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KADOS 87 (2 -- 8 Januari 2012)

KADOS 2012

Shalom,
"Selamat Tahun Baru 2012" kami ucapkan kepada Anda semua. Senang sekali kita
bertemu kembali di tahun yang baru ini. Pada kesempatan ini juga kami ingin
mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia KADOS, yang telah menopang dan
mendukung pelayanan kami. Harapan kami, melalui publikasi KADOS ini, kita semakin
bertumbuh dan memiliki hubungan yang intim bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

2 Januari 2012 - Indonesia pada Tahun 2012
Puji Tuhan! Kita semua telah memasuki tahun 2012. Mari bersyukur kepada Tuhan atas
semua pertolongan dan penyertaan yang telah Dia nyatakan atas bangsa Indonesia
pada tahun 2011. Teruslah berdoa bagi bangsa kita, agar pada tahun 2012, Tuhan
semakin memulihkan seluruh unsur penentu kemajuan bangsa. Biarlah semua anak
Tuhan di Indonesia, dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya di tengah bangsa ini.

3 Januari 2012 - Orang-Orang yang Percaya Ramalan
Setiap awal tahun, tidak sedikit orang yang mencari tahu tentang keadaan mereka
sepanjang tahun melalui peramal-peramal nasib. Mulai dari ramalan ilmiah, seperti
prediksi ekonomi, hingga ramalan mistis oleh paranormal. Bahkan, sebagian besar
media selalu menyediakan porsi khusus bagi paranormal untuk berbicara tentang masa
depan. Di tengah berbagai pesimisme, kita harus tetap menaruh harapan kepada Tuhan
Yesus, hanya Dialah yang memegang masa depan kita. Doakan orang-orang yang
percaya ramalan, supaya mereka bertobat dan menyadari bahwa harapan sejati hanya
ada di dalam Yesus.

4 Januari 2012 - Situasi Politik dan Keamanan
Setahun yang lalu, meskipun sudah jauh berkurang, masih saja tersiar berita teror bom
dan gerakan separatis. Selain itu, kisruh pilkada juga mewarnai pemberitaan media.
Tahun baru selalu menghadirkan harapan baru, begitu juga di bidang politik dan
keamanan. Mari kita berdoa agar pada tahun baru ini, situasi politik dan keamanan
Indonesia semakin kondusif. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi para politisi untuk
saling bekerja sama membangun negeri, juga memberi kekuatan bagi aparat
TNI/POLRI dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia.
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5 Januari 2012 - Jemaat yang Mulai Undur
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Mungkin dalam tahun 2011, kita mengetahui beberapa rekan gereja kita mulai undur
dari pelayanan. Mereka tidak lagi aktif melayani karena berbagai alasan seperti
pergumulan pribadi, kesibukan, kelelahan emosional, kekecewaan, bahkan kepahitan.
Doakanlah jemaat yang mulai undur dari pelayanan, agar Allah menangkap mereka
kembali dalam kasih-Nya. Kiranya tahun baru ini membawa kerinduan dan semangat
baru bagi mereka untuk kembali melayani-Nya.

6 Januari 2012 - Rapat Kerja Yayasan Lembaga SABDA
Pada tanggal 9 -- 10 Januari 2012, YLSA akan mengadakan rapat kerja (raker). Dalam
raker tersebut, akan dilakukan evaluasi sasaran dan pencapaian program 2011 serta
menyusun rencana kerja 2012. Doakan segala persiapan menyangkut raker serta
pelaksanaan raker YLSA. Kiranya Tuhan memperjelas visi YLSA dan terus bekerja
melalui YLSA untuk kemuliaan nama-Nya.

7 Januari 2012 - Pelaksanaan APBN 2012
Pemerintah bersama DPR telah menetapkan APBN tahun ini beberapa bulan yang lalu.
Namun, sering kali pencairan dan penyerapan dana APBN mengalami hambatan,
sehingga banyak proyek terlambat diawali. Doakan agar pelaksanaan APBN 2012
berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, sehingga rakyat pun dapat merasakan
kemajuan pembangunan. Doakan juga agar jajaran pemerintahan dapat mengelola
APBN dengan penuh hikmat dan bertanggung jawab.

8 Januari 2012 - Kasus-Kasus Aborsi
Dari dahulu sampai sekarang, aborsi menjadi masalah yang belum terpecahkan oleh
Pemerintah. Kebanyakan aborsi dilakukan karena hubungan gelap atau yang sering
terjadi karena seks bebas yang semakin marak di kalangan pelajar. Walaupun praktik
aborsi sudah dilarang pemerintah, tetapi ada-ada saja dokter ataupun dukun yang
masih melayani aborsi secara ilegal. Untuk itu, mari kita doakan masalah aborsi ini,
kiranya Tuhan melembutkan setiap orang yang sudah terlibat dalam praktik ini sehingga
mereka bertobat dari perbuatan yang kejam tersebut.
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Shalom,
Setiap kita tentunya memiliki kasih untuk memberi kepada orang lain. Tetapi bagaimana
jika kita tidak bisa memberi apa yang mereka butuhkan? Hal yang paling penting adalah
memintanya kepada Tuhan melalui doa. Mari, membangun doa untuk sesama dalam
kasih dan pengharapan dalam Kristus. Dia mendengar, menjawab, dan memberikan
yang terbaik sesuai dengan rencana-Nya. Selamat berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

9 Januari 2012 - Para Pencari Kerja
Ledakan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang ada,
menyebabkan banyak angkatan kerja yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan,
akibatnya banyak dari antara mereka yang menganggur. Hal ini tidak hanya dialami
oleh orang-orang di luar sana, melainkan anak-anak Tuhan pun banyak yang bergumul
dan sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Doakan para pencari
kerja, terkhusus anak-anak Tuhan, agar Tuhan mempertemukan mereka dengan
pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bidang yang mereka tekuni. Doakan juga
untuk pemerintah, agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat
menampung para pencari kerja di Indonesia.

10 Januari 2012 - Jamahan Roh Kudus bagi Mereka yang Belum Percaya
Memberitakan Injil memang tugas setiap anak Tuhan, namun yang membuat hati
seseorang yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan adalah karya Roh Kudus.
Betapa hebatnya sebuah misi, tapi kalau tidak melibatkan Roh Kudus, maka pertobatan
yang sejati tidak akan terjadi. Karena itu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus
bagi orang-orang yang mendengar Injil, agar Dia menjamah hati mereka, sehingga
mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.

