskah
Bona Pasogit Diana; kesembuhan Nathan; serta "mission trip" mahasiswa STTJ.

7 April 2010 - Keberanian untuk Membagikan Injil Kristus
Saya Agus (bukan nama sebenarnya), rindu memiliki CD MP3 Alkitab Audio. Saya
memiliki rekan yang belum percaya yang biasanya menumpang mobil saya ketika
hendak pulang ke rumah. Rencananya CD MP3 tersebut akan saya perdengarkan
ketika dalam perjalanan pulang kantor. Kerinduan saya adalah agar melalui CD Alkitab
ini rekan saya bisa mendengar firman Tuhan. Mohon dukungan doanya agar saya tidak
malu memperdengarkan CD firman Tuhan ini kepada mereka. Saya yang bodoh ini
butuh hikmat Tuhan dan berharap saya juga berguna bagi-Nya.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan beri keberanian untuk Agus dalam
memperdengarkan firman Tuhan kepada temannya yang belum percaya.

8 April 2010 - Para Istri Utusan Injil
Istri utusan Injil memiliki tugas ganda dalam pelayanan. Selain ikut ambil bagian
menjangkau jiwa, dia juga harus memelihara keluarganya, yaitu suami dan anaknya.
Kadang, jika kurang bijaksana maka kesibukan pelayanan bisa menciptakan
ketidakseimbangan dalam keluarga dan pernikahan. Doakan agar Tuhan memberi
kekuatan dan memampukan para istri utusan Injil untuk mengurus rumah tangga dan
tetap aktif melayani.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan beri kekuatan dan memampukan para istri utusan Injil
untuk mengurus rumah tangga&tetap aktif melayani.

9 April 2010 - Kemampuan Para Pemimpin Gereja dalam Memimpin
Jemaat
Jemaat perlu banyak berdoa bagi para pemimpin mereka. Selain kita perlu berdoa agar
mereka diberi hikmat dan kekuatan oleh Tuhan, kita juga perlu berdoa agar mereka bisa
terus menerus dibangunkan kerohanian dan karakternya supaya bisa memimpin dan
menjadi teladan bagi jemaatnya. Jika jemaatnya tidak berdoa bagi para pemimpinnya
maka gereja akan semakin lemah dan jemaat akan kehilangan arah.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar para pemimpin Kristen diberi hikmat&kekuatan oleh
Tuhan&dibangunkan kerohanian&karakternya supaya bisa menjadi teladan.

10 April 2010 - Anak-Anak Sekolah Minggu
Anak-anak merupakan tiang masa depan gereja, oleh karena itu gereja pun perlu
memberikan tempat penting bagi pelayanan anak-anak. Melalui sekolah minggu, gereja
dapat menjangkau anak-anak ini untuk datang pada Kristus. Berbagai metode pelajaran
serta aktivitas yang diberikan kepada anak-anak diharapkan dapat membawa anakanak semakin mengenal Kristus. Berdoalah agar anak-anak sekolah minggu dapat
belajar kebenaran firman Tuhan sehingga dapat bertumbuh dalam iman pada Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar anak-anak sekolah minggu dapat belajar kebenaran firman
Tuhan sehingga dapat bertumbuh dalam iman pada Kristus.
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11 April 2010 - Upaya Peningkatan (Upgrade) Situs-Situs YLSA

Salah satu fokus pelayanan YLSA adalah melengkapi masyarakat Kristen Indonesia
dengan bahan-bahan kekristenan yang bermutu dan bertanggung jawab melalui situssitus YLSA. Saat ini YLSA memiliki lebih dari 40 situs. Situs-situs tersebut harus selalu
dipelihara dan dirawat sehingga dapat memenuhi kebutuhan para
pembaca/pengunjungnya. Saat ini anggota divisi Web YLSA memiliki kerinduan untuk
melakukan peningkatan teknologi (upgrade) terhadap situs-situs YLSA yang sudah ada.
Doakan agar upaya peningkatan situs-situs YLSA dapat terlaksana dengan maksimal
dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar ugrade situs-situs YLSA dapat terlaksana dengan maksimal
dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia.
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Shalom,
Gempa bumi yang mengguncang Aceh beberapa waktu lalu cukup membuat sebagian
besar masyarakat resah, terkhusus mereka yang bermukim dekat dengan lokasi
gempa. Kami mengajak Anda, para pelanggan KADOS, untuk berdoa secara khusus
bagi mereka. Selain itu, kami juga mengajak Anda untuk berdoa bagi pokok-pokok doa
lainnya yang telah kami persiapkan. Jika Anda memiliki pergumulan atau hal-hal yang
ingin di doakan, silahkan kirimkan permohonan doa Anda ke < doa@sabda.org >.
Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat
yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hambaMu panjatkan di tempat ini."
— (1 Raja-raja 8:29)
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Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter melanda Aceh hari Rabu (7/4) kemarin.
Sebanyak 17 warga Simeulue luka, empat di antaranya luka berat. Tidak ada korban
jiwa dalam gempa ini. Doakan agar Tuhan memulihkan para korban gempa yang
sedang dalam masa perawatan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memulihkan para korban gempa yang sedang dalam
masa perawatan.

13 April 2010 - Delusi
Saya, F, berusia 24 tahun dan tinggal di Melbourne, Australia. Saya sudah menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya 5 tahun yang lalu. Selama
3 tahun terakhir ini, saya mengalami gangguan kejiwaan. Ini adalah kedua kalinya saya
mengalami ini. Saya berdelusi, tanpa disadari, saya membangun realita yang tidak
benar dalam pikiran saya. Keluarga yang mengetahui hal ini membawa saya berobat
dan saya sudah disembuhkan. Bersyukur untuk kesembuhan yang berasal dari Tuhan
dan orang tua yang memerhatikan saya. Tetapi saya masih merasa sangat susah.
Setelah sembuh, saya kehilangan tujuan hidup dan belum ada pekerjaan atau sesuatu
untuk saya kerjakan. Rencananya saya ingin memulai usaha sendiri. Saya sedang
mencari peluang usaha. Tolong doakan supaya saya mendapatkan sukacita dan bisa
memulai usaha. Terima kasih untuk doanya
Sumber: http://doa.sabda.org/delusi
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan Sdri. F di Melbourne yang ingin membuka usaha sendiri; doakan
agar Tuhan memberi hikmat dalam mencari peluang usaha yang baik.

14 April 2010 - Doa untuk Anak Ibu L
Saya, L dari Austin, tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga anak saya yang
telah berumur 5 tahun belum bisa berbicara dan berkomunikasi dengan lancar. Saya
percaya dengan kuasa Allah yang besar, tiada hal yang mustahil. Mohon doakan anak
saya agar dia bisa tumbuh secara normal dan berbicara seperti anak-anak sebayanya.
Sumber: http://doa.sabda.org/doa_anak
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan anak Ibu L di Austin agar dapat bertumbuh secara normal dan
berbicara seperti anak-anak sebayanya.
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15 April 2010 - Ingin Kuliah Teologi

Tolong doakan saya, T dari Jogja. Saya rindu mempelajari Alkitab lebih lagi dan supaya
bisa kuliah teologi. Mohon dukungan doa agar Tuhan mencukupkan biaya yang
diperlukan untuk kuliah.
Sumber: http://doa.sabda.org/pengen_kuliah_theologia
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan Sdr. T di Jogja yang berencana ingin masuk sekolah teologi.

16 April 2010 - Jaringan Doa di Indonesia
Salah satu peran jaringan doa di Indonesia adalah sebagai fasilitator yang
memperlengkapi gereja Tuhan untuk tekun berdoa bagi pemulihan bangsa ini. Tentu
saja tugas ini bukan merupakan tugas yang mudah mengingat luasnya wilayah
Indonesia, dan tidak semua gereja Tuhan "menangkap" tugas ini. Doakan agar Tuhan
memampukan jaringan-jaringan doa di Indonesia memfasilitasi dan memperlengkapi
tubuh Kristus untuk tekun berdoa.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan jaringan-jaringan doa di Indonesia
memfasilitasi dan memperlengkapi tubuh Kristus untuk tekun berdoa.

17 April 2010 - Stasiun Radio Kristen
Sejumlah stasiun radio Kristen dimulai dengan motivasi untuk menjangkau jiwa dan
memperlengkapi tubuh Kristus dengan materi-materi pembinaan. Ada yang
menyediakan rekaman audio beserta transkripnya, termasuk artikel Kristen dan
ringkasannya, yang meliputi beragam tema aktual. Doakan agar stasiun radio benarbenar menjadi media yang efektif untuk menjangkau dan membina jemaat Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar stasiun radio benar-benar menjadi media yang efektif untuk
menjangkau&membina jemaat Tuhan.

66

18 April 2010 - Bersyukur Bagi Para Pendukung YLSA

KADOS 2010

Pelayanan YLSA tidak lepas dari dukungan para Sahabat YLSA. Kami sungguh
bersyukur kepada Tuhan atas dukungan mereka semua, baik dalam doa, dana, daya,
data, maupun duta. Biarlah Tuhan memberkati pada Sahabat dan Pendukung YLSA
dengan anugerah-Nya sehingga kita dapat terus bergandengan tangan melayani Dia
untuk menyatakan kemuliaan-Nya di dunia ini.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Mengucap syukur atas campur tangan Tuhan melalui para pendukung
YLSA. Biarlah kita dapat terus bekerja sama melalui ladang elektronik.
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Shalom,
Sementara beberapa persoalan yang menimpa bangsa ini belum juga selesai, sudah
muncul masalah baru lagi yang harus segera ditangani. Pada hari Rabu 14 April 2010
terjadi peristiwa Priok yang menyita perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia.
Peristiwa ini cukup tragis, karena selain terjadi kerugian harta benda juga menelan
korban jiwa. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita berdoa
khususnya untuk pemulihan bagi bangsa Indonesia. Kami mengajak setiap orang
percaya untuk bersatu hati dan merendahkan diri di hadapan Allah, memohon agar Ia
memulihkan Indonesia.
Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

dan 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 sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri
mereka.
— (2 Tawarikh 7:14)
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19 April 2010 - Kerusuhan Priok

Bentrokan antara aparat dan warga Koja, Jakarta Utara, yang terjadi pada Rabu, 14
April 2010 pukul 16.00 WIB, merupakan peristiwa yang sangat memilukan. Tidak hanya
kerugian materi yang yang harus ditanggung akibat dari peristiwa tersebut, tetapi juga
telah menimbulkan korban jiwa dalam insiden itu. Mari berdoa agar Tuhan menghibur
dan memulihkan keadaan para korban kerusuhan Priok, baik keluarga korban
meninggal maupun yang harus mendapatkan perawatan medis.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan menghibur dan memulihkan keadaan para korban
kerusuhan Priok.

20 April 2010 - Kuliah di LK3
Shalom, nama saya Ptm. Panggabean. Mohon dukungan doanya untuk kuliah saya di
LK3 yang tinggal 2 bulan lagi. Kuliah yang saya ikuti adalah di bidang konseling
diploma, yang sudah berjalan 2 semester dan saya berkuliah di Bandung; saya sendiri
tinggal di Pontianak. Doakan juga agar setelah menyelesaikan kuliah, Tuhan memberi
tempat pelayanan untuk konseling.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan Ptm. Panggabean agar dapat menyelesaikan kuliah di
LK3&Tuhan beri tempat pelayanan untuk konseling.

21 April 2010 - Umat Percaya yang dalam Kondisi Lemah Fisik/Sakit
Lemah fisik/sakit memang keadaan yang tidak diinginkan setiap orang. Namun
demikian, terkadang Tuhan mengizinkan lemah fisik/sakit dialami oleh umat percaya
dengan maksud tertentu. Justru dengan keadaan inilah, Tuhan ingin kita tetap percaya
kepada-Nya dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Selain itu, terkadang
melalui peristiwa ini Tuhan ingin agar kita menyediakan waktu lebih banyak untuk-Nya.
Kita perlu berdoa untuk umat percaya yang saat ini dalam kondisi lemah fisik/sakit, agar
mereka memperoleh kesembuhan, boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan tetap
mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan umat percaya yang sakit agar beroleh kesembuhan, semakin
dekat dengan-Nya&tetap mengandalkan Tuhan.
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Pelayanan misi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pelayanan misi memerlukan
kesungguhan hati untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang
yang belum percaya Yesus. Banyak orang yang terpanggil untuk melakukan pelayanan
misi tapi kebutuhan dana yang digunakan untuk menunjang pelayanan ini masih belum
mencukupi. Doakan agar Tuhan mencukupkan setiap keperluan yang dibutuhkan untuk
melaksanakan pelayanan misi di lapangan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa untuk dana yang dibutuhkan bagi pelayanan misi, agar Tuhan
mencukupkan.

23 April 2010 - Negara yang Menolak Kekristenan
Kehidupan orang Kristen tidak selalu mudah. Masih ada banyak umat Kristen di negara
lain yang mengalami tekanan karena mereka menjadi orang Kristen. Hampir semua
orang Kristen yang berada di negara yang menolak kekristenan hidup dalam ancaman,
dikucilkan, diasingkan, bahkan ada yang dipenjara dan dibunuh hanya karena iman
mereka kepada Yesus. Umat Kristen di Indonesia harus berdoa untuk pemerintah
negara yang menolak kekristenan. Doakan agar Tuhan menjamah hati para pemimpin
pemerintah negara-negara tersebut dan orang-orang yang belum percaya Yesus agar
dapat turut merasakan kasih-Nya serta menjadi percaya pada Yesus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan menjamah hati pemimpin dan rakyat negara- negara
yang menolak kekristenan agar boleh percaya pada Yesus.

24 April 2010 - Perlindungan bagi Pemimpin Kristen
Pemimpin Kristen memunyai tugas yang mulia dalam melayani jemaat. Tidak jarang
banyak hal yang merintangi pemimpin Kristen dalam melakukan tugas pelayanannya,
oleh karena itu jemaat perlu memberi dukungan dan berdoa untuk pemimpin Kristen
agar selalu diberi perlindungan, kekuatan, dan hikmat oleh Tuhan sehingga dapat
melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melindungi, memberi kekuatan serta hikmat kepada
pemimpin Kristen sehingga dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik
sesuai dengan firman Tuhan.
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25 April 2010 - Kebutuhan Staf WEB

YLSA saat ini sangat membutuhkan tambahan staf baru untuk Divisi Web. Kriteria yang
dibutuhkan adalah orang Kristen yang rindu melayani dan memiliki kompetensi dalam
pemrograman web untuk dapat mengembangkan situs-situs YLSA. Karena itu, doakan
agar ada orang- orang TI yang terpanggil untuk memberikan talentanya bagi pekerjaan
Tuhan di YLSA.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar ada orang-orang TI yang terpanggil untuk memberikan
talentanya bagi pekerjaan Tuhan di YLSA.
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Shalom,
Beberapa waktu yang lalu, saya menerima email dari salah seorang pelanggan e-DOA
yang berada di Sabah. Selama sebulan, tepatnya mulai 3 Maret sampai 1 April 2010,
jemaat di sana mengadakan doa dan puasa. Senang sekali bisa menerima kabar
tentang bagaimana Tuhan memimpin dan memberkati gereja mereka. Melalui surat itu,
mereka juga memohon dukungan doa dari umat Tuhan di Indonesia, untuk tetap berdoa
bagi umat percaya di Sabah. Karena itu kami mengajak para pelanggan KADOS, untuk
membawa saudara-saudara kita di Sabah dalam dalam doa kita bersama.
Tuhan Yesus memberkati.
Pimpinan Redaksi,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah
kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami
menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasajasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
— (Daniel 9:18)
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26 April 2010 - Berdoa bagi Zefany Gita, Yeremia Hartanto, dan Theo
Pilus Adonai

"Tolong bantu dalam doa untuk perusahaan saya (Zefany Gita) yang saat ini sedang
mendapat goncangan finansial, agar Tuhan memulihkan."
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=112177882147249
"Tim e-Doa, tolong bantuan doanya ya, supaya aku (Theo Pilus Adonai) menjadi orang
yang sabar."
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150178630030534
"Tolong dukung doa untuk Yeremia Hartanto yang terkena tumor otak, biar tangan
Tuhan yang menyembuhkan."
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150178708715534
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan untuk usaha Zefany Gita yang saat ini mengalami goncangan
keuangan; kesabaran bagi Theo Pilus Adonai; dan kesembuhan Yeremia
Hartanto yang terkena kanker otak.

27 April 2010 - Peran Kaum Wanita dalam Penginjilan
Peran kaum wanita dalam pelayanan penginjilan ialah sebagai penolong, pembina, dan
pembawa firman Allah. Kaum wanita adalah rekan sekerja, bukan saingan kaum pria
dalam pelayanan penginjilan. Untuk itu marilah doakan untuk kaum wanita agar selalu
bersiap sedia menyokong pekabaran Injil dengan bahu-membahu bekerja sama dengan
kaum pria dalam pelayanan penginjilan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan untuk kaum wanita agar selalu bersiap sedia menyokong
pekabaran Injil dengan bahu-membahu bekerja sama dengan kaum pria dalam
pelayanan penginjilan.
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28 April 2010 - Ingin Kuliah Teologi

"Saya EM di Batam. Sudah sangat lama saya ingin kuliah Teologi. Tapi sampai hari ini
belum tercapai juga karena tersendat biaya. Tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu
saya mendapat info dari kakak rohani saya, bahwa saya bisa kuliah dengan biaya
sponsor pada bulan Agustus mendatang." Doakan EM agar Tuhan mempersiapkan dia
melayani dengan belajar terlebih dahulu belajar di sekolah teologi.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan EM agar Tuhan mempersiapkan dia melayani dengan belajar
terlebih dahulu belajar di sekolah teologi.

29 April 2010 - Motivasi yang Benar dalam Pelayanan
Tugas pelayanan adalah tugas yang kita lakukan bagi Tuhan kita Yesus Kristus dengan
suka cita dan suka rela. Tidak ada unsur paksaan, karena kita melakukannya karena
kita rindu nama Tuhan dimuliakan. Jika ada yang melakukannya dengan motivasi yang
salah mari kita doakan agar Tuhan memurnikan motivasi setiap pelayan Tuhan yang
terlibat dalam pelayanan supaya pelayanan mereka berkenan kepada Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memurnikan motivasi setiap pelayan Tuhan yang
terlibat dalam pelayanan supaya pelayanan mereka berkenan kepada Tuhan.

30 April 2010 - Dukungan untuk Para Pekerja Misi
Salah satu penghalang dalam pekerjaan misi adalah keterbatasan jumlah para pekerja
yang bersedia diutus ke ladang dimana ada jiwa- jiwa yang belum mengenal Tuhan. Di
antara umat Tuhan di Indonesia pasti ada anak-anak Tuhan yang rindu melayani dan
dipakai Tuhan di ladang misi. Doakan agar Tuhan membuka jalan supaya anak-anak
Tuhan yang rindu dipakai di ladang misi dapat mendengar panggilan dengan jelas.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan membuka jalan supaya anak-anak Tuhan yang rindu
dipakai di ladang misi dapat mendengar panggilan dengan jelas.

1 Mei 2010 - Penjangkauan Jiwa yang Belum Selamat
Masih ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum mendengar Kabar Baik
Keselamatan. Salah satu tujuan mengapa kita harus berdoa bagi mereka adalah, agar
Tuhan menjamah hati mereka sehingga mereka memiliki kerinduan untuk mengenal
Penciptanya. Kita yang hidup di sekitar mereka dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau
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mereka. Karena itu jangan tunggu lagi, mari berdoa untuk orang-orang di sekitar kita
yang belum diselamatkan agar mereka mendengar Injil melalui kita.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan agar
mereka mendengar Injil melalui kita.

2 Mei 2010 - Penyelesaian CD SABDA Versi 4.0
Tim SABDA masih terus bekerja keras dan berdoa untuk menyelesaikan program CD
SABDA Versi 4.0. Saat ini ada banyak modul-modul baru yang harus dicek ulang dan
diperbaiki supaya menghasilkan modul yang berkualitas. Biarlah Tuhan memberikan
kekuatan, ketekunan dan kemampuan bagi setiap anggota yang terlibat langsung
supaya penyelesaian CD SABDA 4.0 bisa segera terlaksana.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memberikan kekuatan, ketekunan dan kemampuan
supaya penyelesaian CD SABDA 4.0 bisa segera terlaksana.
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Shalom,
Bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala perkara yang kita alami. Tuhan memunyai
rencana yang indah dari setiap hal yang kita jumpai, kita rasakan, dan kita alami.
Bertekun dalam doa, itulah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Sebagai orang
Kristen, kita harus memiliki kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Atas setiap
perkara kita, Tuhan Yesus selalu menyertai umat-Nya. Kiranya kita sehati sepikir di
dalam Tuhan Yesus untuk mendoakan pokok-pokok doa kita dan saudara-saudari kita.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu,
Santi Titik Lestari
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar-Nya.
— (Amsal 15:29)
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Mohon Kesembuhan dari Tuhan Yesus
Aku (A dari Medan) sudah lama menderita benjolan di kepala, yang saya rasakan
semakin hari semakin membuat aku drop. Aku tidak bisa melakukan rutinitasku seperti
biasa, dikarenakan rasa galau, takut, dan sakit yang terus menghantuiku.
Aku percaya ketika berseru kepada Tuhan Yesus dia akan mendengarkan doaku, dan
ketika ada orang yang tulus mendoakan aku, aku pasti akan sembuh. Aku sadar sudah
banyak mendukakan hati Tuhan. Karena itu, aku mau hidup untuk memperbaiki semua
kesalahanku itu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan aku. Terima kasih.
Sumber: http://kesaksian.sabda.org/kesembuhan_sakit_ku
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memberi kesembuhan&memulihkan A di Medan dari
sakit yang ia alami.

4 Mei 2010 - Kesembuhan untuk N di Bekasi dan ibu dari R di Kendari
Mohon saya (N dari Bekasi) didoakan supaya bisa lepas dari ketergantungan obat
cemas dan obat tidur. Mohon didoakan juga biar saya bisa lepas dari perasaan cemas,
takut, minder, dan pikiran- pikiran dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sumber: http://doa.sabda.org/permohonan_doa_3
Doakan ibu dari R di Kendari yang mengalami masalah dengan kakinya (penyakit asam
urat) sehingga sangat menganggu aktivitasnya.
Sumber: http://doa.sabda.org/doakan_ibu_saya_saya
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar N di Bekasi bisa lepas dari kecanduan obat tidur&doakan ibu
dari R di Kendari yang kakinya menderita asam urat.