11 Januari 2012 - Hamba-Hamba Tuhan di Tempat Terpencil
Saat ini, ada ribuan hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat Tuhan di tempattempat terpencil seperti di pedalaman, desa-desa di pegunungan, dan juga di tengah
hutan. Mereka menggembalakan dalam keadaan yang serba terbatas. Segala akses
untuk mencapai mereka terkadang sangatlah sulit. Di tengah segala keterbatasan
itulah, mereka harus menggembalakan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa
agar mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan dalam melakukan tanggung
jawabnya, sehingga jemaat yang digembalakannya dapat bertumbuh dengan baik.
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12 Januari 2012 - Anak-Anak yang Berbeda Keyakinan dengan Orang Tua
Terkadang, Tuhan memanggil dan memperkenalkan diri-Nya kepada seseorang sejak
ia masih kanak-kanak, bahkan ketika anak tersebut tidak berasal dari sebuah keluarga
Kristen. Tuhan dapat memakai apa pun untuk memperkenalkan dirinya kepada anak itu,
dari orang-orang yang dekat seperti paman atau bibi, orang tua asuh, teman sekolah,
ataupun melalui film dan buku cerita. Ketika seorang anak adalah satu-satunya orang
percaya dalam keluarganya, ia akan menghadapi banyak tekanan dari orang tua
maupun saudara-saudaranya. Berdoalah bagi anak-anak yang berbeda keyakinan
dengan orang tua atau keluarga mereka, agar Tuhan menguatkan imannya dan
membuat kerohaniannya semakin bertumbuh. Doakan agar anak-anak ini menjadi
berkat bagi keluarga mereka yang belum percaya.

13 Januari 2012 - Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas
Di beberapa kota besar di Indonesia, keruwetan lalu lintas dan kondisi jalan yang
terbatas dapat menyebabkan frustrasi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya
kesadaran tertib berlalu lintas dan keterbatasan personel polantas. Kehadiran supeltas
(sukarelawan pengatur lalu lintas) sangat membantu masyarakat pengguna jalan,
khususnya pada jam-jam macet dan saat arus mudik belum lama ini. Doakan para
supeltas, khususnya supeltas Kristen, agar mereka menjalankan peran ini dengan tulus
dan bertanggung jawab. Kiranya melalui kesopanan dan senyum ramah mereka,
banyak orang diberkati dalam perjalanan.

14 Januari 2012 - Perubahan Cuaca
Saat ini di negara kita sedang mengalami perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang
meliputi perubahan suhu dan kelembapan udara ini banyak memengaruhi kesehatan.
Tubuh dipaksa ekstra keras untuk menghadapi perubahan ini. Doakan agar Tuhan
memberi kesehatan kepada umat percaya, sehingga dengan tubuh yang sehat dan
kuat, mereka bisa melayani Tuhan dengan efektif, bisa bekerja dengan baik. Doakan
juga agar setiap anak-anak-Nya memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan
makanan dan minuman, serta menjaga kebersihan lingkungan.

15 Januari 2012 - Petugas Bea Cukai
Penyelundupan barang dari dan ke luar negeri sangat merugikan negara. Tindakan
kriminal ini menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak senilai miliaran rupiah
setiap tahunnya. Petugas bea cukai di pelabuhan dan bandara di nusantara menjadi
tokoh kunci untuk melawan kejahatan ini. Doakan para petugas bea cukai, khususnya
yang percaya Kristus, agar selalu waspada dalam memeriksa dokumen ekspor/impor.
Doakan juga agar mereka tegas menolak uang sogok dan uang pelicin dari para
pengusaha yang berupaya mengakali peraturan dan sistem hukum di Indonesia.
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KADOS 89 (16 -- 22 Januari 2012)
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Shalom,
Doa merupakan kerelaan untuk membuka hati kita kepada Yesus dan mengundang
Yesus sebagai Raja atas kehidupan kita. Melalui doa, Tuhan memberi kita kepekaan,
sehingga kita dapat "berjaga-jaga". Melalui doa juga, kita mengucap syukur untuk
segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, entah yang menyenangkan
maupun tidak menyenangkan.
Selamat berdoa bagi sesama, Tuhan Yesus memberkati.
Redaksi Tamu KADOS,
Gunung Yudi Pamungkas
< http://doa.sabda.org >

16 Januari 2012 - Rapat Kerja YLSA 2012
Pada tanggal 9 dan 10 Januari 2011, YLSA telah mengadakan rapat kerja (RAKER),
guna mengevaluasi pelayanan YLSA sepanjang tahun 2011 dan menetapkan rencana
untuk tahun 2012. Puji Tuhan, RAKER ini dapat berlangsung dengan baik. Mengucap
syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan selama RAKER, sehingga dapat
berjalan lancar. Doakan untuk setiap rencana yang telah disusun pada RAKER 2012,
agar rencana tersebut bisa terealisasi sepanjang tahun ini. Doakan juga untuk setiap
staf YLSA yang akan mengerjakan setiap rencana yang telah disepakati, agar Tuhan
memberi hikmat dan kesatuan di antara staf.

17 Januari 2012 - Program Pemerintah untuk Masyarakat
Kita yakin bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu merancang
program demi kepentingan masyarakat. Namun terkadang program-program tersebut
sulit diwujudkan, entah karena ada gangguan eksternal ataupun hambatan internal.
Pemerintah membutuhkan dukungan doa kita. Mari berdoa agar Tuhan memampukan
orang-orang percaya yang duduk di jajaran pemerintahan untuk bangkit dan menjadi
pelopor, sehingga perilaku koruptif, malas, dan pasif tidak lagi menjangkiti aparat
pemerintah. Sebaliknya, mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi
kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program-program itu.

18 Januari 2012 - Para Orang Tua
Keluarga Kristen adalah keluarga yang mengemban tanggung jawab untuk memuliakan
Tuhan dalam kehidupan berkeluarga mereka. Tidak hanya terhadap masyarakat yang
belum mengenal Kristus, keluarga Kristen juga memiliki kewajiban dalam gereja untuk
terlibat dalam segala kegiatannya. Doakan agar setiap orang tua Kristen dapat
mendorong, mengajar, dan memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya.
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19 Januari 2012 - Orang Percaya yang Melayani di Organisasi/Yayasan
Kristen

Yayasan/organisasi Kristen merupakan lembaga yang dipakai Tuhan untuk menyatakan
kasihnya kepada dunia. Tentu saja untuk mewujudkan kasih tersebut membutuhkan
orang-orang yang memiliki kerelaan hati untuk melakukan pelayanan tersebut dengan
setia. Mari kita berdoa untuk para pekerja yang melayani melalui Yayasan/Organisasi
Kristen, agar mereka tetap semangat dalam melayani di ladang-Nya. Berdoa juga untuk
setiap anggota keluarga mereka, agar setiap anggota keluarga memberikan dukungan
dan motivasi yang baik, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik.

20 Januari 2012 - Mahasiswa Teologi
Anak-anak Tuhan yang secara khusus bersekolah di sekolah-sekolah teologi, ataupun
yang mengambil jurusan teologi di universitas-universitas Kristen jumlahnya cukup
banyak. Dengan mengenyam pendidikan di tempat tersebut, diharapkan nantinya para
mahasiswa ini dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk para
mahasiswa teologi ini, agar mereka dapat belajar dengan sungguh- sungguh. Doakan
juga untuk setiap beban dan pergumulan dari mahasiswa tersebut, agar Tuhan
memampukan mereka untuk mengatasi segala persoalan dan bisa lebih fokus untuk
melayani Tuhan dan memiliki kerendahan hati dalam melayani Dia.

21 Januari 2012 - Pengamat Politik
Beberapa kalangan berpendapat bahwa kinerja pemerintahan kurang efektif karena
sering terhambat oleh isu-isu politik. Bahkan, kelompok-kelompok tertentu sudah mulai
memikirkan strategi untuk bertarung di 2014. Kebebasan berpendapat sering dijadikan
tameng bagi para pengamat politik untuk memunculkan spekulasi dan analisis subjektif.
Mari berdoa bagi para pengamat politik, terkhusus yang percaya Kristus, supaya
mereka senantiasa bertanggung jawab dalam setiap ucapan. Kiranya analisis mereka
lebih berfokus pada memberi solusi ketimbang menghakimi.

22 Januari 2012 - Umat Percaya yang Mendukung Pelayanan Misi Melalui
Dana
Pelayanan misi membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit dari anak-anak-Nya.
Untuk itu, para donatur ataupun mereka yang rindu mendukung pelayanan misi melalui
dana, perlu berhikmat dalam memberikan dukungan dana tersebut. Mereka harus
"peka" melihat mana yayasan/hamba-Nya yang saat ini melayani di ladangnya, yang
sungguh-sungguh mau melayani Dia, sehingga dukungan dana dapat diberikan kepada
orang yang tepat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Doakan agar Tuhan memberi
hikmat kepada para donatur yang terlibat dalam pelayanan misi melalui dana, sehingga
mereka bisa menyalurkan dukungan tersebut kepada orang yang tepat.
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Shalom,
"... Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya."
(Yakobus 5:16) Demikianlah kita harus memunyai kerinduan untuk saling mendoakan.
Kita diberi hak oleh Tuhan untuk menaikkan permohonan melalui doa kepada Dia. Mari
kita nyatakan kuasa-Nya melalui doa-doa yang kita naikkan dengan rasa kerinduan
akan campur tangan-Nya dalam setiap aspek kehidupan dan lingkungan sekitar kita,
supaya kita menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Selamat Berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

23 Januari 2012 - Pelayanan kepada Tunanetra
Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga dengan kondisi fisik orang. Banyak
saudara kita memiliki keterbatasan fisik, salah satu contohnya adalah para penyandang
tunanetra. Kita sebagai orang yang memiliki kasih, selayaknya kita juga dapat
membagikan kasih kepada mereka. Doakan pelayanan yang dilakukan oleh anak-anakNya kepada para penyandang tunanetra, agar Tuhan memberikan kesabaran dan dan
kemampuan kepada mereka. Doakan juga untuk keperluan yang dibutuhkan, baik dana
maupun sarana untuk pelayanan ini, agar Tuhan mencukupkan.

24 Januari 2012 - Istri Utusan Injil
Sebuah keluarga yang kepala keluarganya melayani sebagai seorang utusan Injil, akan
sering ditinggalkan oleh sang kepala keluarga untuk melayani. Terkadang, pasangan
utusan Injil tersebut belum memiliki keturunan, jauh dari tetangga, sanak saudara, dan
sahabat-sahabat mereka. Karena kondisi ini, tidak sedikit istri utusan Injil yang merasa
kesepian. Masalahnya, hal ini dapat dipakai oleh si jahat untuk merusak keharmonisan
keluarga utusan Injil tersebut. Mari kita doakan para istri utusan Injil yang mengalami hal
ini, agar Tuhan beri penghiburan dan mengirim sahabat-sahabat untuk menemani.

25 Januari 2012 - Pengarang Lagu Anak
Dewasa ini, semakin jarang kita mendengar anak-anak bersenandung lagu anak.
Pengaruh media massa yang serba komersial membuat mereka lebih akrab dengan lirik
lagu yang tidak sesuai dengan usia mereka. Doakan para pengarang lagu anak,
khususnya para komponis Kristen, untuk terus berkarya dengan menulis lagu-lagu
edukatif yang cocok dikonsumsi anak-anak. Kiranya mereka juga memiliki kerinduan
untuk berkreasi menulis lagu pujian sekolah minggu dengan nilai kekristenan di
dalamnya, sehingga semakin banyak anak yang tertarik ikut sekolah minggu dan
memuji Tuhan.
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Selain dari luar, sering kali masalah dalam gereja datang dari dalam gereja itu sendiri.
Sayangnya, masalah yang dari dalam ini seringnya lebih berlarut-larut dan menyita
energi dan pikiran para hamba Tuhan. Salah satu jawaban dari masalah tersebut
adalah tingkat kedewasaan rohani setiap jemaat Tuhan. Apabila setiap jemaat Tuhan
memiliki kedewasaan rohani, maka tugas hamba Tuhan akan menjadi lebih ringan dan
masalah pun lebih cepat teratasi. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi pertumbuhan
rohani kepada setiap jemaat-Nya, sehingga menjadi jemaat yang dewasa di dalam Dia.

27 Januari 2012 - Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Penganiayaan dan kematian TKI di luar negeri masih terus terjadi. Beberapa kasus
cukup sulit ditangani karena para TKI tersebut masuk tanpa melalui jalur resmi. Alhasil,
mereka ditelantarkan tanpa pendampingan. Doakan para agen penyalur TKI, khususnya
mereka yang percaya Kristus, agar senantiasa menjalankan prosedur yang benar dan
berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang, baik di dalam maupun luar negeri.
Doakan agar mereka tidak hanya menempatkan TKI demi sejumlah komisi, tetapi ikut
mempersiapkan TKI untuk bekerja penuh dedikasi.