5 Mei 2010 - Pemulihan Keluarga
Nama saya C dari Medan, 24 tahun. Saya anak wanita pertama dari lima bersaudara.
Sudah 1 tahun lebih keadaan keluargaku berantakan -- perekonomian dan usaha yang
dijalani hancur, mama mencari kesenangan dengan orang lain karena kehilangan
perhatian dari papa. Papa sibuk dengan kesibukan yang tidak jelas dan tidak
menghasilkan uang (mencoba untuk selingkuh dengan wanita lain). Papa juga percaya
kepada dukun, bersekutu dengan dukun untuk berbuat apa pun. Adik kedua dan ketiga
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saya adalah laki-laki, sementara adik keempat dan kelima adalah perempuan -- kelas 3
SMP dan kelas 4 SD. Saya sendiri sekarang belum bekerja sudah hampir 6 bulan. Saya
juga sudah berusaha mencari ke mana-mana, tetapi belum mendapatkan pekerjaan.
Saya hampir saja putus asa untuk tetap bertahan di dunia ini. Saya berpikir kalau Tuhan
Yesus sudah meninggalkan saya dan keluarga saya. Saat ini saya tidak tahu lagi harus
berbuat apa. Saya juga butuh biaya buat adik-adik saya yang masih sekolah dan buat
biaya hidup. Tolong doakan orang tuaku yang tidak harmonis lagi, sadarkan papa yang
telah hidup dan percaya kepada setan, dan mamaku diubahkan. Terima kasih.
Sumber: http://doa.sabda.org/pemulihan_keluarga_0
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan C di Medan agar Tuhan memulihkan hubungan kedua orang
tuanya, menyadarkan kembali ayahnya, memberikan pekerjaan untuk C,
terutama memberikan pengharapan dan kepercayaan bahwa Yesus tidak pernah
meninggalkannya.

6 Mei 2010 - Pemulihan Keluarga
Nama saya M dari Jakarta, 49 tahun. Saya menikah tahun 1988 dengan seorang duda
cerai beranak satu. Dulu dia kelihatan sayang sekali kepada saya, tetapi pada tahun ke9 perkawinan kami, dia meninggalkan saya dan dua anak kami yang masih SD. Dia
terlibat narkoba dan perselingkuhan selama 6 tahun. Dengan banyak doa akhirnya kami
ditolong Tuhan. Suami pulang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Saya mau
menerima kembali dengan harapan dia akan mengasihi saya. Tetapi setelah dia
bertobat dan melayani Tuhan sebagai pemusik gereja, saya merasa hubungan saya
dengannya kian hari kian renggang, dan terus terang saya mulai membenci dia karena
selama lebih dari 10 tahun tidak memedulikan perasaan saya. Sejak bertobat sampai
saat ini kontak fisik hanya berupa cium pipi kiri kanan (basa-basi) -- waktu bangun tidur
saja dan harus saya dulu yang memulai. Kalau di tempat tidur, setiap kali saya dekati,
dia menghindar. Dulu dia pernah bersumpah bahwa kalau dia memang benar
berselingkuh, maka dia akan impoten dan kelihatannya memang demikian, tetapi dia
tidak mau mengakuinya. Yang saya tidak kuat adalah bahwa setiap hari ada saja
komentarnya yang mengkritik saya. Bahkan sering curiga tentang uang belanja sebesar
30 ribu rupiah (untuk makan 4 orang setiap harinya). Bila masakan yang terhidang tidak
sesuai dengan kemauannya, dia menyindir tentang uang belanja tersebut. Setiap kali
dajak bicara tentang sikapnya kepada saya, malahan saya dituduh memancing
keributan.
Saya akui dia memang rajin berdoa dan pelayanan, tetapi di rumah sering mengkritik
saya dan menganggap sepi keberadaan saya. Saya semakin benci karena dia tidak
pernah merasa bersalah. Mohon doakan agar saya kuat dan mau mengampuni dengan
sungguh karena kebencian saya sudah memuncak. Doakan juga agar keluarga kami
dipulihkan.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan M di Jakarta agar Tuhan memberi kekuatan sehingga bisa
mengapuni suaminya&agar Tuhan memulihkan keluarganya.

7 Mei 2010 - Doa
Nama saya C dari Jakarta, 30 tahun. Mohon doakan saya dan teman-teman sekantor
yang hingga saat ini sudah hampir 3 bulan tidak digaji. Doakan perusahaan tempat kami
bekerja agar bisa berkembang dan membaik dari sisi operasional, manajemen, dan
finansial. Doakan kami dan khususnya para pemimpin perusahaan kami agar bisa
membayar gaji kami. Terima kasih banyak.
Sumber: http://doa.sabda.org/doa_8
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memulihkan kondisi perusahaan tempat C dari
Jakarta bekerja yang sedang dalam keadaan krisis.

8 Mei 2010 - Pelayanan Pustaka Kasih yang akan Dirintis Chang Se
Chiang
Tolong dukung dalam doa perintisan pelayanan Pustaka Kasih. Kami terbeban untuk
membangun perpustakaan di daerah-daerah, sehingga setiap saudara-saudara kita
boleh diteguhkan imannya karena memiliki pengetahuan iman yang bertumbuh.
Sebagai sasaran awal kami mau menjangkau wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Sumber: http://www.facebook.com/pages/eDoa/287391985533?story_fbid=10150181171655534
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan untuk Chang Se Chiang yang ingin membuka pelayanan Pustaka
Kasih di daerah-daerah.

79

KADOS 2010

9 Mei 2010 - Peningkatan Fasilitas Komputer Divisi Publikasi YLSA

Bersyukur atas peningkatan fasilitas komputer yang sudah dilakukan untuk divisi
Publikasi YLSA. Kiranya peningkatan ini semakin meningkatkan kinerja staf divisi
Publikasi YLSA dan semakin bersemangat untuk melakukan setiap tugas yang telah
Tuhan percayakan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Bersyukur atas peningkatan fasilitas komputer divisi Publikasi YLSA.
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Shalom,
Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sampai hari ini
Tuhan senantiasa memampukan kita semua untuk bertekun dalam doa bagi
kepentingan orang-orang kudus. Untuk itu, marilah kita saling menguatkan satu dengan
yang lain; kami mengundang Anda untuk mengirimkan kesaksian Anda, terkait dengan
bagaimana Tuhan memanggil Anda untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Silakan
kirimkan kesaksian Anda ke < doa@sabda.org >.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Ya TUHAN, dalam kesesakan mereka mencari Engkau; ketika hajaran-Mu
menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa.
— (Yesaya 26:16)
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10 Mei 2010 - Pelayanan Kepada Salah Satu Suku di Sumatera

Beberapa waktu yang lalu diadakan pertemuan dengan para hamba Tuhan yang
melayani di pedesaan di Sumatera. Kebanyakan mereka melayani suku-suku asli.
Salah satu suku ini identik dengan segala sesuatu yang negatif -- malas, bodoh, kasar,
jahat, dll.. Karena itulah tidak banyak orang yang mau melayani suku ini dan hanya
sedikit hamba Tuhan yang bertahan lama untuk tetap melayani suku ini. Di antara para
hamba Tuhan itu, ada yang melakukan penginjilan langsung, ada juga yang melalui
pelayanan pengembangan masyarakat pedesaan.
Pokok-pokok doa
•

Bersyukur untuk anak-anak-Nya yang hingga kini tetap punya beban

melayani di antara suku ini.
•

Berdoa untuk sikap asli suku ini sering kali membuat patah

semangat karena tuaian hampir tidak terlihat -- begitu lama. Doakan agar anak-anakNya tetap setia dan hati mereka dikuatkan untuk terus menjangkau suku yang
terabaikan ini.
•

Berdoa agar ada hamba Tuhan yang bekerja sama dengan seorang

dokter membuka pelayanan kesehatan masyarakat yang harganya sangat bisa
dijangkau oleh penduduk setempat. Tolong doakan untuk kelangsungan pelayanan ini.
•

Doakan agar Tuhan boleh kirimkan lebih banyak lagi orang-orang

yang mau memberitakan Kabar Keselamatan kepada suku ini.
•

Doakan ada hikmat keberanian dan kebijaksanaan bagi anak-anak-Nya

dalam memberitakan Injil. Biarlah Tuhan memberikan keselamatan dan keamanan
keluarga mereka juga.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan para pelayan Tuhan yang melayani di
salah satu suku di Sumatera untuk mengabarkan berita keselamatan dan
memajukan desa mereka.
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Ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin suatu organisasi maupun
gereja, Tuhan pasti memberikan visi kepada orang tersebut. Namun seiring dengan
berjalannya waktu, terkadang visi tersebut mulai pudar, bahkan mulai menyimpang dari
yang telah diberikan Allah. Ini menjadi masalah yang cukup serius karena ketika
seorang pemimpin sudah kehilangan visi, maka bisa dipastikan, pekerjaan Tuhan pasti
jadi terhambat. Doakan agar setiap pemimpin Kristen dapat kembali setia dan fokus
pada visi yang sudah Tuhan berikan untuk mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar setiap pemimpin Kristen dapat setia dan fokus pada visi
yang sudah Tuhan berikan untuk mereka.

12 Mei 2010 - Pergaulan Para Remaja Kristen
Kehidupan dan pergaulan para remaja akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, terutama
remaja Kristen. Mereka dengan mudahnya terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya
negatif dan tidak berpegang pada nilai-nilai firman Tuhan. Doakan agar Tuhan
melindungi para remaja Kristen sehingga mereka tidak terseret ke dalam pergaulan
yang menjauhkan mereka dari Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melindungi para remaja Kristen sehingga mereka
tidak terseret ke dalam pergaulan yang menjauhkan mereka dari Tuhan.

13 Mei 2010 - Umat Percaya yang Mengalami Tekanan karena Iman pada
Kristus
Umat percaya di Indonesia termasuk kaum minoritas. Kita sering kali mendapat tekanan
baik dari dalam keluarga maupun lingkungan setempat yang menolak dan tidak
menyukai kekristenan. Kondisi semacam ini terkadang membuat sebagian orang
percaya merasa putus asa. Mari berdoa agar mereka yang saat ini berada dalam
tekanan karena iman mereka pada Kristus diberi kekuatan untuk tetap setia mengikut
Dia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar mereka yang saat ini berada dalam tekanan karena iman
mereka pada Kristus diberi kekuatan untuk tetap setia mengikut Dia.
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14 Mei 2010 - Umat Percaya yang Terikat Dosa Perzinahan

Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan sering
membuat umat percaya, baik yang telah menikah maupun yang belum, terseret dalam
dosa perzinahan (seks bebas). Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya iblis telah
membelenggu mereka; banyak dari mereka yang tidak bisa meninggalkan dosa
perzinahan ini. Doakan agar Tuhan menolong mereka keluar dari jerat iblis ini dan
memberi kekuatan agar mereka mampu hidup benar.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menolong mereka yang terjerat dosa perzinahan
agar keluar dari jerat iblis ini dan diberi kekuatan untuk mampu hidup dengan
benar.

15 Mei 2010 - Penggunaan dan Peredaran Obat Terlarang di Indonesia
Peredaran obat-obat terlarang di Indonesia, terkhusus di kota-kota besar, dampaknya
sangat memprihatinkan. Tidak sedikit korban jiwa yang sudah berjatuhan akibat
mengonsumsi obat-obat terlarang. Ironisnya lagi, ternyata anak-anak Tuhan yang
seharusnya menjadi garam dan terang dunia pun ada yang ikut terjerat di dalamnya,
baik sebagai pengedar maupun pengguna. Doakan agar Tuhan menjamah hati anakanak Tuhan pemakai maupun pengedar obat-obat terlarang, sehingga mereka kembali
ke jalan Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah agar Tuhan menjamah hati anak-anak Tuhan pemakai maupun
pengedar obat-obat terlarang, sehingga mereka kembali ke jalan Tuhan.

16 Mei 2010 - Kelas Diskusi PESTA Pengantar Perjanjian Baru
Saat ini pelayanan PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam -http://www.pesta.org) membuka kelas diskusi online untuk pelajaran Pengantar
Perjanjian Baru (PPB) yang akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Para peserta
akan diperlengkapi dengan pengetahuan tentang latar belakang kitab-kitab Perjanjian
Baru dari sudut pandang politik, sosial, dan budaya sekitar zaman itu. Doakan agar
melalui kelas diskusi online ini para peserta semakin rindu belajar firman Tuhan dan giat
melayani Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar melalui kelas diskusi PESTA PPB, para peserta semakin
rindu belajar firman Tuhan dan giat melayani Tuhan.

84

KADOS 019 (17 -- 23 Mei 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Beberapa waktu yang lalu, warga negara Indonesia kembali dikejutkan dengan
ditangkapnya sejumlah teroris di beberapa tempat di Indonesia. Kita patut bersyukur
atas kerja keras pihak berwajib dalam menuntaskan masalah terorisme di Indonesia.
Kita juga bersyukur karena oleh anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar atas
bangsa ini, untuk sekian kalinya Ia melindungi bangsa ini dari tindakan yang hendak
menghancurkan negara. Mari bersatu hati berdoa bagi pemulihan atas Indonesia.
Tuhan memberkati.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah
kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami
menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasajasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
— (Daniel 9:18)
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17 Mei 2010 - Teroris di Indonesia

Keberhasilan pihak berwajib dalam menangkap anggota teroris di Indonesia merupakan
suatu prestasi yang membanggakan. Namun demikian, masalah teroris bukanlah
sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena meskipun para pemimpinnya telah banyak
yang tertangkap, namun aksi para anggotanya tidak berhenti sampai di situ. Kita,
sebagai umat percaya sudah seharusnya mendukung upaya pihak berwajib dalam
memberantas para teroris yang masih berkeliran di Indonesia. Doakan agar Tuhan
memampukan, memberi kekuatan, dan melindungi pihak berwajib dalam menjalankan
tugasnya untuk memberantas para teroris di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan, memberi kekuatan&melindungi pihak
berwajib dalam memberantas teroris di Indonesia.

18 Mei 2010 - Kebutuhan Pekerja di Ladang Misi
Luasnya wilayah Indonesia merupakan salah satu kendala mengapa banyak orang
belum mendengar berita keselamatan. Kondisi ini diperparah dengan hanya sedikit
orang yang bersedia diutus untuk melayani di daerah-daerah, terutama di daerahdaerah terpencil. Mari berdoa kepada Tuhan yang empunya tuaian agar Ia
menggerakkan dan mengirim lebih banyak pekerja lagi yang bersedia untuk
memberitakan Kabar Baik kepada mereka yang belum percaya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah agar Tuhan mengirimkan lebih banyak pekerja yang bersedia
memberitakan Kabar Baik kepada mereka yang belum percaya.

19 Mei 2010 - Gereja di Kota
Ketatnya persaingan dan kondisi hidup yang cukup keras di kota-kota besar
mengakibatkan banyak orang mudah sekali terserang stres dan menjadi korban tindak
kriminal. Keberadaan gereja-gereja di kota diharapkan dapat memberikan makanan
rohani yang cukup kepada orang-orang yang tinggal di kota, sehingga mereka bisa
mengontrol hidup mereka dan lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Selain itu,
keberadaan gereja-gereja di kota diharapkan juga bisa menjadi wadah bagi orangorang di kota, khususnya orang-orang percaya, untuk bisa menemukan teman-teman
yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dapat menopang pertumbuhan iman di
antara anggota gereja. Doakan agar keberadaan gereja di perkotaan dapat memberi
dampak yang positif kepada lingkungan sekitar dan menjadi berkat bagi orang-orang
percaya.

86

KADOS 2010

Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar keberadaan gereja di perkotaan dapat memberi dampak
yang positif&menjadi berkat kepada lingkungan sekitar.

20 Mei 2010 - Kesehatian di Antara Pemimpin Kristen
Kurangnya kesehatian di antara para pemimpin Kristen sering kali memicu konflik di
antara mereka. Tidak jarang konflik yang sedang terjadi di antara pemimpin Kristen
memberi dampak yang kurang baik terhadap orang-orang yang mereka pimpin dan
jemaat Tuhan pada umumnya. Doakan agar Tuhan memberikan kesehatian kepada
para pemimpin Kristen untuk bersama-sama melayani Dia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memberikan kesehatian kepada para pemimpin
Kristen untuk bersama-sama melayani Dia.

21 Mei 2010 - Pertumbuhan Iman Jemaat Tuhan
Setiap jemaat Tuhan harus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus dan
memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Jika tidak demikian, maka jemaat Tuhan
akan mudah diombang-ambingkan dalam perjalanan mereka mengikut Kristus. Selain
itu, jika jemaat Tuhan tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka, secara
otomatis mereka juga tidak akan pernah mengalami pertumbuhan secara maksimal di
dalam Kristus. Doakan agar Tuhan memampukan jemaat-Nya untuk dapat mengalami
pertumbuhan iman di dalam Dia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan jemaat-Nya untuk dapat mengalami
pertumbuhan iman di dalam Dia.

22 Mei 2010 - Para Guru Kristen
Dalam memjalankan peranannya sebagai seorang pendidik, setiap guru, terkhusus para
guru Kristen, harus bisa memberikan teladan yang baik bagi setiap murid yang
dididiknya. Selain itu setiap guru Kristen hendaknya bisa menjadi berkat dan
mencerminkan karakter Kritus dalam hidup mereka. Doakan agar Tuhan memberi
kemampuan dan hikmat kepada setiap guru Kristen dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai seorang pendidik.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan para guru Kristen dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik.
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23 Mei 2010 - Tim Web Bekerja Sama dengan Tim SABDA untuk
Memproses Teks Alkitab

Dalam rangka penyelesaian pengerjaan modul Alkitab, rencananya tim Web akan
bekerja sama dengan tim SABDA untuk memproses teks Alkitab. Mohon dukungan doa
agar tim Web dapat mengerjakan proses ini dengan penuh ketelitian. Doakan pula agar
mereka diberikan kesehatan di tengah-tengah cuaca yang kurang baik akhir-akhir ini
sehingga dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Mohon dukungan doa agar tim Web dapat memproses teks Akitab denga
teliti dan mereka pun diberikan kesehatan agar dapat mengerjakan tugas dengan
baik.
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Shalom,
Pada tanggal 23 Mei 2010, semua orang percaya merayakan hari Pentakosta.
Mengucap syukur untuk penolong -- Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Salah
satu peranan Roh Kudus adalah, membantu kita dalam berdoa. Kami memiliki beberapa
referensi yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda dalam memahami peranan
Roh Kudus di dalam Doa <http://doa.sabda.org>.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“ bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada
"Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu,

Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki
hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak
Allah, berdoa untuk orang-orang kudus."
— (Roma 8:26-27)
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Bencana alam yang kerap melanda wilayah Jawa Tengah selalu membawa dampak
kerugian yang besar kepada masyarakat. Selain korban jiwa, banyak warga kehilangan
tempat tinggal dan lahan garapan. Hingga Maret 2010, setidaknya terjadi 185 bencana
seperti banjir, tanah longsor, dan angin topan yang merengut nyawa dan korban lukaluka. Kerugian materi yang ditimbulkan sedikitnya mencapai 352 miliar rupiah. Doakan
masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah, terkhusus mereka yang bermukim di
wilayah rawan bencana, agar dapat lebih bersikap bijaksana dan waspada.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan masyarakat Jawa Tengah, terkhusus yang bermukim di wilayah
rawan bencana, dapat lebih bersikap bijaksana dan waspada.

25 Mei 2010 - Jemaat yang Sedang Mencari Pekerjaan
Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak orang, tanpa terkecuali orang
percaya, belum mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain
itu, ketatnya persaingan di dunia kerja dan ketidakmampuan untuk bersaing dengan
pekerja lainnya, juga merupakan beberapa faktor penyebab tingginya jumlah
penganguran di Indonesia. Doakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari
pekerjaan, agar mereka tetap bertekun dan berpengharapan pada Tuhan, serta tetap
berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, agar tetap
bertekun dan berpengharapan pada Tuhan.

26 Mei 2010 - Kerinduan Para Pemimpin Kristen untuk Mengenal Allah
Sekian lama menjadi orang Kristen terkadang membuat kehidupan kekristenan kita
menjadi biasa-biasa saja. Kondisi ini juga terjadi dalam kehidupan para pemimpin
Kristen. Sudah seharusnya orang percaya senantiasa mendukung mereka dalam doa
agar setiap pemimpin Kristen selalu memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih
lagi dalam hidup mereka. Kiranya mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang
dipimpinnya, dan juga bagi orang-orang di lingkungan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah agar setiap pemimpin Kristen memiliki kerinduan untuk lebih
lagi mengenal Tuhan dalam hidup mereka.
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Berdoa bagi orang-orang yang diinjili merupakan hal yang seharusnya kita lakukan.
Bagaimanapun juga, ketika kita memberitakan Kabar Baik kepada mereka yang belum
percaya, akan ada banyak sekali rintangan yang mencoba menghalangi mereka untuk
menerima keselamatan di dalam Yesus. Doakan agar Tuhan menjamah dan
melembutkan hati orang-orang yang akan menerima Injil Yesus Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menjamah dan melembutkan hati orang-orang yang
akan menerima Injil Yesus Kristus.

28 Mei 2010 - Utusan Injil yang Melayani di Suku-Suku Terpencil
Melakukan tugas pelayanan dalam suku-suku terpencil di Indonesia, bukan merupakan
hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para
utusan Injil yang melayani di sana. Selain perbedaan adat dan budaya, terkadang
masyarakat setempat juga masih memercayai agama nenek moyang mereka, yang
merupakan penghalang terbesar dalam penyampaian Injil. Berdoalah agar Tuhan
melindungi dan memampukan para utusan Injil mengemban tugas pelayanan dalam
suku-suku terpencil di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan melindungi dan memampukan para utusan Injil
mengemban tugas pelayanan dalam suku-suku terpencil di Indonesia.