28 Januari 2012 - Pelayanan Kaum Lansia
Jemaat usia lanjut terkadang mengalami kesulitan untuk mengikuti kebaktian maupun
memahami khotbah yang ditujukan secara umum bagi kalangan usia lebih muda.
Jemaat usia lanjut juga sering mengalami pergumulan psikologi dan fisik yang
membebani karena tidak lagi dapat melayani Tuhan secara optimal, seperti di usia
produktif mereka (merasa lemah, berkurang daya pendengaran dan penglihatan, dsb.).
Doakan agar gereja mengelola pelayanan kaum lansia dengan efektif, sehingga
kebutuhan rohani mereka terpenuhi. Kiranya para kaum lansia gereja tetap
bersemangat melayani Tuhan dan tetap bertekun di dalam iman.

29 Januari 2012 - Pengembangan Diri Hamba-Hamba Tuhan
Di tengah-tengah tantangan yang semakin beragam terhadap umat Kristen di
Indonesia, tentunya akan menimbulkan tantangan yang beragam pula terhadap para
hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dituntut untuk semakin mengembangkan diri, agar
jemaat yang digembalakannya senantiasa mampu menjadi garam dan terang di tengahtengah dunia. Mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, agar mampu
mengembangkan dirinya, sehingga mampu menggembalakan jemaatnya dengan
segala dinamika tantangan zaman.

21

KADOS 91 (30 Januari -- 5 Februari 2012)
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Shalom,
Sangatlah mudah kita mengucap syukur untuk segala berkat, kesehatan, dan sukacita
yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Namun, lain halnya ketika pencobaan sedang
menghampiri hidup kita. Tapi yakin dan percaya, di balik segala sesuatu yang Tuhan
izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita. Jaga hati
dan persekutuan dengan Tuhan.
Selamat berdoa.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

30 Januari 2012 - Keluarga Kristen
Keluarga Kristen adalah cerminan hubungan antara Allah Bapa dengan Kristus serta
jemaat-Nya. Hubungan antaranggota keluarga haruslah hubungan yang sesuai dengan
apa yang Tuhan kehendaki. Doakanlah agar Tuhan memberkati hubungan
antaranggota dalam setiap keluarga Kristen di Indonesia; hubungan antara suami
dengan istri, orang tua dengan anak-anak mereka, dan hubungan antarsaudara dalam
keluarga itu. Biarlah dari hubungan yang indah di dalam keluarga-keluarga tersebut
kemuliaan Tuhan dinyatakan.

31 Januari 2012 - Remaja Kristen
Masa remaja adalah masa di mana seseorang berusaha mencari jati dirinya, masa
ketika emosi meluap-luap dan seakan-akan memiliki energi yang tak terbatas. Masa
remaja juga adalah saat seseorang mempertanyakan otoritas orang tua, bersikap kritis
nilai-nilai yang telah diajarkan kepada mereka bahkan merasa bimbang terhadap
Kristus. Doakanlah agar setiap remaja Kristen menemukan seorang pembimbing yang
lebih dewasa dalam iman untuk menolong mereka melewati masa-masa yang penuh
kebingungan ini, agar dalam masa ketidakpastian ini mereka tetap menghormati orang
tua mereka, agar Tuhan tidak hanya menjaga mereka dari pergaulan yang tidak benar
tetapi lebih dari itu, membuat mereka menjadi berkat bagi teman-teman sebayanya.

1 Februari 2012 - Mahasiswa Kristen
Mahasiswa adalah tonggak perubahan sebuah bangsa, hal ini terbukti dalam sejarah
Indonesia ketika pergerakan mahasiswa menjadi ujung tombak reformasi. Tapi sering
kali mahasiswa melupakan tugas utama mereka, yaitu untuk belajar sungguh-sungguh
di universitas, sehingga adakalanya terdapat anggapan miring terhadap angkatan
intelektual muda ini. Berdoalah agar mahasiswa-mahasiswa Kristen dapat menjadi
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garam dan terang bagi lingkungan mereka, baik di masyarakat maupun di kampus.
Berdoalah agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap studi mereka.

2 Februari 2012 - Para Utusan Injil di Indonesia
Indonesia adalah yang terbuka luas untuk misi. Karenanya, banyak para utusan Injil
dikirim ke Indonesia. Sebagai seorang utusan Injil, mereka tetaplah manusia biasa
dengan segala permasalahannya. Tak jarang permasalahan itu mengganggu pelayanan
misi mereka. Mari doakan agar Tuhan kuatkan mereka untuk menghadapi segala
permasalahan dan melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru.

3 Februari 2012 - Pelantikan Gembala Jemaat/Majelis Baru
Beberapa gereja melakukan pergantian majelis maupun menahbiskan gembala jemaat
yang baru sesuai dengan tata gereja masing-masing. Setiap pergantian kepengurusan
dalam suatu organisasi pasti membutuhkan masa peralihan sebagai penyesuaian
dengan lingkungan dan suasana baru. Doakan gereja-gereja yang mengalami
pergantian majelis maupun gembala jemaat, agar tetap sehati sepikir sebagai tubuh
Kristus. Kiranya, seluruh anggota jemaat menyatukan hati untuk berdoa memohon
bimbingan Tuhan dan menyatukan langkah untuk berjalan menuju visi yang diberikan
Tuhan.

4 Februari 2012 - Tukang Parkir
Sekalipun cenderung diremehkan, namun profesi sebagai tukang parkir berperan
penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dibutuhkan keterampilan khusus
untuk mengatur parkir sepeda motor dan mobil, apalagi dengan keterbatasan lahan
parkir yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi.
Doakan para tukang parkir, khususnya tukang parkir Kristen, agar mereka memuliakan
Tuhan dengan selalu menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.
Kiranya mereka menarik bayaran sesuai peraturan yang berlaku dan tidak
sembarangan menggunakan jalan sebagai lahan parkir.