29 Mei 2010 - Organisasi yang Melayani Pemuda dan Remaja
Pemuda dan remaja, adalah masa depan gereja. Mereka harus dipersiapkan sejak dini,
agar memiliki pemahaman yang benar akan Kristus. Adanya oraganisasi Kristen yang
secara khusus melayani para pemuda dan remaja diharapkan bisa membantu para
pemuda dan remaja untuk bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Doakan
agar organisasi Kriten yang melayani pemuda dan remaja dapat benar-benar
menjalankan fungsinya dengan baik, dan tetap fokus pada visi yang sudah Tuhan
berikan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar organisasi Kriten yang melayani pemuda dan remaja tetap
fokus pada visi yang sudah Tuhan berikan.
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30 Mei 2010 - Kebutuhan Staf Yayasan Lembaga SABDA

Keberhasilan pelayanan yang dikerjakan melalui YLSA tidak luput dari sumber daya
manusia yang Tuhan tempatkan untuk melakukan pekerjaan- Nya di YLSA. Saat ini,
YLSA membutuhkan cukup banyak staf baru untuk mengerjakan proyek-proyek yang
telah dimulai maupun yang sudah direncanakan. Berdoalah agar usaha untuk
menginformasikan lowongan dapat membuahkan hasil dan Tuhan pun membuka jalan
bagi orang-orang yang dipilih-Nya untuk melakukan pekerjaan-Nya di YLSA.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah agar usaha untuk menginformasikan lowongan pekerjaan di
YLSA dapat membuahkan hasil dan ada tambahan staf untuk mengerjakan
proyek-proyek yang ada.
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Shalom,
Di dalam kehidupan Kristen ada hal penting yang harus kita pelajari, yaitu bagaimana
menjadi orang Kristen yang konsisten; konsisten dalam melayani Tuhan, dalam
bertumbuh, dalam bersemangat, dan juga tentu saja dalam berdoa. Tidak dapat
disangkal, sebagai pendoa, bisa saja kita merasa bosan dan jenuh dalam melayani
Tuhan. Tapi jangan hanya berhenti di situ, ayo, bangkit kembali. Melayani Tuhan
bukanlah masalah emosi, tetapi masalah hati. Kalau hati kita bertaut kepada Tuhan,
maka pasti Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa bersukacita dalam
melayani Tuhan.
Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat
ditemui; sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
— (Mazmur 32:6)
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Keanekaragaman hayati Indonesia menduduki peringkat kelima dunia. Indonesia
memiliki lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, 55 persen diantaranya adalah tumbuhan
yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Pada tiap 10.000 kilometer persegi lahan di
Jawa, terdapat 2.000 -- 3.000 jenis tumbuhan. Pada setiap 10.000 kilometer persegi
lahan di Kalimantan dan Papua terdapat lebih dari 5.000 jenis tumbuhan.
Keanekaragaman hayati itu merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Ada banyak
manfaat yang belum tergali, misalnya untuk penemuan obat atau pemuliaan benih dan
penemuan alternatif bahan pangan. Kalau tidak terpelihata keanekaragaman hayati bisa
tererosi dari waktu ke waktu. Doakan agar masyarakat Indonesia disadarkan untuk ikut
menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar masyarakat Indonesia disadarkan untuk ikut menjaga
kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

1 Juni 2010 - Penyertaan Tuhan bagi Penerjemah Alkitab
Penyertaan dan perlindungan Tuhan sangatlah dibutuhkan oleh orang- orang yang
dipanggil Tuhan untuk mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa ibu suatu
daerah. Kondisi yang minim akan fasilitas -- baik kesehatan, pendidikan, transportasi,
dll., terkadang menjadi tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari. Belum lagi
ditambah dengan tradisi dan budaya dari lingkungan setempat, yang mungkin tidak
sesuai dengan firman Tuhan, juga penolakan yang mungkin dilakukan oleh segelintir
orang, menambah daftar panjang tantangan yang harus mereka hadapi. Mari berdoa
bagi para penerjemah Alkitab agar Tuhan senantiasa memberi kekuatan agar mereka
mampu menghadapi tantangan dalam pelayanan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa bagi para penerjemah Alkitab agar Tuhan memberi kekuatan
sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dalam pelayanannya.

2 Juni 2010 - Keutuhan Keluarga Kristen
Keluarga-keluarga Kristen saat ini sedang mendapat tantangan yang sangat berat,
khususnya dalam menghadapi arus jaman yang begitu jahat. Jika mereka tidak
berpegang pada firman Tuhan maka mereka akan terhanyut dalam dunia kenajisan
yang mengancam keutuhan keluarga. Karena itu, berdoalah untuk suami dan istri
Kristen agar mereka menjaga keutuhan keluarganya dengan terus mengasihi firman
Tuhan dan melaksanakannya. Biarlah Tuhan menjaga mereka sehingga mereka tidak
terhanyut dalam nafsu duniawi yang dapat membuat mereka tidak menjaga keutuhan
keluarga mereka dengan segenap hati.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah untuk suami dan istri Kristen agar mereka menjaga keutuhan
keluarganya dengan terus mengasihi firman Tuhan dan melaksanakannya.

3 Juni 2010 - Pemerintah di Indonesia
Para aparat pemerintah memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Di
tengah-tengah menjalankan tugas dan kewajibannya, banyak sekali godaan yang harus
mereka hadapi. Apakah akan menjalankan tugas dengan lurus dan benar atau
menyimpang dari aturan dan mencari keuntungan pribadi? Penyimpangan ini pasti
membawa dampak yang merugikan, baik bagi institusi yang menaungi mereka, maupun
bangsa dan negara Indonesia secara umum. Doakan agar Tuhan memampukan aparat
pemerintah di Indonesia untuk takut akan Tuhan dalam menjalankan tugasnya.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan memampukan aparat pemerintah di Indonesia untuk
takut akan Tuhan dalam menjalankan tugasnya.

4 Juni 2010 - Anak-Anak Utusan Injil
Memiliki teman bermain adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak.
Sangat menyenangkan ketika kita melihat keluguan, kelucuan, dan keceriaan yang
muncul ketika anak-anak sedang bermain. Namun tidak selalu demikan halnya dengan
anak-anak utusan Injil. Terkadang mereka tidak memiliki teman bermain karena anakanak lingkungan menyingkirkan mereka dan memusuhi mereka ketika tahu bahwa
mereka adalah orang-orang Kristen. Selain itu mereka juga kurang bisa membangun
pertemanan karena orang tua mereka harus sering berpindah-pindah tempat
pelayanan. Doakan anak-anak para utusan Injil agar Tuhan menjadi sahabat bagi
mereka, terutama ketika mereka tidak memiliki teman bermain.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan anak-anak para utusan Injil agar Tuhan menjadi sahabat bagi
mereka, terutama ketika mereka tidak memiliki teman bermain.

5 Juni 2010 - Motivasi Pemimpin Kristen
Setiap pemimpin Kristen haruslah memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan.
Tetapi terkadang setelah bertahun-tahun melayani Tuhan, dan mengalami banyak
pengalaman yang manis ataupun pahit, mereka menjadi berubah. Mereka tidak lagi bisa
melayani dengan bersemangat dan dengan sungguh-sungguh seperti sebelumnya.
Karena itu, pelayan Tuhan harus bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, sehingga
gelombang yang menghantam mereka tidak membuat mereka goyah. Doakan untuk
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para pemimpin Kristen agar Tuhan menjaga hati dan motivasi mereka sehingga dapat
terus setia melayani Tuhan dengan bersemangat.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan untuk para pemimpin Kristen agar Tuhan menjaga hati dan
motivasi mereka sehingga dapat terus setia melayani Tuhan dengan
bersemangat.

6 Juni 2010 - Rencana Pelatihan SABDA(c)
Di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan proyek CD SABDA(c), kerinduan Tim
SABDA untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat Kristen, terutama hamba-hamba
Tuhan terus mereka pelihara. Puji Tuhan pada bulan Juni dan Juli nanti Tim SABDA
akan memberikan pelatihan ke beberapa pertemuan. Harapan kami ada banyak hamba
Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan dengan baik akan dapat diperlengkapi dengan
memakai software Alkitab SABDA. Mohon dukungan doanya agar Tim SABDA dapat
segera menyelesaikan CD SABDA(c) 4.0 dan dapat memberikan pelatihan ke Malang,
Salatiga dan Kaliurang.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Dukunglah doa agar Tim SABDA dapat segera menyelesaikan CD
SABDA(c) 4.0 dan dapat memberikan pelatihan ke Malang, Salatiga dan
Kaliurang.
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Shalom,
Suatu pagi, ketika bangun tidur (pukul 04.00 WIB), tiba-tiba kepala saya terasa pusing.
Meskipun pusing, saya tetap bersaat teduh seperti biasa. Saya berusaha untuk tetap
fokus dalam berdoa. Tidak berapa lama, tiba-tiba pusing kepala saya hilang. Setelah
selesai berdoa, saya sempat berpikir dan merenung, ke mana rasa pusing saya tadi?
Dalam perenungan itu, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa kejadian semacam itu
bukan pertama kali saya alami -- saya sudah mengalaminya berkali-kali. Satu hal yang
Tuhan ajarkan pada saya pagi itu adalah: kunci untuk mengalami mukjizat adalah
keintiman kita dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membangun keintiman
dengan Tuhan, sehingga setan pasti tidak akan berani mendekat dan mengganggu kita.
"Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?"
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya; ia akan memandang
wajah-Nya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada
manusia
— (Ayub 33:26)

97

”

7 Juni 2010 - Pelaksanaan Pilkada di Indonesia

KADOS 2010

Tahun 2010 merupakan tahun yang marak dengan pesta pemilihan kepala daerah
(pilkada) di berbagai penjuru Nusantara, baik di tingkat kabupaten, kotamadya, maupun
provinsi. Pilkada ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia terus berjalan maju
meskipun masih ada yang perlu dibenahi di sana-sini. Bersyukur atas pilkada-pilkada
yang telah selesai dilaksanakan. Biarlah para pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh
memimpin daerahnya untuk maju. Terus berdoa bagi penyelenggaraan pilkada yang
belum selesai di berbagai tempat. Kiranya seluruh agenda pilkada berjalan dengan
lancar dan kepala daerah dipilih sesuai dengan kehendak Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan penyelenggaraan pilkada agar berjalan dengan lancar dan terpilih
kepala daerah yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

8 Juni 2010 - Inti Pemberitaan Kabar Baik
Salah satu kendala mengapa banyak orang tidak mau menerima Kabar Baik adalah
banyak dari mereka memiliki pandangan hidup yang salah karena menganggap bahwa
semua agama sama. Hal ini tidaklah benar. Walaupun ada beberapa persamaan, tapi
ada perbedaan yang sangat mendasar. Iman Kristen percaya bahwa keselamatan
adalah anugerah dan inti keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Karena
itu, doakanlah agar dalam pemberitaan firman Tuhan kepada orang yang belum
percaya, inti keselamatan dalam Kristus dapat terus disampaikan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar dalam pemberitaan firman Tuhan, inti keselamatan dalam
Kristus dapat terus disampaikan.

9 Juni 2010 - Teman Doa Bagi Para Utusan Injil
Penting sekali untuk memiliki orang-orang yang mau mendukung para utusan Injil,
khususnya ketika mereka sedang mengalami masalah dan tantangan-tantangan dalam
pelayanan. Bersama-sama berdoa dengan dan untuk mereka merupakan hadiah
terbesar yang kita bisa berikan kepada para utusan Injil. Walaupun demikian, pada
kenyataannya tidak banyak orang yang mau menjadi teman doa bagi para utusan Injil.
Karena itu, mari bersatu hati berdoa agar Tuhan memberikan teman doa kepada para
utusan Injil supaya pelayanan mereka menjadi kuat.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan memberikan teman doa kepada para utusan Injil
supaya pelayanan mereka menjadi kuat.
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Akhir-akhir ini ada banyak kejadian yang melibatkan pemakaian minuman keras di
antara anak-anak muda. Banyak korban meninggal dunia sudah berjatuhan. Sampai
sejauh ini, pemerintah dan masyarakat belum berbuat banyak untuk mengatasi masalah
itu. Bagaimana dengan gereja dan organisasi-organisasi Kristen? Doakan agar Tuhan
menggerakkan lebih banyak orang Kristen untuk terlibat menolong para pecandu
alkohol, supaya mereka pun boleh dimenangkan bagi Kristus.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan gerakkan orang Kristen untuk terlibat menolong para
pecandu alkohol, supaya mereka pun boleh dimenangkan bagi Kristus.

11 Juni 2010 - Keluarga Kristen dapat Menjadi Teladan
Keberadaan keluarga Kristen sangat dibutuhkan di lingkungan yang mayoritas
penduduknya belum mengenal Kristus. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluargakeluarga Kristen menempatkan diri di posisi yang strategis untuk memberitakan kasih
Kristus kepada mereka. Melalui kesaksian hidup para keluarga Kristen ini, kasih Kristus
dapat dinyatakan dan dikenal oleh mereka. Berdoalah agar setiap keluarga Kristen tahu
misi hidupnya sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan dan menjadi teladan bagi
orang-orang di sekitar mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar setiap keluarga Kristen tahu misi hidupnya sehingga dapat
memuliakan Tuhan dan jadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka.

12 Juni 2010 - Tempat Doa
Ada banyak gereja dan orang-orang Kristen yang membangun tempat-tempat doa. Hal
ini menggembirakan, tapi keberadaan tempat-tempat doa itu juga perlu ditunjang
dengan motivasi yang benar agar tidak menjadi tempat untuk mencari keuntungan
komersial sehingga merusak arti doa. Untuk itu, mari kita doakan agar jemaat Tuhan
semakin mengerti arti doa seperti yang Tuhan kehendaki dan memakai tempat doa
sebagai sarana mendekatkan diri pada Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar jemaat Tuhan mengerti arti doa seperti yang Tuhan
kehendaki dan memakai tempat doa sebagai sarana mendekatkan diri pada
Tuhan.
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Bersyukur atas visi yang Tuhan berikan kepada Yayasan Lembaga SABDA untuk
menerbitkan berbagai publikasi elektronik Kristen sehingga dapat melengkapi
masyarakat Kristen Indonesia dengan berbagai pengetahuan yang menumbuhkan
iman. Sebanyak 21 publikasi YLSA dikirimkan ke hampir 70.000 pelanggan setiap
bulannya. Puji Tuhan, banyak respons positif yang masuk ke meja redaksi sehingga
menambah semangat staf publikasi YLSA untuk melayani. Berdoalah bagi setiap
pelanggan publikasi-publikasi YLSA agar mereka semakin diperlengkapi untuk
melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih baik.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa bagi setiap pelanggan publikasi-publikasi YLSA agar mereka
semakin diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih baik.
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Shalom,
Memasuki tahun 2010 yang lalu, banyak peramal yang mengaku memiliki kemampuan
istimewa untuk melihat masa depan negara Indonesia. Tidak sedikit orang percaya
yang terjebak dan memercayai para peramal tersebut. Betapa rapuhnya hidup manusia
kalau dia tidak memercayai apa yang tertulis dalam Alkitab. Tuhanlah yang Mahatahu.
Kondisi apa pun yang akan dihadapi oleh negara Indonesia kita tetap percaya bahwa
Tuhan mengasihi Indonesia, dan Dia akan senantiasa menyertai kita. Karena itu, jangan
pernah berhenti untuk berdoa bagi pemulihan Indonesia.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan
ucapan syukur untuk semua orang,....
— (1 Timotius 2:1)
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14 Juni 2010 - Roadshow Yayasan Lembaga SABDA ke Malang

Pada tanggal 15 -- 17 Juni 2010, tim SABDA akan berpartisipasi dalam acara
Konsultasi Misi SAAT di Malang. Pada kesempatan ini YLSA akan membagikan CD-CD
Alkitab Audio dalam berbagai bahasa suku dan kalau memungkinkan, tim SABDA juga
akan memberikan pelatihan CD SABDA dan Alkitab SABDA kepada peserta. Kami rindu
membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang sampai hari ini belum pernah
mendengar firman Tuhan. Doakan agar penyebaran CD Alkitab Audio dalam bahasabahasa suku ini dapat menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan tim SABDA yang akan memberikan pelatihan CD SABDA/ Alkitab
SABDA dan membagikan CD Alkitab Audio di Malang, 15 -- 17 Juni 2010.

15 Juni 2010 - Pelayanan di Suku Korowai Batu
Berdoalah untuk pelayanan Gereja Injili di Indonesia di suku Korowai Batu. Saat ini
diperlukan guru-guru untuk membuka sekolah baru. Diperlukan juga ahli medis karena
banyak orang terkena malaria, kurang gizi, dll..
Sumber: http://www.facebook.com/photo.php?pid=5733001&id=775400675
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan kebutuhan guru dan ahli medis untuk melayani di antara suku
Korowai Batu. Kiranya Tuhan mengirimkan orang yang tepat.

16 Juni 2010 - Figur Publik Kristen
Figur publik adalah seorang individu yang dikenal oleh masyarakat luas, baik karena
prestasi maupun kompetensinya. Banyak anak Tuhan yang menjadi figur publik karena
keberhasilan dan jasa-jasa mereka bagi masyarakat dan bangsa. Sebab itu, kita perlu
mendoakan mereka yang memegang peranan penting untuk menjadi garam dan terang
dunia bagi masyarakat. Berdoalah agar para figur publik Kristen ini memiliki sikap yang
takut akan Tuhan sehingga dalam segala hal mereka memuliakan nama Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoalah agar para figur publik Kristen memiliki sikap yang takut akan
Tuhan sehingga dalam segala hal mereka memuliakan nama Tuhan.
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Walaupun profesi dan kedudukan kaum waria di Indonesia dianggap kurang terhormat,
tapi kita tahu bahwa mereka adalah juga ciptaan Tuhan. Tidak pada tempatnya kalau
kita menghakimi dan merendahkan mereka. Keberadaan mereka yang tertolak, baik
dari keluarga maupun lingkungan tempat tinggal, semakin memaksa mereka untuk
hidup dengan tidak sewajarnya. Tidak sedikit dari mereka yang sangat tersingkir dari
masyarakat. Kaum waria juga sering dijadikan objek maupun sasaran kelompok tertentu
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Doakan agar ada orang-orang Kristen yang
terpanggil untuk melayani kaum waria. Biarlah melalui kasih Tuhan dan sesama, hidup
mereka boleh dipulihkan.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar ada orang-orang Kristen yang terpanggil untuk melayani
kaum waria sehingga hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan.

18 Juni 2010 - Stasiun TV di Indonesia
Ketatnya persaingan di antara stasiun TV swasta di Indonesia, memaksa para pelaku
industri yang bergerak di bidang hiburan ini bersaing untuk merebut hati masyarakat
Indonesia dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, banyak tayangan di TV yang
tidak layak tonton (menonjolkan kekerasan, okultisme, dan immoralitas yang rusak)
karena yang dipikirkan pengelola stasiun TV adalah mendapatkan keuntungan finansial
saja. Doakan agar Tuhan menggerakkan hati nurani para pelaku industri pertelevisian di
Indonesia agar lebih memikirkan masa depan bangsa daripada keuntungan materi.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan menggerakkan hati para pelaku industri pertelevisian
di Indonesia agar lebih memikirkan masa depan bangsa daripada keuntungan
materi.

19 Juni 2010 - Pelayanan bagi Anak Penyandang Autis
Dapat dikatakan, pelayanan terhadap anak-anak penyandang autis belum banyak
disentuh oleh masyarakat umum dan gereja. Anak-anak ini memang berbeda dan
memerlukan perhatian khusus. Sudah saatnya orang Kristen dan gereja ikut ambil
bagian untuk menolong dan memberi perhatian kepada anak- anak autis. Salah satu
cara adalah dengan ikut memberikan penyuluhan kepada warga gereja dan bersedia
menyediakan narasumber sehingga warga bisa ikut menolong, misalnya mengadakan
kegiatan khusus (sekolah minggu) bagi anak-anak penyandang autis. Berdoa agar
Tuhan menggerakkan lebih banyak gereja maupun individu untuk melayani anak-anak
autis.
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Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Berdoa agar Tuhan menggerakkan lebih banyak gereja maupun individu
untuk melayani anak-anak autis.

20 Juni 2010 - Istri Utusan Injil Bisa Menjadi Teladan
Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang
yang berada di sekitar kita. Demikian pula dengan para istri utusan Injil. Padatnya
jadwal pelayanan, terkadang membuat mereka lelah secara fisik dan membuka peluang
bagi iblis untuk mengacaukan hidup mereka. Doakan agar Tuhan senantiasa
melindungi para istri utusan Injil, sehingga melalui pelayanan dan kehidupan
keseharian, mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar
mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

#eDoa Doakan agar Tuhan melindungi para istri utusan Injil, agar menjadi berkat
bagi keluarga dan orang-orang di sekitar mereka.
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Shalom,
Saya percaya banyak hal dan pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita
alami ketika kita memasuki pertengahan tahun 2010 ini. Meskipun secara kasat mata
kita melihat kondisi negara kita seolah-olah malah semakin terpuruk, namun kita
percaya bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan tidak akan
pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan,
tetap semangat melayani, andalkan Dia, dan tetap berpengharapan hanya kepada Dia.
Tuhan Yesus memberkati.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"... Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya."
— (Yakobus 5:16)
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Gempa berkekuatan 6,2 -- 7,1 skala Richter (sR) yang mengguncang wilayah Biak,
Provinsi Papua, Rabu (16/6), memicu kebakaran 35 rumah warga, menewaskan 2
orang, dan menghancurkan ratusan rumah di Serui, ibu kota Kabupaten Kepulauan
Yapen. Gempa ini diperkirakan juga telah menghancurkan rumah-rumah warga di
pedalaman Kepulauan Yapen yang dekat dengan pusat gempa. Masyarakat masih
trauma dengan peristiwa gempa yang mengagetkan itu. Pemerintah Kabupaten Yapen
telah mengirim bantuan makanan dan tenda bagi warga di Serui. Doakan agar Tuhan
memberikan kekuatan dan ketabahan kepada masyarakat korban gempa di Papua.
Sumber: Kompas, Kamis 17 Juni 2010. Halaman 1
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada masyarakat
korban #gempa di #Papua.

22 Juni 2010 - Keberanian Umat Percaya dalam Menyampaikan Injil
Salah satu penyebab mengapa banyak orang belum menerima berita keselamatan
adalah kita tidak memiliki keberanian untuk membagikan Kabar Baik Yesus Kristus
kepada orang-orang di sekitar. Kita takut akan dijauhi, dimusuhi, bahkan mungkin diusir
keluar dari tempat tinggal kita. Perasaan takut yang sering kali menghantui umat
percaya ini merupakan hal yang wajar, namun jangan sampai kita dikuasai rasa takut
itu, sehingga banyak orang yang harus binasa. Mari berdoa bersama, agar Tuhan
memampukan dan memberi keberanian kepada kita untuk bisa membagikan kabar
sukacita kepada mereka yang belum percaya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memampukan&memberi #keberanian kepada kita dalam
membagikan Injil kepada yang belum percaya.

23 Juni 2010 - Pelayanan bagi Penyandang Cacat Mental (Orang Gila)
Orang-orang yang mengalami kelainan jiwa, atau orang gila, bukan merupakan
pemandangan yang baru. Kita bisa menjumpai mereka di mana saja, entah itu di
jalanan, di bawah kolong jembatan, di pinggiran rel kereta api, dan tempat-tempat
lainnya ada di setiap kota di Indonesia. Kondisi mereka yang tidak "waras" dianggap
sebagai sampah masyarakat dan tidak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hanya
segelintir organisasi maupun perorangan yang bersedia melayani orang-orang seperti
ini, dan pelayanan yang mereka lakukan sering dianggap sebagai pelayanan yang
membuang banyak waktu, biaya, dan tenaga. Namun, kita patut bersyukur karena
masih ada orang-orang yang masih mau peduli terhadap orang-orang yang tidak waras
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ini. Doakan agar Tuhan melindungi dan memberi kekuatan kepada mereka yang
melayani mereka yang mengalami kelainan jiwa.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan melindungi dan memberi kekuatan kepada mereka yang
melayani orang yang mengalami kelainan jiwa.

24 Juni 2010 - Para Penderita HIV/AIDS di Indonesia
Penderita HIV/AIDS di Indonesia semakin hari jumlahnya semakin meningkat. Kondisi
ini cukup memprihatinkan karena ini artinya bangsa Indonesia kehilangan banyak
generasi yang memiliki potensi, baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum.
Mereka yang telah terinfeksi HIV/AIDS sering kali dikucilkan dari lingkungan mereka.
Akibatnya banyak dari mereka yang menganggap dunia mereka sudah berakhir. Mari
berdoa bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, agar mereka tidak tenggelam dalam
keterpurukan, dan Tuhan memberikan semangat kepada mereka untuk tetap bertahan
hidup, serta bisa memberikan suatu pengarahan yang positif kepada generasi saat ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan bagi penderita #HIV/#AIDS di #Indonesia, agar tidak tenggelam dalam
keterpurukan.

25 Juni 2010 - Literatur Kristen
Majalah Kristen, buku-buku rohani, bahan renungan, dan sebagainya, merupakan salah
satu media yang cukup banyak digunakan oleh orang percaya untuk meningkatkan
iman dan kedewasaan rohani mereka. Namun amat disayangkan bahwa saat ini banyak
kita jumpai materi yang disajikan oleh penerbit literatur Kristen yang isinya tidak
berbobot dan kurang menekankan tentang pengajaran kekristenan itu sendiri. Doakan
agar Tuhan memberi hikmat kepada mereka yang melayani dalam menyediakan materimateri literatur Kristen sehingga melalui media ini iman dan pemahaman kita tentang
Kristus semakin bertumbuh.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada mereka yang melayani dalam
meyediakan materi-materi #literatur #Kristen.

26 Juni 2010 - Pelayanan Melalui Internet
Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Media internet pun bukan
merupakan barang baru bagi kebanyakan orang saat ini. Bahkan internet sudah
menjangkau hampir semua wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali wilayah yang
bisa dibilang cukup tertinggal dalam hal informasi. Ini merupakan salah satu
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kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita gunakan untuk
memberitakan Kabar Baik kepada semua orang. Doakan agar setiap orang percaya
dapat menggunakan media internet dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta
dapat menggunakan media ini untuk saling memberkati dan menopang satu dengan
yang lainnya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar setiap orang percaya dapat menggunakan media #internet dengan
bijaksana dan bertanggung jawab.

27 Juni 2010 - Tim Moderator PESTA
Dalam membimbing peserta PESTA mengikuti kelas diskusi, staf PESTA YLSA tidak
bekerja sendiri. Tuhan telah menggerakkan hati beberapa alumni PESTA untuk
membantu menjadi moderator dalam kelas diskusi. Pengurus YLSA sungguh bersyukur
kepada Tuhan karena keterlibatan mereka. Dukung doa untuk Tim Moderator yang
senantiasa setia menolong staf PESTA untuk mendampingi peserta berdiskusi. Semoga
selain menjadi berkat, mereka pun mendapat berkat melalui pelayanan ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan Tim Moderator #PESTA agar dapat mendampingi para peserta PESTA
dalam berdiskusi untuk mengenal lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan.
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Shalom,
Dalam sebuah khotbah diceritakan bahwa kita jangan sampai seperti jangkrik. Lucu
juga pernyataannya. Mengapa kita jangan sampai menjadi seperti jangkrik? Kita
mengetahui bahwa jangkrik adalah hewan yang mudah untuk diadu; hanya perlu
"dipanas-panasi" sebentar saja sebelum diadu. Oleh karena itu janganlah kita menjadi
seperti jangkrik yang mudah untuk diadu-domba, dan kita juga jangan menjadi orang
yang suka mengadu-domba, karena ini adalah salah satu strategi iblis untuk
melumpuhkan orang Kristen, sehingga tanpa kita sadari efeknya sampai memengaruhi
hubungan kita dengan Bapa. Tetap melekat dengan Tuhan dan tetap andalkan Tuhan
dalam segala hal.
Selamat melayani, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Mata TUHAN tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak
mereka minta tolong
— (Mazmur 34:15)
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28 Juni 2010 - Seminar Guru-Guru Kristen dan Seminar Perspektif, 1 -- 3
Juli 2010

Pada tanggal 1 sampai 3 Juli mendatang beberapa staf YLSA akan mengikuti seminar
bagi guru-guru Kristen (Salatiga) dan seminar Perspektif (Yogyakarta). Doakan agar
Tuhan melindungi staf YLSA, baik dalam perjalanan maupun selama mengikuti
seminar. Doakan juga agar Tuhan memampukan setiap peserta seminar dalam
mengikuti seminar, sehingga setelah mengikuti seminar, materi yang telah mereka
dapatkan dapat diaplikasikan dengan baik.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan staf YLSA yang akan mengikuti seminar guru-guru dan seminar
perspektif di Salatiga, 1 sampai 3 Juli 2010, agar Tuhan melindungi.

29 Juni 2010 - Usaha Pemerintah Memberantas Terorisme
Pemerintah Indonesia konsisten dalam melakukan pemberantasan tindak terorisme
yang meresahkan seluruh bangsa. Bersyukur karena usaha tersebut terus dilakukan
dan tidak sia-sia. Pada tanggal 23 Juni 2010, Tim Antiteror Mabes Polri kembali
melakukan penyergapan terhadap kelompok yang diduga terlibat kasus terorisme. Mari
kita terus mendoakan agar Tuhan memberi kekuatan, kecermatan, dan hikmat kepada
pemerintah Indonesia, khususnya pihak kepolisian, untuk memberantas tindakan yang
dapat merugikan bangsa dan negara ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi kekuatan, kecermatan, hikmat kepada pemerintah
dan #polisi untuk memberantas #terorisme di #Indonesia.

30 Juni 2010 - Pengangguran di Indonesia
Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah masih tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor masalah ekonomi
negara kita. Saat ini pemerintah terus berusaha untuk menurunkan tingkat
pengangguran ini. Salah satu caranya adalah menumbuhkan kreativitas dan
menanamkan jiwa wiraswasta kepada masyarakat Indonesia. Mari bersatu hati berdoa
agar setiap program yang telah dicanangkan pemerintah untuk mengurangi angka
pengangguran dapat berjalan dengan baik. Doakan pula agar pemerintah dan rakyat
Indonesia dapat saling mendukung dalam mengurangi angka pengangguran di
Indonesia ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar pemerintah dan rakyat #Indonesia diberi hikmat dan #bijaksana
untuk saling mendukung mengurangi angka #pengangguran.
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1 Juli 2010 - Anak Indonesia

Masih banyak anak Indonesia yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.
Ketidakmampuan banyak orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidup mengakibatkan
banyak balita yang menderita kurang gizi. Selain itu, banyak anak-anak di bawah umur
yang dijadikan pengemis atau anak jalanan. Mari berdoa syafaat bagi anak-anak di
Indonesia yang harus mengalami hal ini karena kondisi ekonomi keluarga mereka.
Biarlah mereka diberikan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan. Kiranya
Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk menolong anak-anak tersebut memiliki
harapan dan masa depan yang lebih baik.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar semakin banyak orang yang tergerak untuk melayani #anak tidak
mampu agar mereka punya masa depan yang lebih baik.

2 Juli 2010 - Penutupan Gereja
Sampai saat ini, masalah penutupan gereja masih saja terjadi. Beberapa waktu yang
lalu kita mendengar ada gereja yang harus ditutup secara paksa karena dituduh tidak
memiliki izin untuk mendirikan dan melakukan kebaktian di tempat yang biasa mereka
pakai selama bertahun-tahun. Selain itu para pengunjuk rasa juga sering menggunakan
alasan adanya kebaktian membuat jalan di sekitarnya macet. Doakan agar kejadian ini
tidak membuat iman umat percaya menjadi rapuh, tetapi justru mempertebal iman
jemaat gereja bersangkutan dan mereka mengasihi orang-orang yang berunjuk rasa.
Doakan juga agar tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini diberi hikmat
pada saat berdialog dengan pemerintah dan tokoh-tokoh agama setempat.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar #gereja di #Indonesia yang ditutup secara paksa jemaatnya tetap
kuat. Berdoa juga untuk proses penyelesaian masalah tersebut.

3 Juli 2010 - Biaya Pendidikan
Beban masyarakat untuk menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
akan semakin berat. Banyak anak-anak lulusan SMU yang tidak dapat melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Pemerintah
sendiri telah bergerak dengan memberikan beasiswa kepada mereka yang berprestasi
dan kurang mampu. Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah dalam
menyelesaikan masalah biaya pendidikan bagi masyarakatnya, sehingga tidak
membebani masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah #Indonesia dalam menyelesaikan
masalah biaya #pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

4 Juli 2010 - Masalah Perjudian di Indonesia
Praktik judi masih merupakan masalah klasik bagi bangsa Indonesia. Pelaku perjudian
tidak hanya orang dewasa saja. Anak-anak remaja banyak yang terjerumus dalam
praktik ini. Mereka pun tidak segan-segan mengorbankan keluarganya hanya untuk
kesenangan mereka sendiri. Mereka juga semakin berani melakukan praktik perjudian
secara terang-terangan. Doakan agar Tuhan menjamah hati mereka yang terjerumus
dalam praktik perjudian sehingga mereka dapat meninggalkan kehidupan lama mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan menjamah hati mereka yang terjerumus dalam praktik #judi
sehingga dapat meninggalkan kehidupan lama mereka.
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Shalom,
Di rumah, saya memiliki seekor ayam kecil -- baru saja menetas beberapa hari yang
lalu. Entah bagaimana, ayam ini terinjak oleh induknya dan mungkin mengakibatkan
lehernya terkilir, sehingga ayam kecil ini tidak mampu untuk berdiri -- ia hanya terkapar
dengan napas terengah-engah. Saya sempat berpikir, ayam ini tidak akan bisa bertahan
hidup. Saya mengambil ayam ini dan menempatkannya di dalam sebuah kardus kecil.
Saya pun berdoa sejenak, memohon kepada Tuhan agar ayam kecil ini jangan sampai
mati. Keesokan harinya ketika subuh saya bangun dan menjumpai ayam kecil ini sudah
tidak ada di kardusnya. Setelah mencarinya ke mana-mana, ternyata anak ayam ini ada
di bawah kolong meja dalam kondisi sehat. Melalui peristiwa ini, dengan lembut Tuhan
berbicara kepada saya, "Aku mendengar semua apa yang engkau doakan." Sejenak,
saya merenungkan arti dari jawaban doa ini. Sering kali kita berdoa tidak dengan
sungguh-sungguh, namun Tuhan mendengar apa yang kita mohonkan. Bagaimana jika
kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Dia? Tidak terbayangkan berkat yang
akan Dia berikan kepada anak-anak-Nya yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya."
— (Matius 21:22)
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5 Juli 2010 - Kemiskinan di Indonesia
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Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret
2010 mencapai 31 juta orang atau 13,33 persen dari total penduduk. Kemiskinan ini
berkurang 1,5 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2009. Ini berarti target
pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun ini bakal sulit tercapai. Hal ini
ditandai dengan laju penurunan kemiskinan selama Maret 2009 -- Maret 2010 yang
hanya 0,28 persen, lebih lambat jika dibandingkan dengan periode Maret 2008 -- Maret
2009 sebesar 1,27 persen. Mari berdoa bagi pemerintah agar Tuhan memampukan
mereka dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk memberantas kemiskinan di
Indonesia. Biarlah pula seluruh bangsa turut mendukung dan berperan serta dalam
pengentasan kemiskinan ini.
Sumber: Kompas, Jumat, 2 Juli 2010, halaman 1
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah dan seluruh bangsa
#Indonesia dalam menuntaskan masalah #kemiskinan.

6 Juli 2010 - Pelayanan SY di Jawa Tengah
SY melayani di salah satu daerah di Jawa Tengah yang merupakan kota pelajar. Di
daerah tersebut SY merintis sebuah tempat pembinaan iman. SY mengawali dengan
membina tiga keluarga, akan tetapi ia dan ketiga keluarga binaannya mendapat
tantangan yang sangat berat dari lingkungan mereka. SY berhadapan dengan massa
yang menentang mereka sampai tiga kali. Massa menentang adanya persekutuan doa
di lingkungan itu. Bahkan, maket gereja dari pihak pengembang diambil dan di tanah
tersebut justru didirikan tempat ibadah agama lain. Di daerah ini memang terjadi
intimidasi yang sangat kuat, sehingga tidak sedikit orang Kristen yang berpindah ke
agama lain. Tantangan ini membuat SY semakin bergairah merebut jiwa mereka
kembali bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang, sudah 20 jiwa yang
dimenangkan melalui SY. Dukung dan doakanlah pelayanan SY bersama rekanrekannya.
Sumber: Kasih Dalam Perbuatan (KDP), Edisi Mei - Juni 2010
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan SY dan tim yang melakukan penginjilan di salah satu kota di #Jawa
Tengah.
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7 Juli 2010 - Penerjemahan Alkitab

Puji Tuhan untuk kerja keras para tim penerjemah Alkitab yang telah menerjemahkan
Alkitab -- baik PB maupun PL ke dalam bahasa ibu suku-suku di Indonesia. Saat ini
sedang diupayakan untuk menerjemahkan lebih banyak lagi Alkitab ke dalam bahasa
daerah. Mari dukung dalam doa untuk setiap dana dan daya yang dibutuhkan serta
penyebaran Alkitab ini agar sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan firman
Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan mencukupkan dana dan daya yang dibutuhkan dalam
#penerjemahan #Alkitab ke dalam bahasa suku di #Indonesia.

8 Juli 2010 - Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Tenaga kerja Indonesia di luar negeri kerap mendapat perlakuan yang tidak layak dari
majikan mereka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan niat dan minat
warga negara Indonesia untuk bekerja di negeri orang. Alasan untuk mendapatkan
penghasilan yang lebih besar merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak
masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang hidup pas-pasan, tetap nekat
untuk menjadi TKI -- baik melalui jalur legal maupun ilegal. Mari berdoa agar Tuhan
menjaga dan memelihara para TKI yang akan berangkat maupun yang sudah berada di
luar negeri. Berdoalah juga agar pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan
kepada para TKI yang bekerja di luar negeri.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan menjaga dan memelihara para #TKI yang akan berangkat
maupun yang sudah berada di luar negeri.

9 Juli 2010 - Prostitusi di Indonesia
Sulitnya mendapat pekerjaan dan mendesaknya pemenuhan akan kebutuhan hidup
sehari-hari menyebabkan banyak orang yang terlibat dalam prostitusi. Setiap tahun
jumlah pria maupun wanita yang terlibat prostitusi terus meningkat. Tidaklah mudah
bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengentaskan permasalahan ini. Gereja
Tuhan seharusnya mulai memikirkan bagaimana mereka dapat terlibat dan membantu
untuk mengentaskan prostitusi. Bekerja sama dengan berbagai pihak -- entah itu LSM
maupun pemerintah -- merupakan salah satu cara dalam menangani dan mencari jalan
keluar bagi masalah tersebut. Berdoa agar ada kerja sama antara pemerintah, LSM,
dan gereja dalam menangani prostitusi di Indonesia.
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Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar ada kerja sama antara pemerintah, LSM, dan #gereja dalam
menangani masalah #prostitusi di #Indonesia.

10 Juli 2010 - Kasus Bunuh Diri di Indonesia
Kegagalan hidup, beban ekonomi yang terus meningkat, PHK, dan putusnya harapan
menjadi faktor pendorong peningkatan perilaku bunuh diri di tengah-tengah masyarakat.
Baru-baru ini di Solo, ada seorang anak SMP yang nekat menghabisi dirinya sendiri
dengan cara gantung diri. Sungguh peristiwa yang sangat tragis. Sebagai umat yang
telah ditebus oleh-Nya, hendaknya kita tidak mengikuti tindakan ini dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Kita harus percaya
bahwa apa pun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita adalah suatu proses
untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Dia. Mari berdoa agar setiap kita,
terkhusus anak-anak-Nya, diberi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi setiap
permasalahan hidup.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoalah agar setiap kita, terkhusus anak-anak-Nya, diberi kekuatan dan
pengharapan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup.

11 Juli 2010 - Situs YLSA
Hampir semua situs-situs YLSA masih menggunakan teknologi Drupal 5 dan sudah
saatnya untuk ditingkatkan (upgrade) ke Drupal 6. Dari sisi teknis, fitur, keamanan,
kecepatan, Drupal 6 lebih unggul. Oleh karena itu, tim Web YLSA sedang fokus untuk
mulai melakukan proses peningkatan situs YLSA (http://ylsa.org) dari Drupal 5 ke
Drupal 6. Selain melakukan peningkatan, situs YLSA pun akan mengalami desain
ulang. Doakan supaya tim Web diberi hikmat dan ketelitian dalam mengerjakannya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan tim Web #YLSA yang sedang desain ulang dan meningkatkan teknologi
situs YLSA. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan ketelitian kepada staf yang
mengerjakannya.
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Shalom,
Dalam hidup ini kita pasti memiliki orang-orang yang sangat kita kasihi. Kita pasti ingin
selalu bersama-sama dengan mereka, baik itu untuk berbagi cerita, pengalaman,
bahkan hanya untuk mengungkapkan kekesalan atau kejengkelan kita. Demikian
halnya dengan Yesus. Ia rindu untuk setiap saat bisa berjumpa kita dan mendengar
setiap cerita kita. Tetapi, terkadang kita justru lebih suka berbicara kepada orang yang
lain, tanpa kita tahu secara pasti apakah mereka sungguh-sungguh peduli kepada kita
dan bisa memberikan solusi kepada permasalahan kita. Bapa kita adalah Bapa yang
mengasihi kita dan yang mampu memberikan jalan keluar terhadap semua
permasalahan kita. Jangan sampai kita lupa untuk berbincang-bincang kepada Bapa
kita. Ia pasti akan sangat senang mendengar cerita kita.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"...dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya."
— (Yohanes 14:13-14)
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Saya (DW) seorang hamba Tuhan, dan kami sekeluarga dipercaya untuk melayani di
salah satu daerah yang rawan konflik di Indonesia. Gereja dan rumah-rumah jemaat
yang kami layani sudah habis dibakar oleh kelompok radikal agama lain. Walaupun
demikian, kami tetap bertahan di wilayah kami dan hidup berharap kepada Tuhan,
hingga Tuhan memulihkan keadaan kami.
Sumber: Kasih Dalam Perbuatan (KDP), Edisi Mei -- Juni 2010
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar keluarga DW tetap setia #melayani Tuhan di daerah rawan konflik
meskipun banyak tantangan.

13 Juli 2010 - Kebutuhan Pekerja Misi
Sebuah lembaga misi interdenominasi membutuhkan "Special Initiatives Executives
Staff" untuk menjangkau segmen khusus seperti kaum perempuan/kaum muda/anakanak, dan tugas khusus lain seperti kampanye dan acara-acara. Doakan agar Tuhan
mengirimkan orang yang tepat untuk posisi ini, sehingga pelayanan Tuhan dapat terus
berjalan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan mengirimkan orang yang tepat yang mau #melayani di
ladang-Nya melalui lembaga #misi ini.

14 Juli 2010 - Tindak Kekerasan dalam Menyelesaikan Masalah
Tindakan main hakim sendiri, premanisme, maupun aksi kekerasan fisik untuk
menyelesaikan persoalan masih terus terjadi di Indonesia. Sepertinya hukum rimba
"siapa yang kuat, dialah yang menang" dipakai orang-orang tertentu untuk
membenarkan tindakan-tindakan tidak terpuji mereka. Doakan agar Tuhan memberi
kesabaran dan hikmat kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah
yang sedang dihadapi tanpa perlu menggunakan kekerasan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada #masyarakat #Indonesia untuk
menyelesaikan setiap #masalah tanpa tindak kekerasan.
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Saat ini sebuah yayasan pelayanan doa sedang menyelesaikan buku yang berisi pokok
doa setiap hari selama 40 hari di bulan puasa. Mohon dukungan doa agar proses
pengerjaan buku dapat segera selesai dan berjalan dengan lancar. Sebelum bulan Juli
berlalu, buku ini sudah harus dikirimkan kepada para pendoa syafaat di seluruh
Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat kepada setiap orang
yang terlibat dalam pengerjaan buku doa ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan proses penyelesaian buku #Doa40Hari Bangsa-Bangsa agar berjalan
dengan lancar dan segala keperluan dicukupkan oleh Tuhan.

16 Juli 2010 - Guru-Guru Kristen
Masih banyak guru Kristen yang kurang menyadari peranan mereka sebagai alat Tuhan
dalam memberikan "pengaruh kekal" bagi anak-anak didiknya. Mereka lebih
memerhatikan peningkatan kemampuan dan keterampilan mengajar mereka, terlebih
untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari pemerintah seperti program sertifikasi, akibatnya
tidak sedikit guru Kristen yang mulai kurang memerhatikan kualitas hidup rohani mereka
sendiri. Jika kedewasaan rohani guru Kristen kurang bertumbuh, hal tersebut dapat pula
memengaruhi pertumbuhan rohani anak-anak didiknya. Mari berdoa agar selain
bertambah dalam hal kemampuan mengajar, para guru Kristen pun selalu rindu untuk
semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan dan meneladani sang Guru Agung dalam
segala hal.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa bagi para #guru #Kristen agar selalu rindu untuk makin dewasa dalam
Tuhan dan meneladani Yesus dalam segala hal.