5 Februari 2012 - Pengacara Kristen
Pengacara dibutuhkan agar seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa mendapatkan
pendampingan hukum dan untuk memastikan terjadinya proses peradilan yang bersih.
Akan tetapi, faktanya beberapa pengacara menggunakan kelihaian mereka demi alasan
ekonomi untuk melepaskan segelintir elite yang bersalah dari jerat hukum. Doakan
orang-orang Kristen yang berprofesi sebagai pengacara, supaya mereka menggunakan
talentanya sesuai teladan Kristus, untuk tidak memanipulasi fakta dan mencari celah
hukum demi memihak orang yang bersalah yang menawarkan hartanya.
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Shalom,
Ada kalanya kita mengalami titik jenuh dengan permasalahan dalam hidup ini. Kita
seperti kehilangan harapan dan putus asa. Namun, jangan pernah membiarkan pikiran
dan hati kita dikuasai oleh perasaan seperti ini. Datang pada Tuhan dan serahkan
segala kekhawatiran dan pergumulan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang bekerja
dan menyelesaikan semuanya.
Selamat berdoa.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

6 Februari 2012 - Kepala Keluarga Kristen
Seorang pria yang berkeluarga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan setiap anggota
keluarganya. Doakanlah setiap kepala rumah tangga Kristen, agar dapat mencukupi
kebutuhan keluarga mereka. Doakan agar Tuhan berkenan memberkati pekerjaan
mereka, memberi perlindungan, dan kekuatan selama bekerja. Kiranya Tuhan juga
menjaga hati mereka agar tetap takut akan Tuhan, serta dapat membagi waktu antara
pekerjaan, pelayanan di gereja, dan keluarga mereka.

7 Februari 2012 - Pelayanan Kaum Awam
Tidak bisa dimungkiri, kelangsungan sebuah gereja tidak akan bisa ditanggung
sendirian oleh hamba Tuhan dan para staf gereja saja. Jemaat awam dari berbagai
kalangan profesi dan usia harus dilibatkan sebagai sesama anggota tubuh Kristus.
Dengan demikian, satu sama lain dapat saling melengkapi dan memberkati. Doakan
agar para gembala jemaat memahami kondisi ini dan mengenali potensi kaum awam
dalam mewujudkan visi misi gereja. Doakan juga agar setiap anggota jemaat terpanggil
untuk melayani dan memuliakan Tuhan sesuai dengan porsi dan potensi yang ada
dalam dirinya.

8 Februari 2012 - Pelayanan kepada Lansia
Semakin tua maka kemampuan pun berkurang karena tubuh semakin lemah. Karena
terbatas, mereka pun membutuhkan bantuan orang lain. Pelayanan untuk lansia sangat
dibutuhkan untuk terus menumbuhkan iman pada Kristus menjelang akhir waktu
mereka, supaya hidup ini tidak sia-sia. Doakan pelayan-pelayan lansia yang sudah ada,
agar dapat melayani para lansia ini dengan penuh kasih. Doakan juga agar para lansia
dapat diberkati melalui pelayanan yang ada dan memiliki arti hidup di usia lanjut
mereka.
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Anak sekolah minggu merupakan generasi masa depan dari sebuah gereja. Anak-anak
bersekolah minggu karena turut campur orang tua dalam mendorong anak-anak untuk
lebih mengenal firman Tuhan. Untuk itu, mari kita doakan agar anak-anak sekolah
minggu diberi kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, seperti
apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu mereka. Kita juga patut
bersyukur untuk orang tua dari anak sekolah minggu ini, yang telah mendidik anakanaknya untuk mengenal Yesus. Juga untuk setiap guru sekolah minggu, kiranya
mereka mendapatkan hikmat, kesabaran, serta kemampuan yang baik dalam mengajar
dan membimbing anak-anak sekolah minggu.

10 Februari 2012 - Anak Muda/Remaja Kristen
Masa Remaja adalah masa transisi dari anak-anak dan dewasa. Anak remaja memiliki
rasa keingintahuan sangat besar dan selalu ingin mencoba hal yang baru. Tapi banyak
dari mereka yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Di sini, peran orang tua dalam
mendidik anak-anak sangat dibutuhkan untuk masa depan anak mereka. Mari kita
berdoa untuk para orang tua Kristen yang memiliki anak-anak berusia remaja, agar
Tuhan memampukan mereka mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung
jawab, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam hal- hal yang tidak berkenan kepada
Tuhan. Doakan juga untuk setiap anak muda Kristen untuk tidak menyia-nyiakan waktu
mereka selama mereka masih muda, sehingga mereka tidak salah dalam pergaulan.

11 Februari 2012 - Anak Jalanan
Anak-anak yang mencari uang di jalanan kadang sangat meresahkan dan
membahayakan bagi para pemakai jalan yang lain. Banyak dari mereka yang memilih
hidup di jalanan karena keterpaksaan. Untuk itu, mari kita doakan agar mereka bisa
memiliki kemauan yang keras untuk mengubah hidup mereka, sehingga mereka bisa
menuju kehidupan yang lebih baik. Juga doakan untuk pelayanan-pelayanan terhadap
anak jalanan, kiranya berkat Tuhan disalurkan melalui pelayanan tersebut, sehingga
anak-anak tersebut mengerti akan firman Tuhan, dan bisa merasakan bagaimana kasih
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka.

12 Februari 2012 - Kesatuan Nasional
Berbagai keragaman yang menjadi latar belakang bangsa Indonesia memang menjadi
kenyataan yang tak bisa dimungkiri. Setiap kelompok memunyai pendapat berbedabeda, demikian juga dengan setiap anggota dalam kelompok tersebut. Namun
demikian, berbagai kepentingan itu harus dapat disatukan dalam kerangka kesatuan
nasional. Mari berdoa agar setiap warga negara Indonesia memiliki kesadaran sebagai
suatu kesatuan, seperti semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".
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Shalom,
Kecenderungan manusia selalu mengandalkan dan mengedepankan dirinya sendiri
dalam setiap pekerjaan dan segala sesuatu yang dilakukannya. Namun pada saat
mengalami guncangan dalam hidup, manusia mulai mencari Tuhan. Tetap setia dalam
mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam setiap perkara, bawa dalam doa
setiap pekerjaan dan rencana dalam hidup kita.
Selamat berdoa.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

13 Februari 2012 - KKR Siswa
Pada bulan Februari 2012, akan diadakan kembali KKR untuk siswa di beberapa tempat
di wilayah Surakarta. KKR ini akan diikuti siswa-siswi dari jenjang TK sampai SMU.
Doakan agar acara KKR dapat berlangsung dengan tertib dan damai. Doakan juga agar
Tuhan melindungi dan memberi kesehatan setiap siswa, pembicara, dan panitia yang
terlibat di dalamnya. Doakan juga agar melalui KKR ini, setiap siswa yang mengikuti
mendapatkan pemulihan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, untuk tetap setia
mengikuti Dia.