17 Juli 2010 - Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Teologi
Saat ini, sekolah-sekolah teologi sedang disibukkan dengan kegiatan pendaftaran dan
penerimaan mahasiswa baru. Bersyukur atas setiap anak muda yang terpanggil untuk
melayani Tuhan dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi
teologi. Kiranya Tuhan mencukupkan keperluan mereka selama menempuh pendidikan
dan mereka diberi hikmat untuk bersungguh-sungguh belajar dan menaati aturan
kampus sebagai bekal mereka terjun di ladang Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan setiap #mahasiswa #teologi baru agar mereka diberi kecukupan dan
#hikmat dalam menjalankan #panggilan Tuhan.
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Yayasan Lembaga SABDA (http://ylsa.org) sangat memuji Tuhan karena sudah hampir
tiga ribu CD Alkitab Audio disebarkan di berbagai tempat. Jumlah tersebut belum
termasuk yang digandakan di luar YLSA maupun yang diperoleh dengan cara
mengunduh dari situs. Tuhan sendiri yang telah memberikan kesempatan demi
kesempatan untuk membagikan CD-CD tersebut dan selalu ada cerita yang
memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan tersebut. Teruslah mendukung pelayan
penyebaran CD Alkitab Audio ini dalam doa. Biarlah mereka yang telah
mendapatkannya dapat membagikan pula CD Alkitab Audio ini kepada lebih banyak
orang, sehingga mereka pun bergiat dalam pelaksanaan Amanat Agung Tuhan Yesus.
Kiranya pula Tuhan terus memampukan dan melayakkan YLSA untuk melakukan
pekerjaan-Nya yang luar biasa ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan pelayanan penyebaran CD #Alkitab #Audio oleh YLSA. Biarlah penerima
CD pun jadi alat untuk menyebarkan CD Alkitab Audio ini.
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Shalom,
Keintiman dan kekudusan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya
harus berjalan secara berdampingan. Bagi Anda yang pernah mengikuti sekolah doa
atau pernah menghadiri seminar tentang doa, kedua hal ini pasti tidak asing buat Anda,
karena kedua hal ini sering disampaikan dan sangat ditekankan.
Mengapa kedua hal di atas sangat penting? Ketika kita menghampiri takhta Allah, kita
harus menghampirinya dengan kekudusan, artinya kita harus bisa menjaga hati, pikiran,
dan perkataan kita. Jika kita tahu ada dari sikap kita yang tidak kudus, maka kita harus
segera memohon ampun pada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.
Keintiman adalah sebuah hubungan yang sangat mesra. Keintiman hanya bisa terjadi
jika kita terus membina hubungan dengan Bapa, sehingga kita bisa mengerti apa yang
Bapa kehendaki. Kedua hal ini memang sangat sulit untuk dilakukan dan merupakan
suatu proses yang harus kita jalani seumur hidup. Mari belajar untuk menyalibkan
kedagingan kita dan tunduk pada otoritas Bapa.
Tetap semangat, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“ carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari,
mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

— (Lukas 11:9-10)
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19 Juli 2010 - Melonjaknya Harga Kebutuhan Pokok
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Harga beberapa bahan pokok di Indonesia yang melonjak beberapa waktu belakangan
ini menyebabkan keresahan, terkhusus bagi rumah tangga dan para pedagang
makanan. Pemerintah berusaha mengantisipasi hal ini, di antaranya dengan cara
memperbaiki infrastuktur agar jalur distribusi lancar, melakukan persuasi kepada
masyarakat, membuat aturan kebijakan agar tidak memicu spekulasi, memberantas
pungutan liar dan pungutan resmi penyebab ekonomi biaya tinggi, dan tidak kalah
pentingnya memberikan insentif kepada para petani agar bergairah menanam
komoditas dengan tingkat penghasilan memadai, melebihi risiko tinggi yang
dihadapinya. Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah dalam
mengambil kebijakan menstabilkan harga kebutuhan pokok di Indonesia.
Sumber: Kompas, Rabu, 14 Juli 2010, halaman 6
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi hikmat pada #pemerintah #Indonesia dalam
mengambil kebijakan menstabilkan #harga #sembako.

20 Juli 2010 - Pelayanan RB di Aceh
RB telah dipakai Tuhan untuk menginjili sebuah keluarga dari agama lain dan mereka
pun menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Walaupun demikian,
tantangan besar datang, sehingga mereka diusir dari rumah mereka oleh warga
setempat. Apabila mereka ingin kembali ke rumah mereka maka mereka harus
menanggung risiko yang sangat berat. Selain itu, ada ibu yang bernama AR yang
datang pada Tuhan Yesus lewat penginjilan pribadi oleh RB. Setelah 12 hari AR datang
pada Tuhan Yesus, tetangganya mulai curiga dan memberitahukan kepada suaminya,
maka tidak lama kemudian suaminya membakar pakaian ibu itu dan juga pakaian anakanaknya serta mengusir mereka dari rumahnya. Ibu tersebut ditelantarkan oleh
suaminya akan tetapi Ibu AR tidak mau menyangkali imannya dan terus datang pada
Tuhan Yesus. Ancaman juga datang kepada RB dari masyarakat agama lain supaya
RB menghentikan penginjilan. RB sekeluarga tidak gentar menghadapinya sebab itu
merupakan tugas Amanat Agung. Bagi RB, hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu
keuntungan. Doakan RB yang saat ini melayani di Aceh.
Sumber: Kasih Dalam Perbuatan, Edisi Mei - Juni 2010
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan melindungi #pelayanan RB di Aceh.
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21 Juli 2010 - Keharmonisan Anggota Jemaat dan Gembala Sidang

Dalam kalangan orang Kristen, keluhan dan ketidakpuasan anggota jemaat terhadap
gembala sidangnya sudah sering kita dengar. Banyak hal yang menjadi pemicunya. Jika
tidak diselesaikan dengan baik, apa pun penyebabnya, keluhan-keluhan tersebut akan
mengakibatkan ketidakharmonisan antara anggota jemaat dengan gembala sidangnya.
Mari berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap anggota jemaat
dan setiap gembala sidang untuk dapat saling mendukung satu sama lain dan
menghadapi setiap konflik yang ada dengan kedewasaan rohani. Biarlah tercipta
keluarga Allah yang menyenangkan hati Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan memberi #hikmat #bijaksana kepada setiap anggota #jemaat
& #gembala sidang untuk saling mendukung.

22 Juli 2010 - Editor Kristen
Bersyukur karena semakin banyak buku Kristen yang muncul di pasaran dan sebagai
orang percaya kita dapat memilih dengan leluasa bacaan-bacaan rohani yang dapat
menguatkan iman. Sayangnya, meski banyak dari buku tersebut sudah memiliki ide
tulisan yang bagus dan menumbuhkan iman, namun pesan yang ingin disampaikan
para penulis ada kalanya tidak tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Salah satu
masalah utama adalah tata bahasa yang kurang diperhatikan dengan serius. Oleh
karena itu, sangat dibutuhkan editor-editor Kristen yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap bahasa Indonesia untuk menolong para penulis dan penerbit Kristen
menghasilkan buku-buku rohani yang bermutu, menumbuhkan iman, dan bebas dari
kesalahan bahasa yang tidak perlu. Berdoalah bagi para editor Kristen agar mereka
bekerja dengan takut akan Tuhan, sepenuh hati, dan bertanggung jawab secara
profesional.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa bagi para editor Kristen agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan,
sepenuh hati, & bertanggung jawab secara profesional.

23 Juni 2010 - Perdagangan Anak dan Perempuan
Masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan masalah lama yang hingga
saat ini masih terus terjadi. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak
bertanggung jawab, namun memberikan dampak yang buruk terhadap negara
Indonesia. Di mata dunia internasional, Indonesia dinilai kurang mampu dalam
memberantas perdagangan manusia. Bangsa kita perlu bekerja keras dan dalam waktu
yang lama untuk menyelamatkan anak dan perempuan yang diperjualbelikan. Doakan
agar Tuhan melindungi para wanita dan anak-anak dari pedagang-pedagang manusia
yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari tindakan yang tidak bertanggung jawab
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ini. Berdoa juga agar Tuhan memampukan pemerintah dalam menangani dan
memberantas masalah ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan melindungi para #wanita & #anak-anak dari upaya
#perdagangan #manusia.

24 Juli 2010 - Penginjilan Lewat Traktat
Salah satu cara yang efektif untuk melakukan penginjilan adalah melalui pelayanan
traktat. Tidak sedikit orang yang telah dicelikkan mata rohaninya dan kemudian
mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi setelah
membaca traktat. Berdoalah bagi yayasan misi yang sampai hari ini masih diberi visi
oleh Tuhan untuk melaksanakan Amanat Agung melalui penyebaran traktat. Kiranya
Tuhan memberkati setiap traktat yang telah disebarkan dan melaluinya banyak jiwa
yang datang kepada-Nya.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa bagi penginjilan lewat #traktat. Kiranya #Tuhan memberkati setiap traktat
yang disebarkan untuk membawa banyak jiwa kepada-Nya.

25 Juli 2010 - Mitra Pelayanan YLSA
Puji Tuhan! Sepanjang tahun 2010 ini Tuhan membuka jalan bagi YLSA untuk
berjejaring dengan beberapa yayasan Kristen lainnya di Indonesia. Dari setiap
roadshow CD SABDA dan Alkitab SABDA, ada beberapa kesempatan yang Tuhan
berikan untuk bertemu dengan orang-orang yang juga rindu menyebarkan Kabar Baik
kepada lebih banyak orang. Dukunglah dalam doa agar kemitraan ini dapat terjalin
dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan dan tercipta pelayanan yang Tuhan
inginkan dari setiap kerja sama yang telah dijalin.
Versi SMS/Twitter:
•

Bersyukur atas setiap kemitraan yang telah terbentuk antara YLSA dengan
lembaga-lembaga lainnya. Doakan agar tercipta pelayanan yang sudah Tuhan
rencanakan melalui kemitraan ini.

124

KADOS 029 (26 -- 31 Juli 2010)

KADOS 2010

Shalom,
"When I say that I love You, it means I give the best for You", merupakan penggalan
lagu yang sangat memberkati saya, karena memiliki makna yang dalam. Penggalan
lagu ini mengingatkan saya apakah saya sungguh-sunguh mengasihi Tuhan dan telah
memberikan yang terbaik untuk Dia? Tanpa ingin menghakimi siapa pun, terkadang kita
berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau", akan tetapi sikap dan tindakan kita tidak
mencerminkan bahwa kita mengasihi Dia. Mari belajar untuk memberikan yang terbaik
untuk Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu
tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya
kepadamu.
— (Yohanes 15:16)
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26 Juli 2010 - Pelayanan Shalom ke Suku Laut

KADOS 2010

Yayasan Shalom Internasional adalah yayasan yang bergerak dalam pelayanan misi ke
daerah pedalaman. Pada bulan September nanti selama 10 hari mereka akan
melakukan perjalanan misi ke tengah-tengah Suku Laut di Kepulauan Riau. Ini
merupakan misi kedua mereka tahun ini setelah bulan Maret yang lalu mereka
melakukan perjalanan misi ke Mentawai. Fokus mereka untuk Suku Laut adalah di
bidang pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya yang berusia 4-14 tahun.
Mereka masih membutuhkan orang-orang yang terpanggil untuk bermisi ke tengahtengah Suku Laut serta partisipasi dalam bentuk apa pun. Doakan agar orang-orang
Suku Laut boleh menerima Kabar Baik melalui pelayanan Yayasan Shalom.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar orang-orang Suku Laut boleh menerima Kabar Baik melalui
pelayanan Yayasan Shalom.

27 Juli 2010 - Penegakan Hukum
Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti setiap kebijakan yang akan diambil oleh
pemerintah harus sesuai dan dilakukan berdasarkan hukum. Namun, sering kali terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya. Doakan agar tidak terbuka
peluang bagi siapa pun untuk mengubah hukum supaya sekadar cocok dengan
kepentingan satu golongan atau kelompok tertentu. Meskipun tidak berjalan secepat
yang diharapkan, namun mari kita terus berdoa agar hukum semakin hari semakin
ditegakkan di negara kita tercinta ini.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar semakin hari #hukum semakin ditegakkan di #Indonesia dan tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu.

28 Juli 2010 - Peredaran Obat Palsu
Di tengah situsi dan kondisi yang serba sulit dewasa ini, masih saja ada segelintir orang
yang memanfaatkan situasi ini dengan tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan
mengedarkan dan memproduksi obat-obatan palsu. Tentu saja hal ini cukup
meresahkan masyarakat karena sebagian besar masyarakat kita tidak bisa
membedakan mana obat yang asli dan palsu. Meskipun ada sanksi hukum terhadap
para pelaku, namun hal ini nampaknya tidak membuat mereka jera. Doakan agar Tuhan
memberi hikmat dan ketelitian kepada umat-Nya agar tidak membeli obat palsu yang
marak beredar di pasaran. Biarlah Tuhan juga menyentuh hati para pemalsu obat untuk
memiliki belas kasihan kepada masyarakat yang bisa saja menjadi korban perbuatan
mereka.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi hikmat dan ketelitian kepada umat-Nya agar tidak
membeli #obat #palsu yang marak beredar di #Indonesia.

29 Juli 2010 - Keamanan Selama Ramadhan
Selama bulan Agustus, saudara-saudara kita yang beragama lain akan melaksanakan
ibadah puasa. Kita berharap semoga tidak terjadi aksi-aksi yang dapat memicu konflik
antar umat beragama maupun tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama. Kami
mengajak segenap umat Kristen di mana pun Anda berada, untuk kita bersatu hati
berdoa bagi keamanan di Indonesia selama bulan puasa.
Versi SMS/Twitter:
•

Mari kita bersatu hati #berdoa bagi #keamanan di #Indonesia selama bulan
#puasa.

30 Juli 2010 - Narkoba
Masalah narkoba termasuk masalah yang cukup besar yang harus dihadapi oleh
bangsa Indonesia. Peredaran tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, tetapi
sudah merambah ke daerah-daerah. Tidak hanya itu, para penggunanya juga semakin
meningkat, mulai dari remaja, anak muda, bahkan mereka yang telah mencapai usia
paruhbaya. Meskipun mereka tahu akan dampak dari mengonsumsi narkoba, namun
para penggunanya masih terus menggunakannya. Doakan agar Tuhan menjamah hati
para pengguna narkoba, terkhusus generasi muda di negara ini, sehingga mereka
dapat sadar dan mampu berhenti menggunakannya. Doakan juga agar siapa saja,
khususnya anak-anak Tuhan, tidak terjerumus untuk mengonsumsi narkoba.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar siapa saja, khususnya anak-anak Tuhan, tidak terjerumus untuk
mengonsumsi #narkoba.

31 Juli 2010 - Situs YLSA dan e-Artikel Telah Diupgrade
Puji Tuhan! Berkat doa pelanggan KADOS sekalian, akhirnya situs YLSA
(http://ylsa.org) telah berhasil dimutakhirkan teknologinya, sekaligus situsnya didesain
ulang dan direstrukturisasi. Tidak hanya situs YLSA, situs e-Artikel
(http://artikel.sabda.org) pun telah selesai melewati proses yang sama dan kedua situs
tersebut saat ini sudah dapat dinikmati oleh para pengunjung situs-situs YLSA. Setelah
kedua situs ini, situs-situs YLSA yang lain juga akan dimutakhirkan. Terus doakan
biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan kepada tim Web maupun tim
Publikasi yang bekerja sama dalam hal ini.
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Versi SMS/Twitter:
•

Bersyukur karena situs YLSA dan situs e-Artikel telah diluncurkan dalam
teknologi, desain, dan struktur yang lebih baru. Biarlah Tuhan yang memberikan
hikmat dan kemampuan dalam pemutakhiran situs-situs YLSA yang lain.
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KADOS 030 (20 -- 26 September 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui Kalender Doa SABDA (KADOS).
Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan kepada
kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Anda semua
dalam doa 40 Hari, dan setiap informasi yang Anda berikan kepada kami. Doa kami,
agar kita semua bisa tetap setia dan taat dalam doa syafaat ini.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, keajaiban karya-Mu dalam Kristus jauh melebihi keajaiban duniawi yang
dapat kami mengerti. Tolong kami untuk melihat keagungan-Mu dengan mata
rohani kami."
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20 September 2010 - Jemaat HKBP Bekasi

KADOS 2010

Jemaat HKBP diserang oleh sekelompok orang yang belum dikenali identitasnya,
Minggu pagi (12 September 2010) dalam perjalanan menuju ke gereja mereka di
kawasan Bekasi. Akibat dari penyerangan ini, 2 orang terluka, dan kedua korban telah
mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di daerah Bekasi. Doakan agar
Tuhan menjaga hati umat percaya dalam menanggapi berita ini supaya tidak terpancing
untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan menjaga hati umat percaya dalam menanggapi berita
tentang Jemaat HKBP Bekasi.

21 September 2010 - Guru Pendidikan Agama Kristen
Pekerjaan sebagai guru pendidikan agama Kristen sering menjadi suatu pertanyaan.
Apakah pekerjaan itu dilakukannya karena sudah menjadi profesinya atau merupakan
suatu panggilan pelayanan. Apabila didasarkan oleh profesi, tujuan akhirnya adalah
untuk mendapatkan uang. Tetapi apabila didasarkan oleh panggilan tujuan akhirnya
yaitu membawa orang-orang kepada pengenalan akan Tuhan. Doakan supaya seluruh
guru pendidikan agama Kristen di Indonesia mampu bertanggungjawab atas
panggilannya sebagai guru Kristen dengan baik.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar guru pendidikan agama Kristen mampu bertanggung jawab atas
panggilannya sebagai guru Kristen dengan baik.

22 September 2010 - Mahasiswa Kristen
Banyak mahasiswa Kristen yang jatuh ke dalam kedagingan. Kehidupan kerohanian
mereka turun drastis. Hal ini membutuhkan tindakan secara serius untuk
mempertahankan identitas sebagai orang Kristen. Doakan pertumbuhan rohani
mahasiswa Kristen supaya menjadi kesaksian yang hidup bagi orang yang belum
mengenal Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan pertumbuhan rohani mahasiswa Kristen supaya menjadi kesaksian yang
hidup bagi orang lain.
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23 September 2010 - Penyanyi Kristen

KADOS 2010

Penyanyi Kristen adalah orang yang berkecimpung dalam dunia tarik suara dengan
membawakan lagu-lagu rohani Kristen yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang
percaya. Kenyataannya sekarang ini banyak dari mereka yang jatuh, misalnya menjadi
penjual maupun pemakai narkoba, sehingga mereka harus dipenjara untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Doakan para penyanyi Kristen yang telah
terjerumus ke dalam dosa supaya mereka benar-benar menyadari kesalahannya dan
mengalami pertobatan yang sejati.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan para penyanyi Kristen yang terjerumus dalam dosa supaya mereka
mengalami pertobatan yang sejati.

24 September 2010 - Perpecahan Gereja
Perpecahan gereja sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memicu hilangnya kasih yang
sejati di antara anggota gereja sehingga gereja menjadi lemah dan tidak dapat melayani
Tuhan secara efektif. Doakan gereja-gereja yang saat ini mengalami perpecahan
supaya boleh kembali kepada kasih mula-mula di dalam kehidupan berjemaat.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan gereja-gereja yang sedang mengalami perpecahan supaya boleh
kembali kepada kasih mula-mula.

25 September 2010 - Kesehatan Utusan Injil
Para utusan Injil yang dikirim ke daerah-daerah pedalaman harus berjuang keras untuk
dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak jarang mereka harus
mengalami gangguan kesehatan di tengah-tengah cuaca dan lingkungan yang baru dan
berbeda. Doakan agar Tuhan memberi kesehatan kepada seluruh utusan Injil di daerahdaerah terpencil sehingga dapat melayani Tuhan dengan efektif.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi kesehatan kepada utusan Injil di daerah terpencil
sehingga dapat melayani Tuhan dengan efektif.
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26 September 2010 - Persekutuan Staf YLSA

KADOS 2010

HRD YLSA membuat program baru untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan juga
persekutuan di antara staf. Setiap 2 bulan sekali akan diadakan ibadah di rumah-rumah
staf secara bergiliran. Pada tanggal 8 September 2010, persekutuan perdana telah
dilaksanakan di rumah Lani Mulati (staf PESTA) dan dihadiri oleh hampir semua staf.
Kami sungguh bersukacita karena acara berjalan dengan baik dan terasa benar
suasana yang berbeda. Doakanlah agar melalui acara ini staf semakin bersatu hati
dalam Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah dipercayakan Tuhan di YLSA.
Versi SMS/Twitter:
•

Bersyukur telah terselenggara ibadah pertama persekutuan staf YLSA. Kiranya
semakin menyatukan hati staf YLSA dalam melayani Tuhan.
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KADOS 031 (27 September -- 3 Oktober 2010)
Shalom,

Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, orang percaya
dituntut untuk peka melihat kehendak Tuhan. Kita semakin perlu menanamkan lutut kita
untuk berdoa dan juga untuk taat pada firman-Nya. Jika kita bertekun dalam doa dan
firman-Nya, kita dapat melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Saat langkah
terantuk batu besar sekalipun, kita tidak akan sampai terjatuh. Mari tundukkan diri kita
pada kuasa doa dan firman-Nya, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita hari
lepas hari.
Selamat berdoa.
Redaksi KADOS,
Evie
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, kebenaran-Mu tidak sesulit yang kadangkala kami pikirkan, mungkin kami
hanya tidak ingin mengetahuinya. Beri kami iman yang sederhana untuk mengerti
dan taat."
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27 September 2010 - Musim Penghujan

KADOS 2010

Saat ini kerap turun hujan di wilayah Indonesia. Ini berarti ada ancaman banjir, angin
ribut, dan tanah longsor di beberapa daerah. Waspadalah untuk mengantisipasi
dampak dari turunnya hujan dan ancaman bencana ini. Doakan agar masyarakat
Indonesia bersikap waspada dan bijaksana untuk ikut menjaga lingkungan di sekitar
tempat tinggal mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar masyarakat Indonesia waspada, bijaksana, dan ikut menjaga
lingkungan di sekitar mereka selama musih hujan ini.

28 September 2010 - Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan kini telah merambah berbagai daerah di Indonesia. Pelakunya
tidak lain adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan
kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan malapetaka yang akan terjadi,
seperti banjir, tanah longsor, dll.. Doakan supaya masyarakat Indonesia sadar untuk
tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup serta merugikan
banyak orang.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar masyarakat Indonesia sadar untuk tidak melakukan tindakan yang
dapat merusak lingkungan hidup.

29 September 2010 - Anggota Jemaat yang Bekerja
Banyak anggota jemaat yang sering kali disibukkan dengan pekerjaan; baik yang
bekerja di dalam maupun di luar kota. Kesibukan itu sering kali mengesampingkan
kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka menganggap bahwa ibadah
itu tidak penting lagi di dalam kehidupan. Doakan supaya anggota jemaat yang sudah
bekerja ini menjadi orang percaya yang setia beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah
rutinitas pekerjaan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya jemaat yang sudah bekerja menjadi orang percaya yang setia
beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah rutinitas mereka.
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30 September 2010 - Rumah Tangga Keluarga Kristen

KADOS 2010

Setiap orang yang telah membangun rumah tangga pastinya ingin memiliki rumah
tangga yang harmonis. Di tengah-tengah zaman yang semakin berkembang ini,
ternyata banyak rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan karena berbagai
faktor; tidak terkecuali rumah tangga keluarga Kristen. Sangat disayangkan jika hal ini
terjadi dalam keluarga Kristen karena akan berdampak pada kesaksian hidup anakanak Tuhan di tengah masyarakat. Doakanlah agar keluarga Kristen diberikan hikmat
oleh Tuhan dalam mengatasi permasalahan rumah tangga mereka. Kiranya rumah
tangga mereka menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain dan nama Tuhan
dimuliakan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakanlah agar keluarga Kristen diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mengatasi
permasalahan rumah tangga mereka.

1 Oktober 2010 - Narapidana Kristen
Banyak orang-orang Kristen yang saat ini meringkuk di dalam penjara karena berbagai
alasan. Beberapa dari mereka dipenjarakan karena keberanian mereka untuk terus
memberitakan Injil, terkhusus di daerah-daerah yang menolak kekristenan. Doakanlah
agar selama di penjara, kehidupan mereka bisa menjadi terang bagi narapidana
lainnya, sehingga mereka yang belum percaya kepada Kristus, bisa melihat kasih
Kristus dari sikap hidup mereka sehari-hari.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan anak Tuhan yang dipenjarakan karena iman percayanya. Biarlah mereka
menjadi saksi Kristus bagi narapidana yang lain.

2 Oktober 2010 - Peduli Terhadap Sesama yang Kekurangan
Tidak sedikit orang Kristen pada zaman sekarang ini yang mengalami kesuksesan
dalam kehidupannya secara materi. Berdoalah agar mereka yang berkelimpahan
secara materi dapat memedulikan sesamanya yang belum dapat hidup dengan layak
dan berkekurangan. Kiranya berkat Tuhan yang mereka terima dapat mereka bagkan
pula kepada mereka yang membutuhkan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar mereka yang berlimpah materi memiliki hati yang peduli kepada
mereka yang kurang mampu.
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3 Oktober 2010 - Aplikasi Alkitab untuk Teknologi Mobile dari YLSA

Selain sedang menyelesaikan program SABDA 4.0, Tim SABDA pun sedang
merencanakan membuat aplikasi Alkitab mobile. Seperti yang kita ketahui, rutinitas
masyarakat saat ini tidak lepas piranti genggam seperti telepon seluler maupun telepon
pintar. Oleh karena itu, YLSA melihat penting pula membuat aplikasi Alkitab untuk
teknologi mobile. Mohon dukungan doa bagi Tim SABDA yang sedang mengerjakan
aplikasi ini. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan dan semangat bagi mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan TIM SABDA yang sedang menyelesaikan program SABDA 4.0 dan
aplikasi Alkitab untuk teknologi mobile.

136

KADOS 032 (4 -- 10 Oktober 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Senin, 27 September 2010, saya sedang melatih salah satu staf baru di YLSA untuk
membuat pokok doa Indonesia yang akan diterbitkan di publikasi misi e-JEMMi. Saya
memberikan tema tentang peristiwa penyerangan yang terjadi di kantor polisi beberapa
waktu sebelumnya. Malam harinya, tiba-tiba Tuhan membangunkan saya, dan ketika itu
waktu menunjukkan pukul 01.30 WIB. Entah mengapa, ketika saya bangun ada dua
kata yang langsung terngiang, "belas kasih". Saya tidak mengerti apa arti dari semua
ini.
Ketika sedang berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang pokok doa yang siangnya
saya susun bersama staf baru tersebut di kantor. Ada satu hal yang Tuhan katakan
waktu itu adalah, "Ia mengasihi para pelaku penembakan itu, meskipun mereka
membenci-Nya." Melalui peristiwa malam itu saya mengerti bahwa hati Tuhan adalah
hati yang berbelas kasih. Tuhan menghendaki kita memiliki hati seperti hati-Nya -- hati
yang penuh dengan belas kasih terhadap orang-orang yang terhilang dan terhadap
orang-orang yang membenci-Nya. Tuhan ingin agar kita tidak membenci mereka,
melainkan dengan tekun berdoa bagi mereka. Dan kita bisa memiliki hati yang berbelas
kasih dengan menjalin hubungan pribadi dengan Dia melalui doa, serta membaca dan
merenungkan firman-Nya.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“ dalam hubunganku dengan Yesus. Aku berharap untuk mendapatkan lebih banyak ”
"Tuhan, tolong aku untuk menyadari bahwa semua yang aku perlukan tersedia
kekayaan ini, dengan iman dan ketaatan."
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4 Oktober 2010 - Penyerangan di Markas Kepolisian

KADOS 2010

Pada hari Rabu, 22 September 2010, terjadi penyerangan oleh sekelompok orang tak
dikenal terhadap Markas Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera
Utara. Peristiwa ini menewaskan 3 orang aparat kepolisian. Upaya penangkapan secara
tuntas pelaku serangan sangatlah diperlukan dalam membantu mengidentifikasi
tantangan, terutama dalam memerangi gerakan terorisme sebagai kejahatan yang
sangat menakutkan. Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada
pihak yang berwajib dalam menangani kasus ini.
Sumber: Kompas, Kamis, 23 September 2010, Halaman 6
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada pihak yang
berwajib dalam menangani kasus ini.

5 Oktober 2010 - 5 Oktober 2010 -- Pelayanan kepada Bapak IH
Tolong doakan Bapak IH yang sedang dalam pelayanan kami. Bapak ini telah
diamputasi kedua kakinya karena penyakit diabet. Istrinya sudah meninggal sekitar dua
tahun yang lalu, dan ia memiliki satu orang putri yang baru sekitar 4 bulan yang lalu
menikah. Bersyukur sang menantu bersedia tinggal bersama IH yang bekerja sebagai
penyadap karet. Kami ingin membantu IH dengan menyediakan kaki palsu untuk
meringankan penderitaannya. Setiap kali mengunjungi IH kami telah memberitakan
Kabar Baik kepadanya dan mengajaknya berdoa bersama. Beliau pun tidak keberatan
dan selalu menyambut kami dengan ramah. Doakan untuk setiap keperluan yang
dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kaki palsu. Doakan juga agar IH bisa menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Kiriman AZ (Peserta CE)
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan IH bisa segera mendapatkan kaki palsu dan menerima Kristus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.

6 Oktober 2010 - Poliklinik/Rumah Sakit Kristen
Poliklinik/rumah sakit Kristen merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang
pelayanan terhadap orang sakit. Tentunya tidak hanya melayani atas kesembuhan
terhadap orang sakit, namun mereka juga melayani di bidang kerohanian. Sering kali
ada jadwal-jadwal untuk mendoakan pasien yang sakit. Hal ini dilakukan oleh seorang
petugas rumah sakit. Di antara orang yang didoakan pasti ada beberapa yang bukan
Kristen. Doakan supaya lewat pelayanan doa tersebut pasien Kristen boleh dikuatkan
dan pasien non-Kristen boleh mengenal Kristus.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya lewat pelayanan doa di rumah sakit, pasien Kristen boleh
dikuatkan dan pasien non-Kristen boleh mengenal Kristus.

7 Oktober 2010 - Orang Percaya di Desa
Banyak orang percaya di desa yang memiliki iman yang sangat lemah. Mereka masih
awam sekali untuk menyikapi firman Tuhan di dalam kehidupan. Hal itu karena
lingkungan kehidupan mereka yang tidak mendukung pertumbuhan iman mereka.
Doakan supaya Tuhan memberikan kepekaan dalam hati mereka untuk dapat mengerti
kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan benar, khususnya di dalam
menyikapi lingkungan yang masih menjadi hambatan untuk mereka bertumbuh dalam
iman.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberi kepekaan kepada umat Kristen di desa untuk dapat
mengerti kebenaran firman Tuhan.

8 Oktober 2010 - Orang Kristen dan Kebudayaan
Orang Kristen, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang menetap di luar negeri,
setiap hari disuguhi dengan kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilainilai kekristenan. Doakan agar orang-orang Kristen dapat memengaruhi kebudayaan
dan membawa kebudayaan kepada Kristus, bukan dipengaruhi oleh kebudayaan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar orang-orang Kristen dapat memengaruhi kebudayaan, bukan
dipengaruhi oleh kebudayaan.

9 Oktober 2010 - Kekudusan Hidup
Kekudusan hidup menurut kehendak Tuhan merupakan hal yang paling sulit untuk
dilakukan, apalagi di zaman yang telah berubah ini. Namun, inilah tuntutan kehidupan
kekristenan yang harus dipenuhi. Orang Kristen harus berani tampil beda dengan dunia.
Doakan supaya orang Kristen tetap menjaga diri mereka untuk tetap hidup dalam
kekudusan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya orang Kristen tetap menjaga diri mereka untuk tetap hidup dalam
kekudusan.
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10 Oktober 2010 - Ucapan Syukur Ulang Tahun Yayasan Lembaga SABDA
Puji Tuhan! Bulan Oktober 2010 menandai 15 tahun YLSA dan 16 tahun SABDA
berkiprah dalam pelayanan elektronik. Pada tanggal 1 Oktober, seluruh staf YLSA
berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan atas penyertaan-Nya. Dalam acara
tersebut, seluruh staf memberikan laporan pencapaian kerja, berbagi mengenai berkatberkat Tuhan selama melayani, mengadakan pengakraban, dan juga mengadakan
pertunjukan bakat. Semuanya membawa kami mengingat dan terus menghitung berkatberkat Tuhan dalam pelayanan di YLSA. Kami sungguh bersyukur karena semua yang
telah dan akan kami lakukan di YLSA hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Terus
dukung kami dalam doa agar Tuhan terus memampukan kami dalam melayani.
Versi SMS/Twitter:
•

Mengucap syukur atas ulang tahun YLSA ke-15 dan doakan agar seluruh staf
YLSA dimampukan oleh Tuhan untuk melayani Dia.
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Shalom,
Kita pasti pernah mengetahui atau paling tidak pernah membaca kisah tentang
pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Salah satu hal yang menarik dari
membaca kisah mereka yaitu bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang senantiasa
mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tidak heran jika
mereka selalu disertai Tuhan dan selalu memperoleh kemenangan dalam setiap
pergumulan yang mereka hadapi. Ayo belajar bersama dari tokoh-tokoh tersebut. Jika
Anda ingin mengetahui siapa saja tokoh-tokoh tersebut, silakan mengunjungi situs Doa
di alamat URL berikut ini.
==> http://doa.sabda.org/tokoh_doa_alkitab
Selamat berdoa,
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, semoga aku selalu siap berdoa pada setiap kesempatan, karena hal itu
akan menguntungkanku dan membuat-Mu berkarya dengan cara yang lebih
besar dalam hidupku."
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11 Oktober 2010 - Bencana Banjir di Wasior, Papua Barat

Senin, 4 Oktober 2010 pukul 08.30, banjir bandang melanda salah satu wilayah di
Indonesia tepatnya di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Banjir tersebut
diakibatkan oleh hujan yang terus menerus mengguyur daerah tersebut sejak Minggu,
sehingga mengakibatkan sungai Batang Salai yang berhulu di Pegunungan Wondiboy
meluap. Meluapnya air sungai juga diakibatkan karena rusaknya hutan suaka alam di
kawasan pegunungan tersebut yang telah mengalami alih fungsi. Hingga Jumat, 8
Oktober 2010 jumlah korban mencapai 87 orang meninggal dunia, 66 orang hilang, 837
orang luka ringan, dan 56 orang luka berat yang sebagian telah dievakuasi ke Nabire,
Papua. Doakan upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di
Wasior, Papua Barat.
Sumber: Kompas, Kamis 7 Oktober 2010, Halaman 1 dan 6
URL: http://regional.kompas.com/read/2010/10/07/1146119
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir di Wasior, Papua
Barat. Kiranya para korban yang hidup diberi penghiburan dan pemulihan dari
Tuhan.

12 Oktober 2010 - Gereja-Gereja di Pedalaman
Banyak gereja di pedalaman yang kekurangan fasilitas untuk dapat melakukan
aktivitas-aktivitas rohani, seperti halnya gereja-gereja di kota. Hal itu dikarenakan
terbatasnya transportasi dan tempat-tempat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Ini
merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat kebutuhan jemaat yang bervariatif
untuk bertumbuh di dalam iman. Doakan supaya jemaat gereja-gereja di pedalaman
boleh terus bertumbuh imannya di tengah-tengah keterbatasan fasilitas.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya jemaat gereja-gereja di pedalaman boleh terus bertumbuh
imannya di tengah-tengah keterbatasan fasilitas.

13 Oktober 2010 - Penulis Kristen
Sosok penulis Kristen adalah seorang Kristen yang bekerja sebagai penyusun artikelartikel. Doakan supaya mereka selalu mendapat inspirasi dari Tuhan untuk menyusun
tulisan-tulisan yang bermutu dan sesuai dengan firman Tuhan sehingga semakin
banyak orang diberkati melalui tulisan-tulisan mereka.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar para penulis Kristen senantiasa menyajikan tulisan yang bermutu
dan sesuai dengan firman Tuhan.

14 Oktober 2010 - Penerbit Kristen
Kelancaran pemasaran buku-buku atau artikel-artikel rohani tidak terlepas dari kerja
penerbit Kristen yang selalu berusaha untuk memperkenalkan buku-buku rohani kepada
khalayak. Dalam hal ini bagian penerbit Kristen membutuhkan sarana dan prasarana
untuk penerbitan, seperti alat-alat dan SDM serta sistem distribusi. Doakan supaya
Tuhan mencukupkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh bagian penerbit
Kristen untuk penyebaran buku rohani.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya Tuhan mencukupkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh penerbit Kristen untuk penyebaran buku rohani.

15 Oktober 2010 - Penyiar Radio Kristen
Banyak stasiun radio Kristen yang sekarang ini berdiri dan memiliki misi untuk
memberitakan Injil. Pelayanan mereka tentunya tidak terlepas dari para penyiarnya.
Melalui setiap acara yang ada, para penyiar berusaha untuk menyampaikan informasiinformasi yang mengandung prinsip-prinsip Kristen. Mereka selalu berusaha agar apa
yang mereka katakan menjadi berkat bagi para pendengar, meskipun harus bekerja
sampai larut malam. Doakan agar para penyiar Kristen diberikan kemampuan oleh
Tuhan untuk menjadi alat pewartaan Kabar Baik.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar para penyiar Kristen diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk
menjadi alat pewartaan Kabar Baik.

16 Oktober 2010 - Anak Yatim Piatu
Apabila kita memerhatikan kehidupan anak yatim piatu, sering kali kita melihat keadaan
mereka yang tidak terurus dan kurang kasih sayang. Jika mereka tinggal di panti
asuhan, mungkin kondisinya akan lebih baik daripada mereka yang tinggal di jalan-jalan
atau di bawah jembatan. Bagaimanapun juga, kasih sayang yang mereka dapatkan
tidak seperti kasih sayang dari orang tua kandung. Doakan agar mereka selalu
merasakan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka, tentunya
orang yang selalu bersimpati kepada kehidupan mereka, yang merupakan
penyemangat hidup.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan para anak yatim piatu, agar mereka bisa mendapatkan kasih sayang dari
orang-orang yang ada di sekitar mereka.

17 Oktober 2010 - Kelas Natal PESTA -- November 2010
Pada bulan November 2010, Pendidikan Studi Teologi Awam (PESTA) akan
menyelenggarakan kelas diskusi Natal 2010. Sampai pokok doa ini ditulis, baru ada 11
orang yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Doakan supaya target jumlah
peserta kelas Natal ini cepat terpenuhi dan pelaksanaannya lancar sesuai dengan
kalender yang telah ditentukan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar jumlah peserta kelas diskusi Natal PESTA 2010 mencapai target
dan proses diskusi berjalan lancar sesuai jadwal.
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Shalom,
Yesus adalah salah satu contoh yang sempurna dari seorang pemimpin yang rendah
hati. Meskipun Dia Tuhan dan ada jaminan doa-doanya didengar oleh Bapa-Nya
(Yohanes 11:42), namun Ia tetap tekun berdoa. Salah satu contohnya, sebelum
memulai karya-Nya Yesus senantiasa berdoa terlebih dahulu seperti yang tertulis dalam
Markus 1:35. Mari bersama meneladani contoh yang telah Ia ajarkan.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, keajaiban karya-Mu dalam Kristus jauh melebihi keajaiban duniawi yang
dapat kami mengerti. Tolong kami untuk melihat keagungan-Mu dengan mata
rohani kami."
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18 Oktober 2010 - Gereja Kristen Indonesia Tegal Terbakar

Rabu, 13 Oktober 2010 pukul 19.00 WIB, bangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI)
Tegal terbakar. Bangunan bersejarah peninggalan Belanda itu diduga terbakar akibat
hubungan arus pendek listrik. Petugas pemadam kebakaran dari Tegal, Brebes, dan
Pemalang, berupaya untuk memadamkan api kobaran api, namun mereka baru bisa
memadamkan kobaran api tersebut setelah tiga jam. Walikota Tegal dan ketua DPRD
menyayangkan kejadian tersebut. Untuk rencana renovasi gedung agar jemaat dapat
beribadah lagi, Pemkot Tegal akan memberikan bantuan secara simultan dan dibantu
dengan kerja sama dari jemaat GKI Tegal. Doakan untuk renovasi gedung gereja agar
ada kerja sama yang baik antara jemaat, warga, dan Pemkot Tegal, biarlah Tuhan
sendiri yang memampukan dan mencukupkan, sehingga renovasi gedung gereja dapat
berjalan dengan lancar.
Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/10/13/67658/GerejaKristen-Indonesia-Tegal-Terbakar
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan usaha pembangunan kembali gedung GKI Tegal yang terbakar. Kiranya
ada kerja sama yang baik antara jemaat, warga, dan pemerintah.

19 Oktober 2010 - Motivasi dalam Memberitakan Injil
Perintisan jemaat bukanlah hal yang mudah. Sekali saja memiliki motivasi yang tidak
berkenan kepada Tuhan -- contohnya karena uang -- maka semuanya akan gagal.
Tidak sedikit para hamba Tuhan yang jatuh dalam pencobaan ini. Doakan supaya para
penginjil atau hamba Tuhan selalu memiliki motivasi yang benar dalam menjalankan
pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar para hamba Tuhan memiliki motivasi yang benar dalam
menjalankan pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan.

20 Oktober 2010 - Lembaga Kristen
Sekarang ini banyak berdiri lembaga Kristen yang bergerak dalam berbagai bidang
kehidupan. Tidak jarang mereka mengalami berbagai masalah, baik masalah dari luar
dan dalam lembaga itu sendiri. Doakan supaya lembaga Kristen tetap eksis dalam
segala bidang usahanya untuk dapat menjadi berkat bagi masyarakat.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya lembaga Kristen tetap eksis dalam segala bidang usahanya
untuk dapat menjadi berkat bagi masyarakat.
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Para sopir, kernet, dan kondektur adalah orang-orang yang bekerja di jalanan. Selain
itu, sopir juga merupakan pekerjaan yang membutuhkan kewaspadaan penuh karena
menyangkut keselamatan pribadi maupun orang banyak. Agar kecelakaan dapat
terhindar, maka setiap sopir dan kernet harus mematuhi peraturan lalu lintas yang
berlaku. Doakan agar mereka selalu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan lalu
lintas selama beroperasi di jalan dan menjadi teladan bagi rekan yang belum seiman.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar sopir , kernet, dan kondektur Kristen selalu memiliki kesadaran
untuk menaati peraturan lalu lintas dan jadi teladan bagi rekan yang belum
seiman.

22 Oktober 2010 - Para Pelayan Tuhan di Indonesia
Telah banyak daerah di Indonesia ini memiliki pos-pos penginjilan. Berbagai upaya
selalu dilakukan oleh para pelayan Tuhan untuk menghimpun jemaat baru. Sering kali
mereka mengalami berbagai tantangan dan hambatan dalam pelayanan. Doakan para
pelayan Tuhan di Indonesia, baik di desa maupun di kota, agar mereka tetap teguh
untuk mengabarkan Injil dan dapat membuka pos-pos penginjilan yang baru.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan para pelayan Tuhan di Indonesia, baik di desa maupun di kota, agar
mereka tetap teguh untuk mengabarkan Injil.

23 Oktober 2010 - Kepala Penjara Kristen
Orang yang bertanggung jawab terhadap narapidana adalah kepala penjara. Hal ini
merupakan tanggung jawab yang cukup berat, apalagi bagi seorang kepala penjara
Kristen. Tanggung jawabnya bukan hanya merupakan tugas, namun sekaligus
merupakan pelayanan terhadap hidup seseorang. Segala yang dilakukannya harus
menjadi berkat, baik tanggung jawabnya di kantor maupun terhadap perubahan sikap
dari para narapidana. Ia bisa memberikan nilai-nilai kristiani dalam kehidupan di
penjara. Doakan para kepala penjara Kristen agar semakin terbeban untuk memberikan
nilai-nilai Kristiani kepada narapidana.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan para kepala penjara Kristen agar semakin terbeban untuk memberikan
nilai-nilai Kristiani kepada narapidana.
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Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada YLSA semakin bertambah. Bidang-bidang
pelayanan yang baru tersebut terus membutuhkan staf-staf yang baru. Seiring dengan
bertambahnya jumlah staf, ruangan kantor yang ada saat ini dirasa kurang memadai.
Sehubungan dengan hal itu, saat ini YLSA sedang mencari cara untuk memperluas
bangunan kantor. Doakan agar Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya untuk rencana
YLSA memperluas bangunan kantor. Doakan supaya apa pun keputusan yang dibuat
hanya berasal dari-Nya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya dalam rencana YLSA
memperluas kantor dan tiap keputusan yang dibuat berasal dari-Nya.

148

KADOS 035 (25 -- 31 Oktober 2010)

KADOS 2010

Shalom,
Jangan pernah meremehkan kuasa dari doa-doa yang telah Anda panjatkan. Ketika
Anda berdoa untuk orang lain sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya, maka
akan selalu menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Mari belajar bersama untuk
dapat menikmati kehormatan istimewa dalam bersyafaat bagi orang lain.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, kebenaran-Mu tidak sesulit yang kadang kala kami pikirkan, mungkin
kami hanya tidak ingin mengetahuinya. Beri kami iman yang sederhana untuk
mengerti dan taat."
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25 Oktober 2010 - Keamanan Pascademonstrasi 20 Oktober 2010

Demonstrasi pada tanggal 20-10-2010 yang dimotori mahasiswa, aktivis lembaga
swadaya masyarakat, serta buruh telah berjalan relatif damai, meskipun beberapa
tempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Meskipun
demikian, kita patut bersyukur atas situasi yang terkendali. Doakan agar situasi yang
aman ini bisa tetap terjaga.
Sumber: Kompas, Kamis 21 Oktober 2010, halaman 6
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar situasi aman pascademonstrasi 20 Oktober 2010 yang lalu bisa
tetap terjaga.

26 Oktober 2010 - Pengamen Kristen
Tidak jarang sekarang ini kita menjumpai pengamen Kristen di bus atau mereka datang
ke rumah-rumah. Dan lagu yang mereka pakai untuk mengamen adalah lagu rohani.
Doakan agar mereka menyadari untuk tidak menggunakan lagu rohani dalam
mengamen demi kepentingan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk menceritakan
kasih Kristus kepada orang-orang yang mereka jumpai.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar para pengamen Kristen boleh menggunakan lagu rohani sebagai
sarana untuk memberitakan Injil.