14 Februari 2012 - Seminar Oleh Stemi
Stephen Tong Evangelistic Ministries International (STEMI) akan menyelenggarakan
Seminar Pembinaan Iman Kristen bagi Pemuda dan Seminar Guru dan Orang Tua
Murid. Seminar ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2012.
Doakan agar acara seminar ini dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan dari
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Doakan juga agar Tuhan memberi hikmat
kepada pembicara, agar dapat menyampaikan materi seminar dengan baik, dan setiap
peserta yang mengikuti seminar ini dapat mengerti dengan baik.

15 Februari 2012 - Utusan Injil di Suku-Suku Terpencil
Jauh di pedalaman belantara Indonesia dan di lereng-lereng gunung, terdapat utusan
Injil yang sedang menjalankan tugasnya untuk memberitakan Kabar Baik. Daerah
terpencil tentunya menghasilkan beberapa tantangan tersendiri, seperti sulitnya akses
dan kebudayaan yang cukup berbeda. Mari kita berdoa agar para utusan Injil di tempat
terpencil tersebut, Tuhan berikan kekuatan dan ketekunan untuk menghadapi segala
tantangan, sehingga Kabar Baik diberitakan dan jiwa dimenangkan bagi kemuliaan
Tuhan.
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Banyak gereja terpanggil untuk membuka pelayanan sosial di bidang pendidikan.
Gereja membangun sekolah, menyelenggarakan kursus-kursus, maupun mendirikan
kampus untuk menjangkau masyarakat sekitar. Namun sayangnya, lambat laun
beberapa instansi pendidikan yang dirintis dengan semangat kasih Kristus, cenderung
berpaling mengutamakan sisi komersial dan meninggalkan visi semula. Doakan agar
pelayanan pendidikan yang diselenggarakan gereja boleh menjadi berkat bagi
masyarakat sekitar. Kiranya gereja diingatkan bahwa pelayanan tersebut harus
dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar kekristenan, bukan demi sasaran ketenaran dan
keuntungan.

17 Februari 2012 - Keinginan untuk Terus Belajar
Manusia cenderung ingin terus bertumbuh. Setiap saat manusia selalu ingin belajar dan
belajar hal-hal baru. Apakah Anda juga salah satu di antaranya? Serahkanlah kepada
Tuhan semua keinginan diri kita untuk terus belajar. Berdoalah agar Tuhan memberi
Anda kemampuan dan ketekunan untuk senantiasa mengembangkan diri. Kiranya
Tuhan memakai talenta kita masing-masing untuk memuliakan nama-Nya.

18 Februari 2012 - Khotbah Hamba Tuhan
Salah satu cara para hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat
adalah dengan khotbah. Sulit dimungkiri bahwa banyak jemaat yang kurang menyukai
sesi khotbah dalam kebaktian di gereja. Mari kita berdoa agar para hamba Tuhan
diberikan hikmat lebih lagi oleh Tuhan, sehingga khotbah yang disampaikan dapat
membuat jemaat dibangun imannya.

19 Februari 2012 - Keberanian untuk Menceritakan Kristus
Setiap orang percaya memunyai kewajiban untuk melakukan Amanat Agung. Orang
yang belum percaya dapat menjadi percaya ketika bertemu dengan orang percaya yang
membagikan kesaksian tentang Kristus. Karena itu, mari kita berdoa agar setiap anakanak-Nya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan tentang Kristus
kepada setiap orang yang mereka temui. Doakan juga agar Tuhan memberi hikmat dan
keberanian ketika menceritakan tentang Kristus kepada mereka yang belum percaya.
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Shalom,
Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Saat kita berbeban berat,
saat kita mulai letih, Tuhan terus nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Janji-Nya
selalu "ya" dan "amin". Untuk itu, apa pun pergumulan, kerinduan, beban yang kita
tanggung, mari serahkan ke tangan Yesus. Kuasa perbuatan tangan-Nya sungguh ajaib
melingkupi setiap orang bersandar kepada-Nya dengan sepenuh hati.
Selamat berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

20 Februari 2012 - Kesatuan Hati Para Pemimpin Kristen dan Gereja
Kesatuan antargereja adalah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh banyak anak
Tuhan. Bahkan, dalam Yohanes 17, Yesus sendiri berdoa untuk kesatuan hati jemaatNya. Sayangnya, yang kita lihat saat ini adalah banyak perselisihan antara para
pemimpin Kristen dan para pemimpin gereja. Tanpa adanya kesatuan hati antar
mereka, maka kesatuan hati akan menjadi hal yang sulit terwujud. Karena itu, mari kita
berdoa agar Tuhan meletakkan kesatuan hati dalam setiap pemimpin Kristen dan
pemimpin gereja, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam melayani di ladang-Nya.

21 Februari 2012 - Para Kepala Keluarga Kristen
Ketika seorang pria Kristen menikah, ia akan menjadi seorang suami bagi istrinya, ayah
bagi anak-anaknya, dan juga menjadi pemimpin rumah tangga yang dipercayakan
Tuhan kepadanya. Doakanlah agar setiap pria Kristen yang menjadi kepala keluarga,
dapat memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya; menjadi suami yang
mengasihi istrinya, menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dalam pengenalan akan
Kristus, dan menjadi pemimpin yang membawa setiap anggota keluarganya untuk
memuliakan Tuhan.

22 Februari 2012 - Keluarga Kristen
Keluarga Kristen memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan sehari-hari dengan keluarga
lain pada umumnya. Kebutuhan untuk membayar listrik, air, makanan sehari-hari, uang
sekolah anak-anak, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Doakanlah agar
keluarga-keluarga Kristen di Indonesia hanya berharap kepada Tuhan saja. Doakan
juga agar Dia mencukupkan segala kebutuhan setiap keluarga Kristen.
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23 Februari 2012 - Keberanian untuk Memberitakan Kabar Baik

Puji Tuhan, untuk keterlibatan para utusan Injil asing yang melayani di Indonesia.
Lantas, bagaimanakah dengan orang Indonesia yang telah percaya kepada Kristus?
Beranikah kita yang telah menerima keselamatan, keluar dan membagikan Kabar Baik
kepada bangsa-bangsa lain? Marilah kita berdoa kiranya Tuhan memberikan
keberanian dalam hati kita, untuk keluar dan memberitakan Kabar Baik kepada bangsabangsa lain yang belum pernah mendengar berita keselamatan.