27 Oktober 2010 - Pelayanan Internet di Indonesia
Kemajuan internet sebagai media yang multiguna kini dapat dinikmati oleh hampir
seluruh lapisan masyarakat. Di balik sisi positif tersebut, internet sebagai media juga
memiliki sisi negatif yang harus dihindari karena dapat memengaruhi perkembangan
setiap individu. Doakan agar kemajuan internet dapat terus menjadi berkat dan
digunakan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar kemajuan internet dapat terus menjadi berkat dan digunakan
dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan.
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28 Oktober 2010 - Penerjemah Alkitab dalam Bahasa Daerah

Menjangkau suku-suku di Indonesia bagi Tuhan bukanlah hal yang mudah. Beberapa
kendala yang dihadapi oleh pekabar Injil adalah bahasa, budaya, dan letak geografis.
Saat ini banyak yayasan Kristen yang sedang berjuang dalam menerjemahkan firman
Tuhan dalam berbagai bahasa daerah. Tidak jarang mereka menghadapi kesulitan
dalam hidup sehari-hari bersama orang-orang di berbagai daerah. Hal ini dilakukan
hanya untuk memahami bahasa daerah mereka, sehingga firman Tuhan dapat diterima
dalam bahasa daerah setempat. Doakan supaya Tuhan selalu memberikan hikmat dan
kemampuan dalam menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa daerah di
Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya Tuhan selalu memberikan hikmat dan kemampuan dalam
menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa daerah di Indonesia.

29 Oktober 2010 - Orang Kristen yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Banyak orang, terkhusus orang percaya yang hidup di bawah garis kemiskinan
sekarang ini mengalami kelemahan iman. Karena terhimpit ekonomi yang sulit, mereka
lebih mementingkan pekerjaan daripada pergi ke gereja. Doakan pertumbuhan rohani
mereka supaya mereka tetap memiliki kesetiaan dalam mengiring Tuhan dalam segala
keadaan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan pertumbuhan rohani orang Kristen yang hidup di bawah garis kemiskinan
supaya mereka tetap memiliki kesetiaan dalam mengiring Tuhan dalam segala
keadaan.

30 Oktober 2010 - Wanita dan Pekerjaan
Peran wanita dalam masa sekarang ini boleh dikatakan tidak lagi ketinggalan dari kaum
pria. Bahkan sekarang ini kaum wanita banyak memiliki karier yang luar biasa. Bukan
hanya disibukkan dalam masalah dapur saja, tetapi sekarang disibukkan oleh pekerjaan
kantor, bahkan sampai-sampai keluarga dikesampingkan hanya karena tuntutan karier.
Doakan supaya para wanita selalu memiliki kebijaksanaan untuk melaksanakan
tugasnya, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar para wanita bersikap bijaksana dalam melaksanakan tugasnya,
baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan.
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31 Oktober 2010 - Situs Mobile

Zaman sekarang banyak orang yang memunyai telepon genggam (HP). HP digunakan
oleh masyarakat dari berbagai tingkat usia dan pendidikan. Oleh karena itu Tim Web
YLSA rindu situs-situs YLSA tidak hanya dapat diakses melalui komputer saja, tetapi
juga dapat diakses melalui HP, sehingga situs-situs YLSA dapat lebih menjadi berkat.
Doakan supaya Tim Web diberi hikmat, kepandaian, dan ketelitian dalam mengerjakan
situs mobile.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan Doakan supaya Tim Web diberi hikmat, kepandaian, dan ketelitian
dalam mengerjakan situs mobile.
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Shalom,
Senin, 25 Oktober 2010 bencana Tsunami mengguncang Mentawai dan Selasa 26
Oktober 2010, gunung Merapi meletus. Musibah ini cukup mengagetkan karena dalam
waktu yang hampir bersamaan, Indonesia mengalami dua musibah yang cukup besar.
Secara khusus, mari berdoa bagi meraka yang sedang dalam kesusahan akibat kedua
bencana tersebut.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, tolong aku untuk menyadari bahwa semua yang aku perlukan tersedia
dalam hubunganku dengan Yesus. Aku berharap untuk mendapatkan lebih banyak
kekayaan ini, dengan iman dan ketaatan."
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1 November 2010 - Gempa Bumi dan Tsunami di Mentawai

Senin, 25 Oktober 2010, gempa berkekuatan 7,2 SR dengan tinggi ombak tsunami 1,5
meter telah melanda kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada pukul 22.00 WIB.
Hingga Rabu, 27 Oktober 2010, sedikitnya 311 korban tewas dan 426 korban hilang.
Bantuan untuk meringankan beban saudara kita di Mentawi terus dilakukan, meskipun
banyak kendala yang harus dihadapi. Menurut salah satu tokoh agama, Indonesia perlu
memunyai sistem penangan bencana yang cepat dan tepat sehingga korban bencana
cepat tertolong. Doakan agar upaya untuk membantu evakuasi dan penyaluran bantuan
ke Mentawai dapat terlaksana dengan baik.
Sumber:
•
•

Kompas, 27 Oktober 2010, hal. 1
Kompas, 28 Oktober 2010, hal. 1

Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar upaya untuk membantu evakuasi dan penyaluran bantuan ke
Mentawai dapat terlaksana dengan baik.

2 November 2010 - Gunung Merapi Meletus
Selasa, 26 Oktober 2010, sekitar pukul 18.00 WIB, Yogyakarta dikejutkan dengan
meletusnya Gunung Merapi. Hingga Kamis, 28 Oktober 2010 sudah terindentifikasi 32
korban tewas akibat terkena awan panas dan ratusan orang dilaporkan hilang.
Sebagian korban tewas adalah masyarakat yang tinggal di radius awan panas gunung
Merapi. Warga yang selamat telah diungsikan ke beberapa posko pengungsian. Doakan
agar Tuhan menjaga, melindungi, dan memberi kesehatan kepada warga di tempat
pengungsian.
Sumber:
•
•

Kompas, 27 Oktober 2010, hal. 1 dan 22
Kompas, 28 Oktober 2010, hal. 1

Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan menjaga, melindungi, dan memberi kesehatan kepada para
pengungsi letusan Merapi.
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Doakan para pedagang kaki lima. Mereka merupakan pedagang yang banyak
berhubungan dengan orang. Doakan agar usaha perdagangan mereka selalu diberkati
Tuhan. Selain itu doakan pula agar mereka diberikan kesempatan-kesempatan dan
keberanian untuk membagikan iman mereka dan mengabarkan Kabar Keselamatan
kepada masyarakat.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar pedagang kaki lima boleh diberi kesempatan dan keberanian untuk
membagikan iman mereka kepada masyarakat.

4 November 2010 - Aparat Pemerintah
Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini untuk mengatur kehidupan, Tanggung jawab
pemerintah tidak sedikit. Pemerintah harus menangani banyak hal untuk
menyejahterakan rakyat. Di samping itu, aparat pemerintah harus menjadi teladan yang
baik bagi rakyatnya. Doakan setiap aparat pemerintah boleh senantiasa bersikap jujur
dan bertanggung jawab dengan baik terhadap rakyatnya.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan setiap aparat pemerintah boleh senantiasa bersikap jujur dan
bertanggung jawab dengan baik terhadap rakyatnya.

5 November 2010 - Aparat Kepolisian
Aparat kepolisian memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan
di Indonesia, dan hal ini merupakan tugas berat karena berkaitan dengan keselamatan
orang lain, termasuk keselamatan negara. Meskipun aparat kepolisian telah berusaha
dengan keras dan memberikan sanksi yang cukup berat kepada para pelaku tindak
kriminal, namun tingkat kriminalitas di Indonesi masih cukup tinggi. Mari kita berdoa
agar Tuhan memberikan hikmat kepada aparat kepolisian untuk boleh lebih efektif
memberantas kriminalitas di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada aparat kepolisian untuk
memberantas kriminalitas di Indonesia.
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6 November 2010 - Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah perusakan
lingkungan hidup. Masih segar di ingatan kita kejadian banjir di Wasior. Salah satu
pemicu terjadinya banjir adalah karena perusakan hutan-hutan yang ada. Doakan
supaya setiap individu yang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan alam
dapat bertobat dari perbuatannya yang dapat merugikan banyak orang.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar setiap individu yang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga
lingkungan alam dapat bertobat dari perbuatannya yang dapat merugikan banyak
orang.

7 November 2010 - Format Baru Publikasi
Saat ini divisi Publikasi sedang mempersiapkan format baru untuk milis-milis yang
dimiliki YLSA. Salah satu alasan mengubah format publikasi adalah mengingat format
lama milis publikasi memiliki ukuran yang cukup besar, dan hal ini cukup memberatkan
mereka yang menggunakan telepon genggam dalam mengakses milis publikasi. Oleh
sebab itu, salah satu pengembangan yang akan divisi publikasi lakukan adalah
membuat format yang lebih ringkas dan berisi. Doakan agar rencana perubahan format
yang saat ini sedang dikerjakan, dapat segera diselesaikan dengan baik -- baik dari segi
isi maupun teknis.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan pengerjaan format milispublikasi yang baru, agar dapat segera
diselesaikan dengan baik. Catatan: Bagi Anda yang menerima publikasi YLSA
melalui telepon genggam, Redaksi juga menerima masukan/usulan untuk format
yang baru yang ditujukan untuk semakin ramah kepada pembaca publikasi YLSA
melalui telepon genggam.
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Shalom,
Edisi KADOS kali ini secara khusus mengajak Anda semua untuk terus berdoa bagi
Indonesia, khususnya untuk bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban letusan
Gunung Merapi serta gempa dan tsunami di Mentawai. Redaksi telah menyediakan
pokok-pokok doa yang bisa Anda gunakan. Jika Anda mengetahui informasi lain yang
tidak kami sebutkan, Anda juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk mendoakan
mereka.
Selamat berdoa, Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“ akan menguntungkanku dan membuat-Mu berkarya dengan cara yang lebih besar ”
dalam hidupku."
"Tuhan, semoga aku selalu siap berdoa pada setiap kesempatan, karena hal itu
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8 -- 14 November 2010 - GUNUNG MERAPI DAN GEMPA MENTAWAI
GUNUNG MERAPI MELETUS

Selasa, 26 Oktober 2010, sekitar pukul 18.00 WIB, Yogyakarta dikejutkan dengan
meletusnya Gunung Merapi. Hingga Kamis, 28 Oktober 2010 terindentifikasi 32 korban
tewas akibat terkena awan panas dan ratusan orang dilaporkan hilang. Sebagian
korban yang tewas adalah masyarakat yang tinggal di dalam radius yang berdekatan
dengan Gunung Merapi.
Minggu, 31 Oktober 2010, Gunung Merapi kembali aktif. Letusan yang besar terjadi
sebanyak tiga kali, yakni pada pukul 14.28, 15.16, dan 15.23 WIB, dan menyebabkan
daerah bahaya akibat letusan semakin meluas sampai radius 10 kilometer dari puncak
Merapi.
Senin, 1 November 2010, Gunung Merapi kembali meletus untuk keempat kalinya pada
pukul 10.03 WIB. Skala letusan semakin kecil dibandingkan tiga letusan terdahulu.
Materi vulkanik yang berupa debu, pasir, dan asap solfatara menyebar ke berbagai
daerah, mengakibatkan penduduk di beberapa kabupaten kembali panik
menyelamatkan diri. Warga yang selamat dari letusan Gunung Merapi telah diungsikan
ke beberapa posko pengungsian. Jumlah pengungsi mencapai lebih dari seratus ribu
jiwa.
Sumber: Kompas, 27-28 Oktober & 1-2 November 2010, hal. 1

GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI MENTAWAI
Senin, 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 SR di lepas pantai
Sumatera Barat. Episentrum (pusat) gempa terletak pada kedalaman 10 kilometer di
bawah permukaan laut. Gempa tersebut telah menyebabkan tsunami setinggi 7 meter
melanda kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada pukul 22.00 WIB.
Tsunami tersebut meluluhlantakan pemukiman, infrastuktur jalan, kapal nelayan, dan
semua bangunan yang ada di sekitar pesisir. Hingga Rabu, 3 November 2010,
sedikitnya 427 warga meninggal, 498 luka-luka dan 75 warga hilang. Selain itu
sedikitnya 720 rumah hancur dan 15.097 warga terpaksa mengungsi.
Bantuan sulit dikirimkan ke wilayah bencana karena Kepulauan Mentawai hanya dapat
dicapai dengan kapal dan pesawat udara.
Sumber: Kompas, 27, 28, 29 Oktober & 3 November 2010, hal. 1

158

KADOS 2010

POKOK DOA

1. Mari kita doakan agar masyarakat yang selamat dari bencana ganda letusan
Merapi dan tsunami Mentawai dapat segera pulih dari luka fisik dan trauma psikis
yang dialami. Doakan juga agar Tuhan memberi ketabahan kepada mereka yang
kehilangan sanak saudara, teman, maupun tempat tinggal. Berdoa agar setelah
bencana ini usai mereka dapat kembali dan membangun lagi tempat tinggal dan
keluarga mereka.
2. Doakan agar Tuhan mencukupkan kebutuhan air bersih, pangan, obat-obatan,
peralatan sehari-hari, dll.. Doakan supaya mereka yang bertugas menyalurkan
kebutuhan tersebut ditolong Tuhan sehingga bantuan dapat sampai ke tangan
yang tepat dan digunakan sebaik mungkin.
3. Mari kita mengucap syukur untuk upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan semua orang yang telah merespons musibah ganda ini. Doakan agar Tuhan
memberi hikmat kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk
menangani pengiriman bantuan dan memelihara para pengungsi yang tinggal di
tempat-tempat pengungsian.
Bersyukur untuk perhatian dan bantuan dari dunia internasional untuk membantu
Indonesia. Doakan agar semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk
memberikan bantuan sehingga korban dan lokasi bencana dapat cepat pulih.
4. Bersyukur untuk masyarakat di sekitar tempat bencana dan para relawan yang
membantu proses evakuasi dan akomodasi darurat. Doakan agar Tuhan
melindungi, terus memberi kekuatan kepada mereka, dan mengirimkan lebih
banyak orang lagi untuk membantu pengungsi yang terus bertambah jumlahnya.
5. Mengucap syukur untuk petugas medis yang telah menolong para korban yang
terluka dan mengidentifikasi korban yang meninggal. Doakan agar Tuhan
memberi keterampilan kepada mereka dalam merawat korban yang masih harus
menjalani perawatan medis. Doakan agar Tuhan memberikan cuaca yang baik,
sehingga proses evakuasi bisa segera diselesaikan, dan semua korban hidup
yang belum diselamatkan bisa segera ditemukan.
6. Doakan agar bencana susulan dapat dengan cepat dideteksi sehingga tidak
menimbulkan korban jiwa lagi. Doakan untuk daerah rawan gempa dan tsunami
supaya memiliki sistem pemberitahuan awal yang berfungsi dengan baik.
Doakan agar gunung-gunung berapi lainnya di berbagai tempat di Indonesia
yang mulai aktif tidak menimbulkan lebih banyak korban.
7. Doakan penerbangan-penerbangan yang telah dijadwalkan di sekitar kawasan
yang diliputi abu letusan gunung berapi. Berdoa supaya perusahaan-perusahaan
penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang mereka, walaupun harus
membatalkan penerbangan dan merugi. Doakan supaya penumpangpenumpang yang terjebak dalam penerbangan yang dibatalkan agar dapat
sampai ke tempat tujuan mereka dengan selamat.
8. Berdoa juga agar para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda sementara dapat
saling menghibur supaya terhindar dari kebosanan dan keputusasaan. Doakan
anak-anak yang rentan terhadap trauma supaya boleh diberi aktivitas yang dapat
mengalihkan kesedihan mereka. Doakan para relawan yang membantu
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menghibur para korban bencana supaya mereka dapat menolong meringankan
penderitaan mental para korban yang kehilangan banyak hal.
9. Doakan agar orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalah dana agar
boleh takut akan Tuhan dalam mengelola uang sumbangan yang masuk. Doakan
supaya bantuan yang masuk tidak dikorupsi untuk kepentingan individual, dan
doakan supaya bantuan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk
kesejahteraan para korban pascabencana.
10. Doakan juga untuk kesempatan memberitakan Kabar Baik kepada para korban
bencana. Doakan juga umat percaya korban bencana, agar bisa menjadi berkat
bagi sesama korban.
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Shalom,
Jika Anda sedang menonton televisi akhir-akhir ini, pasti Anda sering membaca kalimat
"PRAY FOR INDONESIA" -- Doakan Indonesia. Ketika Anda membaca tulisan ini, apa
yang tebersit dalam benak Anda? Bagi saya pribadi, kalimat tersebut cukup untuk
mengingatkan saya bahwa kita harus senantiasa mendoakan bangsa kita terusmenerus -- baik sedang dilanda bencana ataupun tidak. Mari belajar untuk Memberkati
Indonesia.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, semoga aku selalu siap berdoa pada setiap kesempatan, karena hal itu
akan menguntungkanku dan membuat-Mu berkarya dengan cara yang lebih
besar dalam hidupku."
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Cuaca ekstrem yang ditandai hujan deras, petir, dan angin kencang masih akan
mengancam kota Semarang hingga Maret 2011. Cuaca ekstrem akan berdampak lebih
parah akibat kondisi sebagian sungai di kota Semarang yang kemampuannya menurun
akibat perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai. Doakan agar masyarakat
Indonesia, terkhusus yang bermukim di Semarang bersikap waspada terhadap
perubahan cuaca ekstrem yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Sumber: Kompas, 11 November 2010, Halaman C
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar masyarakat Semarang bersikap waspada terhadap perubahan
cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

16 November 2010 - Pemimpin Kristen dan Gereja
Salah satu kekurangan yang sering dilakukan oleh pemimpin Kristen dan gereja masa
kini adalah pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan jemaat. Tidak
sedikit gereja yang mengalami kemunduran karena para pemimpinnya hanya
mementingkan kepentingan mereka sendiri. Doakan supaya para pemimpin Kristen dan
gereja mencari hikmat kebijaksanaan Allah untuk memimpin jemaat yang sudah Allah
percayakan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya para pemimpin Kristen dan gereja mencari hikmat kebijaksanaan
Allah untuk memimpin jemaat yang sudah Allah percayakan.

17 November 2010 - Sukarelawan
Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia mengundang para sukarelawan
untuk membantu pemerintah dalam menangani para korban. Mereka memberikan
tenaga, waktu, dan materi untuk menolong orang lain. Mereka juga terkadang
mempertaruhkan nyawa mereka. Berdoa untuk keselamatan dan kesehatan para
sukarelawan yang menolong di tempat-tempat yang sedang tertimpa bencana.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa untuk keselamatan dan kesehatan para sukarelawan yang menolong di
tempat-tempat yang sedang tertimpa bencana.
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Hubungan keluarga adalah landasan kuat untuk membina hubungan di luar rumah,
namun seringkali hal ini kurang diperhatikan oleh para orangtua dan anak-anak. Mereka
cenderung sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga keharmonisan dalam
keluarga kurang tercipta. Doakan supaya setiap keluarga Kristen boleh saling
mengasihi dan bersatu untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya setiap keluarga Kristen boleh saling mengasihi dan bersatu
untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

19 November 2010 - Korban Bencana Alam
Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini membuat trauma bagi para korban. Mereka
kehilangan orang-orang yang dikasihi dan/atau tempat tinggal mereka. Saat ini mereka
hidup di tempat-tempat pengungsian dan dalam keadaan yang berkekurangan; hal-hal
yang mereka butuhkan kurang terjamin karena banyak rintangan yang dihadapi oleh
orang-orang yang akan membantu. Orang-orang seperti mereka sangat membutuhkan
dukungan, baik secara materi maupun rohani. Doakan supaya para korban bencana
alam dapat tetap kuat dan bersemangat dalam menjalani hidup.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya para korban bencana alam dapat tetap kuat dan bersemangat
dalam menjalani hidup.

20 November 2010 - Pemerintah
Peristiwa bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini membuat pemerintah sibuk. Mereka
harus bekerja secepat mungkin untuk menolong para korban bencana, baik dalam
penyediaan tempat tinggal, makanan, obat-obatan, maupun sarana-prasarana yang
lain. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan strategi yang tepat,
sehingga setiap bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Doakan agar Tuhan
memampukan aparat pemerintah/pihak terkait dalam menanggulangi bencana alam
yang terjadi di Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memampukan aparat pemerintah/pihak terkait dalam
menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia.
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21 November 2010 - Ucapan Syukur untuk Kebaikan dan Pertolongan
Tuhan

Bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam proses perpindahan server SABDA.org. Puji
Tuhan semua perpindahan sudah dilaksanakan dengan baik. Doakan untuk proses
pemeliharaan server, baik proses backup, optimalisasi, maupun keamanan data.
Doakan juga untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan, seperti proyek Mobile (untuk
ponsel atau HP): Kamus Mobile, Alkitab Mobile, dan Aplikasi GoBible.
Selain itu juga ada Proyek SABDA Software versi 4 yang ditargetkan bisa selesai akhir
tahun ini. Doakan tim pemrograman yang bekerja saat ini untuk bisa menyelesaikannya,
dan doakan juga YLSA yang masih membutuhkan tenaga staf-staf pemrogram untuk
proyek-proyek yang masih belum dikerjakan. Doakan supaya Tuhan mengirimkan
pemrogram-pemrogram yang YLSA butuhkan.
Versi SMS/Twitter:
•

Bersyukur untuk perpindahan server SABDA.org yang dapat berjalan baik.
Doakan proyek Mobile SABDA dan tim pemrograman yang sedang
menyelesaikan SABDA Software versi 4. Doakan supaya Tuhan mengirimkan
pemrogram-pemrogram yang YLSA butuhkan.
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Shalom,
Pengalaman saya ketika pertama kali diberi tugas untuk berdoa dalam sebuah
persekutuan merupakan pengalaman yang cukup lucu. Ketika saya berdoa dalam
persekutuan tersebut, tiba-tiba doa saya macet di tengah jalan dan saya tidak tahu
harus berbicara apa lagi, sehingga pemimpin persekutuan saya waktu itu yang harus
menyelesaikannya. Tapi saya bersyukur, karena melalui pengalaman itu saat ini saya
bisa memberikan semangat kepada mereka yang merasa tidak tahu dan tidak percaya
diri ketika diminta untuk berdoa di depan banyak orang. Mari terus maju dalam
pelayanan kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia,
tidak ada yang kembali dengan sia-sia.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, keajaiban karya-Mu dalam Kristus jauh melebihi keajaiban duniawi yang
dapat kami mengerti. Tolong kami untuk melihat keagungan-Mu dengan mata
rohani kami."
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Pengungsi korban Tsunami yang dikonsentrasikan di kilometer 37 Pulau Pagai Selatan,
Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, tiga hari terakhir ini tidak mendapat makan dan
minum yang cukup. Salah satu penyebabnya lagi-lagi adalah minimnya koordinasi di
lapangan. Di kawasan itu setidaknya ada 500 pengungsi, termasuk anak-anak dan anak
balita. Akibat jumlah makanan yang sangat terbatas, kemarin, yang diprioritaskan
mendapat makanan adalah anak-anak -- itu pun tidak semua anak kebagian. Stok air
mineral bahkan habis total. Banyak anak balita yang menangis kelaparan. Doakan agar
Tuhan memampukan mereka yang bertugas dalam mendistribusikan bahan pangan ke
daerah ini, sehingga bahan pangan tersebut bisa sampai ke pengungsi di daerah
pengungsian.
Sumber: Kompas, Jumat, 19 November 2010, Halaman 24
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar pendistribusian bahan makanan ke daerah Pagai Selatan,
Kabupaten Mentawai bisa berjalan dengan baik.

23 November 2010 - Orang yang Belum Percaya
Iblis sungguh bekerja keras dalam kehidupan orang tidak percaya, salah satunya lewat
benda-benda yang dianggap keramat oleh orang tidak percaya. Benda-benda keramat
ini sering kali menghalangi mereka untuk percaya dan menerima Injil. Doakan supaya
terang Kristus boleh menerangi hidup mereka, sehingga mereka dimampukan untuk
membuang segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk menerima Injil.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya terang Kristus menerangi hidup mereka yang belum percaya,
sehingga mereka bisa menerima kebenaran Injil.

24 November 2010 - Anak Jalanan
Para anak jalanan senantiasa menghadapi kehidupan yang penuh dengan kekerasan.
Tinggal di jalanan merupakan hidup yang penuh risiko. Pergaulan mereka juga dapat
memberikan pengaruh negatif yang sangat besar. Doakan supaya anak jalanan tidak
terlibat dalam masalah kriminal, dan mereka boleh hidup selaras dengan lingkungan,
meski harus hidup di jalanan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar anak jalanan tidak terlibat dalam masalah kriminal, meski harus
hidup di jalanan.
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Kaum pria -- apalagi pria yang sudah berkeluarga -- memikul tanggung jawab yang
besar. Mereka selalu bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Apabila karier atau pekerjaannya mengalami masalah, baik diberhentikan maupun
kehilangan lapangan pekerjaan, perekonomian keluarga mereka dapat terkena dampak
yang serius. Doakan supaya para pria yang telah berkeluarga boleh diberkati Tuhan di
dalam karier atau pekerjaannya dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya para pria yang telah berkeluarga boleh diberkati Tuhan di dalam
karier atau pekerjaannya dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

26 November 2010 - Persekutuan Kristen di Sekolah
Banyak sekolah-sekolah yang berusaha membekali anak didik mereka dalam segi
kerohanian. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah mengadakan persekutuan
yang dilaksanakan seminggu sekali. Selain untuk meningkatkan kerohanian murid,
persekutuan Kristen semacam ini juga ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan
murid terhadap ajaran-ajaran yang mengaku-aku benar dan sama-sama beriman
kepada Tuhan Yesus, padahal ajaran tersebut merupakan ajaran yang menyimpang
dari Alkitab. Tidak sedikit ajaran semacam itu yang telah berhasil masuk di sekolahsekolah dan memiliki motivasi yang salah. Berdoa supaya persekutuan Kristen di
sekolah-sekolah dapat memampukan murid-murid membedakan pengajaran yang
benar dan yang salah, dan mereka berani menolak ajaran yang tidak benar.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa supaya persekutuan Kristen di sekolah-sekolah dapat memampukan
murid-murid membedakan pengajaran yang benar dan yang salah, dan mereka
berani menolak ajaran yang tidak benar.

27 November 2010 - Kekristenan dan Gereja
Kekristenan dan gereja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika gereja
menghadapi masalah, maka kekristenan pun akan mengalami hal yang sama, demikian
pula sebaliknya. Saat ini banyak gereja-gereja di Indonesia yang mengalami
penganiayaan, dan orang-orang yang baru percaya pun banyak yang mengalami
pengucilan dari keluarga mereka. Doakan agar kekristenan dan gereja di Indonesia
semakin kuat dan menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan di tengah
penganiayaan.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar kekristenan dan gereja di Indonesia semakin kuat dan menjadi
terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan di tengah penganiayaan.

28 November 2010 - Penyertaan Tuhan untuk Staf YLSA
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap staf YLSA sehingga setiap staf YLSA
bisa bekerja dan melayani dengan baik. Doakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan
hikmat kepada setiap staf YLSA dalam melayani, sehingga bisa memberikan yang
terbaik dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang lagi.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada setiap staf YLSA
dalam melayani.
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KADOS 040 (29 November -- 5 Desember 2010)
Shalom,

Perjalanan kedewasaan kita di dalam Kristus sering kali kita lalui dengan kondisi
pasang surut. Hal ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang normal, dan kita tidak
perlu merasa bersalah, jika dalam kehidupan kita bersama Kristus kita pernah
mengalami saat-saat seperti itu. Tetaplah fokus pada visi yang sudah Tuhan berikan
untuk Anda, bergantunglah penuh pada Dia, dan teruslah bangun keintiman Anda
dengan Dia, karena hanya Dia sumber kekuatan dan sukacita kita.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, keajaiban karya-Mu dalam Kristus jauh melebihi keajaiban duniawi yang
dapat kami mengerti. Tolong kami untuk melihat keagungan-Mu dengan mata
rohani kami."
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KADOS 2010

Belum tiga bulan berlalu sejak kenaikan harga terakhir, masyarakat kembali
dipusingkan oleh lonjakan harga beras di pasar. Krisis beras mulai dirasakan di
sejumlah daerah. Untuk mengatasi lonjakan harga beras kualitas medium yang banyak
dikonsumsi rakyat kelas menengah ke bawah ini, pemerintah menjual beras impor
dalam jumlah terbatas dan menggelar operasi pasar di sejumlah daerah. Tanpa
langkah-langkah ini, harga beras dikhawatirkan akan melambung tidak terkendali.
Penyebabnya adalah karena Indonesia memasuki masa paceklik sampai panen raya
Maret tahun depan dan musim tanam di sejumlah daerah mundur karena kekhawatiran
terhadap serangan hama.
Mengucap syukur untuk kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk mengantisipasi
masalah krisis beras di Indonesia. Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah untuk
segera menetapkan kebijakan selanjutnya, sehingga tidak saja bisa mengantisipasi,
tetapi juga bisa membuat sebuah perubahan yang signifikan.
Sumber: Kompas, Kamis, 25 November 2010, Halaman 6
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar Tuhan memampukan pemerintah dalam menanggulangi masalah
krisis beras yang terjadi di Indonesia.

30 November 2010 - Mengembangkan Talenta yang Tuhan Berikan
Perkembangan zaman dan sistem informasi yang semakin modern menuntut kita untuk
semakin mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita supaya kita
dapat bersaing di tengah-tengah masyarakat. Doakan supaya umat percaya dapat
beradaptasi dengan cara mengembangkan talenta mereka, sehingga keberadaan
mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya umat percaya dapat mengembangkan talenta mereka, sehingga
keberadaan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang.

1 Desember 2010 - Jemaat Terlibat dalam Penginjilan
Dewasa ini banyak kita temui gereja-gereja mulai mengambil bagian dalam pelayanan
penginjilan atau pelayanan ke luar. Para pelayan gereja dan jemaat bergerak untuk
mengemban Amanat Agung. Doakan supaya jemaat yang terlibat di pelayanan misi
diberi kekuatan dan keberanian untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan.
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Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya jemaat yang terlibat di pelayanan misi diberi kekuatan dan
keberanian untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan.

2 Desember 2010 - Kesehatian Gereja di Indonesia
Akhir-akhir ini kesehatian di dalam tubuh gereja mengalami perpecahan. Masingmasing gereja saling berebut jemaat dan saling menjatuhkan satu sama lain.
Kesehatian sangatlah penting dalam pelayanan, karena dengan bersehati maka kita
akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan zaman ini. Berdoa buat setiap gereja dan
hamba-hamba Tuhan supaya diberi kesehatian dalam menjalankan pelayanan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa buat setiap gereja dan hamba-hamba Tuhan supaya diberi kesehatian
dalam menjalankan pelayanan.

3 Desember 2010 - Orang yang Belum Percaya
"Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai", banyak jiwa menanti uluran tangan
kita untuk memberikan kabar tentang keselamatan kepada mereka. Sebagai orang yang
sudah menerima anugerah keselamatan maka kita juga harus menyampaikan kabar
keselamatan itu kepada mereka. Berdoa buat orang-orang yang belum percaya supaya
mereka bertemu dengan orang-orang yang tepat dan dapat membawa mereka kepada
anugerah keselamatan.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa buat orang-orang yang belum percaya supaya bertemu dengan orang
yang dapat membawa mereka kepada anugerah keselamatan.

4 Desember 2010 - Kesehatan Umat Percaya
Kesehatan sangat mahal harganya. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi,
muncul pula berbagai jenis penyakit modern yang belum ditemukan obatnya. Kita harus
mulai dari diri kita sendiri dan belajar menerapkan pola hidup sehat, sehingga risiko
terkena penyakit dapat dikurangi. Doakan agar setiap umat percaya menjaga dan
menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan mereka setiap hari.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar setiap umat percaya menjaga dan menerapkan pola hidup sehat
dalam kehidupan mereka setiap hari.

171

5 Desember 2010 - Kelas PESTA Natal 2010

KADOS 2010

Saat ini kelas diskusi Natal dengan jumlah peserta sekitar 15 orang sedang
berlangsung. Doakan kiranya hikmat Tuhan selalu menyertai para peserta kelas diskusi
Natal agar bisa berdiskusi dengan baik, sehingga selain dapat menjadi berkat, mereka
juga dapat lebih memahami makna Natal. Doakan pula supaya ada kerjasama yang
baik antara para moderator dengan peserta.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan peserta kelas diskusi Natal PESTA, agar bisa berdiskusi dengan baik
dan menjadi berkat.
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Shalom,
Suasana Natal sudah mulai terasa ketika memasuki bulan Desember. Di mana-mana -bahkan di tempat-tempat umum, kita dengan mudah dapat menjumpai pohon-pohon
Natal yang dihias dengan cantik dan anggun. Bulan Desember juga merupakan bulan
yang cukup banyak menyita waktu dan tenaga kita. Mari kita mengatur waktu kita
dengan bijak , sehingga kesibukan kita dalam menyambut Natal tidak membuat kita
mengurangi atau bahkan meninggalkan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, kebenaran-Mu tidak sesulit yang kadang kala kami pikirkan, mungkin kami
hanya tidak ingin mengetahuinya. Beri kami iman yang sederhana untuk mengerti
dan taat.
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Wacana tentang kasus keistimewaan justru diluncurkan ketika perhatian pemerintah
lokal dan masyarakat DIY sedang tertuju ke upaya rekonstruksi dan rehabilitasi korban
bencana Merapi. Konsentrasi pun pecah. Silang pendapat terutama menyangkut
persoalan apakah gubernur dan wakil gubernur ditetapkan seperti yang sudah
berlangsung selama ini atau harus dipilih secara demokratis. Perdebatan ini tidak hanya
menimbulkan silang pendapat di kalangan elite dan pusat kekuasaan, tetapi juga telah
memecah-belah masyarakat antar kelompok pendukung dan penentang sistem
pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Doakan agar permasalahan ini bisa segera
terselesaikan dengan bijaksana dan dan pemerintah serta masyarakat dapat berfokus
kembali pada usaha pemulihan pascabencana Merapi.
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Desember 2010, Halaman 6
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar masalah DIY segera selesai & pemerintah serta masyarakat dapat
berfokus kembali pada usaha pemulihan pascabencana Merapi

7 Desember 2010 - Penginjilan kepada Suku-Suku di Indonesia
Ladang penginjilan di Indonesia masih sangat luas dan masih banyak suku-suku yang
belum terjangkau oleh berita Injil. Bahkan menurut survei salah satu lembaga
penginjilan luar negeri, di Indonesia masih ada sekitar 13 suku nol atau suku yang sama
sekali belum pernah mendengar berita Injil. Doakan agar ada lebih banyak lagi
lembaga, gereja, dan orang percaya yang diberi beban dalam pelayanan penginjilan
kepada suku-suku di Indonesia, khususnya untuk suku-suku nol yang tersebar di
seluruh penjuru Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar ada lebih banyak lagi orang percaya yang diberi beban dalam
pelayanan penginjilan kepada suku-suku di Indonesia

8 Desember 2010 - Suami Sebagai Kepala Keluarga
Jika kita melihat media televisi atau media massa lainnya, banyak berita yang
mengabarkan tentang konflik keluarga yang melibatkan percekcokan antara suami
dengan istri, hingga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik. Mari kita berdoa untuk
keluarga-keluarga Kristen, khususnya kepada kepala keluarga/suami agar diberi hikmat
dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik.
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Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa untuk kepala keluarga/suami agar diberi hikmat dalam menjalankan
kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik.

9 Desember 2010 - Anak Tuhan yang Masih Lajang
Kita diciptakan oleh Tuhan supaya hidup berpasang-pasangan. Dan itu sudah menjadi
kodrat kita sebagai manusia. Banyak peristiwa bunuh diri terjadi karena orang tersebut
merasa sangat kesepian dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak boleh
melakukan hal tersebut. Untuk mengatasi rasa kesepian salah satu caranya adalah
dengan mengisi waktu-waktu luang kita dengan serangkaian kegiatan yang dapat
mempertemukan kita dengan orang banyak. Doakan setiap anak Tuhan yang masih
melajang supaya Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka agar mengalami damai
sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas pelayanan mereka.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan setiap anak Tuhan yang masih melajang supaya tetap mengalami damai
sejahtera Allah dalam kehidupan dan pelayanan mereka

10 Desember 2010 - Perekonomian di Indonesia
Dalam kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan bencana yang melanda di
berbagai tempat di Indonesia, ada banyak masalah sosial yang tidak teratasi. Salah
satunya adalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Doakan agar kondisi iklim
dan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan orang-orang yang saat ini masih
menganggur dapat disalurkan ke lapangan-lapangan kerja yang membutuhkan.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan agar kondisi iklim dan perekonomian Indonesia lebih kondusif.

11 Desember 2010 - Rasa Damai di Indonesia
Rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mulai memudar seiring dengan
banyaknya permasalahan di negara ini yang tidak terselesaikan, sehingga perdamaian
pun menjadi harga yang mahal di negara ini. Berdoa buat negara ini supaya setiap
orang diberi roh takut akan Tuhan dan supaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa
ini, sehingga kedamaian boleh terjadi atas Indonesia.
Versi SMS/Twitter:
•

Doakan supaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa ini, sehingga
kedamaian boleh terjadi atas Indonesia.
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Melihat pesatnya perkembangan peranti mobile (HP dan telepon pintar) serta akses
internet yang semakin mudah dengan menggunakan ponsel, hal ini mendorong tim
WEB untuk mulai mengembangkan situs-situs YLSA agar juga bisa diakses dengan
baik lewat ponsel.
Akses internet menggunakan peranti mobile semakin "mempersempit" dunia.
Bayangkan, sekarang ini di pelosok-pelosok yang belum terjangkau internet pun sudah
terjangkau sinyal seluler, sehingga mereka pun bisa menjelajah dunia maya, termasuk
situs-situs YLSA. Itu merupakan hal yang sangat strategis bagi penginjilan, jika orang
Kristen dapat mengefektifkan layanan internet mobile. Doakan agar proyek ini cepat
rampung dan bisa berjalan dengan efektif.
Versi SMS/Twitter:
•

Berdoa untuk tim WEB yang sedang mempersiapkan akses untuk internet
mobile. Doakan agar proyek ini cepat rampung dan bisa berjalan dengan efektif.
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Shalom,
Bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda semua tetap semangat untuk tetap
bersyafaat di tengah-tengah aktivitas Anda mempersiapkan Natal. Melalui KADOS edisi
42, secara khusus kita akan berdoa untuk masa persiapan dan perayaan Natal tahun
ini. Kami telah menyajikan beberapa pokok-pokok doa yang bisa Anda gunakan. Anda
juga bisa membagikan pokok-pokok doa ini kepada rekan, sahabat, keluarga, gereja,
dll..
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“ dalam hubunganku dengan Yesus. Aku berharap untuk mendapatkan lebih banyak ”
Tuhan, tolong aku untuk menyadari bahwa semua yang aku perlukan tersedia
kekayaan ini, dengan iman dan ketaatan.
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Natal telah tiba. Berbagai pernak-pernik Natal telah menghiasi beberapa sudut di
ruangan rumah kita. Biasanya menjelang Natal, kita cukup disibukkan dengan berbagai
macam kegiatan guna menyambut datangnya hari yang istimewa tersebut. Kita
berharap Natal tahun ini membawa sukacita dan perubahan ke arah yang lebih baik,
untuk diri kita secara pribadi, untuk keluarga, maupun untuk Indonesia.
Pokok Doa:

13 Desember 2010
Doakan persiapan Natal tahun ini, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada gereja
maupun orang-orang percaya, sehingga mereka tidak terlalu disibukkan dengan
berbagai macam kegiatan, dan melupakan arti Natal yang sesungguhnya.

14 Desember 2010
Doakan untuk perayaan Natal di berbagai tempat di Indonesia, agar acara tersebut
dapat membawa sukacita di hati setiap umat percaya dan masyarakat sekitarnya.

15 Desember 2010
Berdoa agar setiap gereja Tuhan dan umat percaya di Indonesia dapat memanfaatkan
masa Natal ini untuk membagikan kasih Kristus kepada mereka yang masih terhilang.

16 Desember 2010
Doakan cuaca yang saat ini kurang begitu mendukung, supaya keadaan cuaca yang
seperti ini tidak menghalangi orang percaya untuk merayakan Natal.

17 Desember 2010
Doakan untuk keamanan menjelang perayaan Natal 25 Desember mendatang. Berdoa
juga untuk aparat berwajib yang bertugas mengamankan jalannya perayaan Natal,agar
Tuhan melindungi dan memberi kesehatan.

18 Desember 2010
Berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat merayakan Natal bersama-sama di
gereja maupun keluarga, kiranya sukacita Natal boleh mereka nikmati.
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19 Desember 2010

Doakan Natal tahun ini membawa transformasi dan pengharapan baru bagi Indonesia
supaya negara dan rakyat Indonesia lebih merasakan damai kasih Tuhan.
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Shalom,
Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru -- 2011. Apa harapan Anda di tahun
yang akan datang? Apakah Anda sudah memikirkan resolusi apa yang ingin Anda
lakukan di tahun yang baru? Apa pun rencana dan harapan Anda, kita harus selalu
melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kita tidak salah
dalam melangkah.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita@in-christ.net >
http://doa.sabda.org
http://fb.sabda.org/doa

“

"Tuhan, tolong aku untuk menyadari bahwa semua yang aku perlukan tersedia
dalam hubunganku dengan Yesus. Aku berharap untuk mendapatkan lebih
banyak kekayaan ini, dengan iman dan ketaatan."
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Tuhan telah memberikan begitu banyak kesempatan dalam kehidupan kita. Dan rahmat
kasih-Nya semakin bertambah dari hari lepas hari. Sudah semestinya kita bersyukur
kepada Tuhan, apabila kesempatan itu boleh kita nikmati dan terima sampai saat ini.
Kini kita tiba di penghujung tahun 2010. Beberapa hari lagi kita akan menikmati tahun
yang baru. Mari kita menata hidup yang lebih baik lagi menyambut hari yang akan
datang, supaya kita lebih maksimal dalam melayani Tuhan. Dan yakini bahwa tahun
baru nanti akan membawa kita lebih menyaksikan dan menerima keajaiban-keajaiban
tangan Tuhan yang teramat luar biasa.
Pokok Doa:
1. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2010 dan apa yang
sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Doakan agar di tahun 2011 setiap umat
percaya bisa lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia.
2. Doakan supaya para pemimpin Indonesia boleh semakin memberikan teladan
yang baik bagi rakyatnya di tahun 2011. Doakan supaya setiap program
pemerintah kita yang masih tertunda di tahun 2010 dapat dilaksanakan di tahun
2011.
3. Berdoa supaya rakyat Indonesia semakin menjadi rakyat yang bertanggung
jawab dan cinta tanah air Indonesia di tahun 2011.
4. Berdoa supaya persatuan dan kesatuan antarumat beragama dan antarsuku di
Indonesia di tahun 2011 tetap terjalin dengan baik. Doakan agar kesatuan dan
persatuan yang ada semakin dijaga dan dipertahankan.
5. Doakan agar di tahun 2011 setiap gereja Tuhan semakin giat melayani orangorang yang belum terlayani, dan semakin mencerminkan kasih Kristus di
lingkungan mereka .
6. Doakan agar terjadi pemulihan atas Indonesia di tahun 2011, sehingga bisa
mengembalikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
7. Doakan juga agar konflik yang terjadi antara Indonesia dan negara-negara
tetangga di tahun 2010 bisa segera terselesaikan dengan baik, sehingga
Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

181

KADOS 2010

Publikasi KADOS 2010

Redaksi: Novita Yuniarti, Evie
© 2010–2011 – Isi dan bahan adalah tanggung jawab Yayasan Lembaga SA BDA (http://www.ylsa.org)
Terbit perdana
Kontak Redaksi KADOS
Arsip Publikasi KADOS
Berlangganan Grat is Publikasi e-Doa

: 11 Januari 2010
: doa@sabda.org
: http://www.sabda.org/publikasi/ kados
: berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100

Sumber Bahan untuk Doa
•
•
•
•

Situs Doa
Top Berdoa
Facebook e-Doa
Twitter e-Doa

: http://doa.sabda.org
: http://berdoa.com
: http://facebook.com/sabdadoa
: http://twitter.co m/sabdadoa

Yayasan Le mbaga SABDA (YLSA) adalah yayasan Kristen nonprofit dan nonkomersial yang berfokus
pada penyediaan Alkitab, alat-alat biblika, dan sumber-sumber bahan kekristenan yang bermutu. Semua pelayanan
YLSA memanfaatkan serta menggunakan media ko mputer dan internet agar dapat digunakan oleh masyarakat
Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi/aliran gereja tertentu (interdenominasi).

YLSA – Yayasan Lembaga SABDA:
•
•
•
•
•

Situs YLSA
Situs SABDA
Blog YLSA/SA BDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SA BDA
Daftar 23 Pub likasi YLSA/SA BDA

: http://www.y lsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SA BDA
: http://alkitab.sabda.org
Download Soft ware SABDA
: http://www.sabda.net
Alkitab (Mobile) SABDA
: http://alkitab.mobi
Download PDF & Go Bib le Alkitab
: http://alkitab.mobi/download
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa : http://audio.sabda.org
Sejarah A lkitab Indonesia
: http://sejarah.sabda.org
Facebook Alkitab
: http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeni yati
No. Rekening: 0790266579
Download PDF bundel tahunan KADOS, termasuk publikasi e-Doa dan bundel publikasi YLSA yang lain di:

http://download.sabda.org/publikasi/pdf
182