24 Februari 2012 - Tentara Penjaga Perbatasan
Kehadiran TNI di daerah perbatasan sangat penting bagi penegasan dan penegakan
kedaulatan NKRI. Doakan tentara-tentara penjaga perbatasan, khususnya rekan-rekan
kita di dalam Kristus, agar mereka senantiasa menyandarkan harapan kepada Tuhan.
Beberapa daerah perbatasan mungkin belum terjangkau dengan Kabar Baik dan belum
tersedia bangunan gereja untuk beribadah. Kiranya mereka tetap setia merenungkan
firman Tuhan dan bersekutu dengan-Nya secara pribadi, bahkan memberi kesaksian
hidup sebagai anak Tuhan kepada masyarakat sekitar.

25 Februari 2012 - Kepala Sekolah
Kepala sekolah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya sekolah demi
kemajuan proses belajar mengajar. Di sekolah-sekolah pinggiran, keterbatasan sarana
dan prasarana menjadi kendala utama, sebaliknya sekolah-sekolah favorit dibayangbayangi sikap ekslusivisme. Doakan para kepala sekolah, khususnya yang sudah
mengenal Kristus, agar mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Kiranya
mereka memakai hikmat Tuhan untuk memimpin sekolah dan menggalang kerja sama
antara siswa, guru, komite sekolah, masyarakat sekitar, dan pemerintah.

26 Februari 2012 - Pendidikan bagi Mereka yang Kurang Mampu
Indonesia adalah negara yang kaya. Tetapi jika kita mau keluar dan membuka mata,
masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah standar -- kemiskinan, tidak
terkecuali orang-orang Kristen. Terkadang, karena tuntutan biaya hidup yang cukup
tinggi, maka pendidikan untuk anak-anak dikorbankan oleh orang tuanya. Dukung doa
untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, khususnya anak-anak Kristen,
sebagai generasi baru, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak agar masa
depan mereka lebih baik. Doakan juga untuk kebutuhan dana dan buku-buku pelajaran,
agar Tuhan menggerakkan umat percaya lain untuk menopang kebutuhan ini.
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Shalom,
"Doa orang teraniaya didengar Tuhan", kalimat yang sering muncul saat merasakan
penderitaan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dalam keadaan
bagaimanapun saat kita berteriak kepada-Nya, menaikkan setiap doa kita kepada-Nya,
semuanya tidak akan sia-sia. Dia Allah yang peduli dan mendengar, Dia tidak akan
meninggalkan kita. Mari berseru kepada-Nya, segala masalah dan beban akan
ditanggung-Nya dan kita akan merasakan kelegaan. Selamat berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

27 Februari 2012 - Peran sebagai Ibu
Sosok ibu seharusnya dikenal sebagai seorang yang penuh kelembutan dan penuh
kasih. Namun, tidak jarang kita pernah mendengar berita mengenai ibu yang tega
menyiksa anaknya sendiri. Berita tersebut pasti menimbulkan rasa prihatin di hati kita.
Oleh karena itu, mari kita berdoa bagi setiap ibu di Indonesia. Biarlah Tuhan
memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengasuh dan mendidik anak-anak
mereka dengan bijaksana. Doakan juga, agar Tuhan memberi kesehatan dan
kesabaran kepada mereka dalam mengurus rumah tangga.

28 Februari 2012 - Pembentukan Karakter bagi Para Petobat Baru
Ketika kita menceritakan Kabar Baik kepada mereka yang belum percaya, t idak sedikit
dari mereka yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka
biasanya mengalami perubahan yang radikal dalam hidup mereka, di mana Tuhan
mulai memotong dan membersihkan ranting-ranting yang tidak baik. Mari kita berdoa,
agar mereka tetap bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan, dalam menjalani
setiap proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka.

29 Februari 2012 - Dokter di Pelosok Negeri
Kehadiran tenaga kesehatan di pelosok-pelosok tanah air sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Sayangnya, penyebaran para dokter dan bidan masih belum merata dan
mereka pun tidak berdinas sepanjang tahun. Mari kita berdoa agar anak-anak Tuhan
terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai dokter di pedalaman. Kiranya, mereka juga
memunyai kerinduan untuk mengabarkan Kabar Baik kepada masyarakat di wilayah itu.

1 Maret 2012 - Kekerasan Terhadap Anak-anak
Kekerasan terhadap anak-anak, bukan merupakan berita baru. Sampai hari ini, kita
masih sering mendengar banyak anak yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan,
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entah itu dari keluarga maupun dari lingkungan. Tidak sedikit dari mereka yang
dimanfaatkan oleh keluarga maupun oknum tertentu, misalnya dipaksa bekerja,
mengamen, dll. hanya untuk memenuhi keinginan orang-orang tersebut. Mari kita
berdoa, agar Tuhan memberi kekuatan dan perlindungan kepada anak-anak ini.

2 Maret 2012 - Perlindungan bagi Utusan Injil
Memberitakan Kabar Baik memerlukan keberanian karena di beberapa tempat ada
orang-orang yang tidak suka terhadap kekristenan. Mereka berusaha dengan segala
cara untuk menghalangi pemberitaan Kabar Baik, melalui ancaman atau pun langsung
dengan serangan fisik. Karenanya, para utusan Injil sering kali menjadi sasaran empuk
mereka. Doakan agar Tuhan senantiasa menyertai para utusan Injil dalam melayani di
ladang-Nya.

3 Maret 2012 - Tindak Kriminal yang Menimpa Wanita Indonesia
Dalam berita di media massa, cetak maupun elektronik, tidak jarang kita membaca atau
menyaksikan berita mengenai tindak kriminal dan kekerasan terhadap wanita.
Peristiwa-peristiwa tersebut pasti dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi beberapa
perempuan, khususnya mereka yang banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Mari
kita berdoa, agar tindak kriminal dan kekerasan kepada wanita di Indonesia bisa ditekan
oleh pihak berwajib maupun masyarakat. Doakan juga para wanita yang menjadi korban
tidak menyenangkan, agar Tuhan memulihkan mereka dari trauma yang mungkin masih
mereka rasakan sampai hari ini.

4 Maret 2012 - Organisasi yang Menopang Para Utusan Injil
Sangat sedikit utusan Injil yang bekerja secara individu. Pada umumnya, mereka
tergabung dalam sebuah organisasi misi tertentu, yang akan mendukung pelayan
mereka, baik dana maupun kebutuhan lainnya. Ada kalanya, organisasi-organisasi
tersebut mengalami kendala untuk mendukung pelayanan para utusan Injil yang
tergabung di dalamnya. Doakan agar Tuhan memampukan organisasi-organisasi
tersebut untuk dapat mendukung pelayanan para utusan Injil dengan baik.
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Shalom,
Banyak hal terjadi di sekitar kita, baik ataupun buruk. Tapi terkadang kita memiliki
penyesalan karena sesuatu hal yang terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tangan manusia terbatas, tapi tangan Tuhan tak terbatas dan penuh kuasa. Mari
Rekan-Rekan pendoa, kita nyatakan semua kerinduan dan beban kita dalam doa dan
kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ikut campur tangan dalam setiap masalah yang
kita hadapi.
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

5 Maret 2012 - Persekutuan Kristen di Kantor-Kantor
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Banyak dari mereka yang
bekerja di kantor, baik itu kantor pemerintah maupun swasta, termasuk orang Kristen.
Mari kita berdoa agar para pegawai Kristen memunyai kerinduan untuk bersekutu di
kantor mereka, sehingga melalui persekutuan tersebut, pengenalan mereka akan
Kristus semakin bertumbuh. Kita doakan juga untuk setiap persekutuan yang sudah ada
di kantor-kantor, agar setiap kali mereka mengadakan persekutuan dapat berjalan
dengan baik dan dengan tenang, tanpa ada gangguan maupun ancaman dari
kelompok-kelompok tertentu.

6 Maret 2012 - Artis yang Terlibat Narkoba
Dewasa ini banyak artis pendatang baru yang bermunculan. Banyak juga dari mereka
yang beragama Kristen. Gaya dan kehidupan mereka pun banyak ditiru oleh para
penggemarnya. Tetapi karena pergaulan yang salah, ada beberapa dari antara mereka,
tanpa kecuali mereka yang menjadi anak-anak Kristus yang terlibat dengan narkoba.
Doakan untuk artis yang terlibat narkoba -- terutama mereka yang beragama Kristen,
agar mereka menyesali dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan dapat merugikan
diri sendiri dan memiliki tekad untuk tidak terlibat narkoba lagi. Doakan juga agar
mereka dimampukan untuk menjalani proses pemulihan dari keterikatan narkoba,
sehingga mereka benar-benar pulih dan mereka bisa lebih fokus dalam karier dan
memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan untuk mempermuliakan Dia.

7 Maret 2012 - Pedagang Gorengan Kristen
Masyarakat Indonesia menyukai gorengan sebagai camilan maupun teman makan nasi.
Tidak mengherankan jika pedagang gorengan banyak bermunculan di kampungkampung maupun di pusat jajan. Akan tetapi, beberapa liputan media telah
mengungkap fakta adanya kecurangan yang dilakukan oleh segelintir pedagang
gorengan demi mengeruk keuntungan berlebih. Doakan orang-orang percaya yang
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menjual gorengan sebagai mata pencaharian, agar tetap mengedepankan kejujuran
dalam melakukan usaha.

8 Maret 2012 - Pengelola Stasiun Televisi
Televisi merupakan media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik
sebagai media untuk mencari informasi maupun hanya sekadar hiburan, baik di rumah
maupun di tempat-tempat umum. Mengingat keberadaan televisi sangat vital bagi
masyarakat Indonesia, tak ayal banyak produser yang berusaha agar program mereka
bisa ditayangkan di televisi. Para pengelola stasiun televisi dituntut untuk bisa
menyeleksi setiap program yang ada, sehingga program-program yang akan
ditayangkan merupakan program-program yang dapat membangun masyarakat
Indonesia. Mari kita berdoa untuk para pengelola stasiun televisi, agar Tuhan memberi
hikmat dan bijaksana dalam menyeleksi program televisi apa yang layak untuk
ditayangkan.

9 Maret 2012 - Orang Percaya yang Sakit
Kita tentunya tidak ingin tubuh kita sakit. Tetapi mungkin karena kondisi cuaca atau
lingkungan sekitar kita yang tidak kondusif, maka tubuh kita tidak mampu
menoleransinya. Untuk itu, mari kita berdoa untuk saudara kita yang seiman, terutama
bagi mereka yang sedang sakit, terkhusus untuk kebutuhan biaya yang diperlukan
selama pengobatan dan pemulihan, agar Tuhan mencukupkan.

10 Maret 2012 - Tukang Pos Kristen
Meskipun mulai tergusur oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, layanan pos
tetap memainkan peranannya dalam kehidupan masyarakat kita. Pengiriman paket
maupun surat-surat dinas masih mengandalkan jaringan kantor pos yang tersebar
hingga seluruh pelosok nusantara. Kehadiran tukang pos sebagai ujung tombak
pelayanan kantor pos senantiasa dinilai oleh masyarakat. Mereka harus mengantarkan
surat maupun paket tepat waktu dan tepat sasaran. Doakan saudara-saudara kita
seiman yang berprofesi sebagai tukang pos agar selalu menunjukkan kinerja terbaik
dalam mengantarkan surat, wesel, maupun paket. Dengan menunjukkan etos kerja
Kristiani semacam itu, mereka dapat bersaksi melalui pekerjaan sebagai tukang pos.
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11 Maret 2012 - Mahasiswa Kristen

Masalah pertikaian antarmahasiswa bukan merupakan berita baru. Hal ini sudah sering
kita dengar dan baca, entah melalui media elektronik maupun cetak. Kondisi ini
tentunya sangat memprihatinkan, mengingat mahasiswa adalah golongan terpelajar,
yang seharusnya bisa berpikir lebih dalam sebelum bertindak. Yang lebih parah lagi,
pertikaian ini tidak hanya merugikan mahasiswa secara pribadi, tetapi lingkungan
tempat terjadinya pertikaian juga dirugikan oleh insiden tersebut. Mari kita berdoa untuk
para mahasiswa di Indonesia, terkhusus anak-anak-Nya, agar mereka bisa
mengendalikan diri dan tidak ikut terlibat dalam aksi-aksi yang anarkis, yang dapat
merugikan diri sendiri dan orang lain.

34

KADOS 97 (12 -- 18 Maret 2012)

KADOS 2012

Shalom,
Ketika jalan hidup mulai berat, setiap usaha kita menjadi sia-sia. Mari bergabung
dengan kami untuk menaikkan setiap seruan doa kepada Tuhan, serahkan segala
perkara kita, maka Dia akan segera bertindak lebih dari apa yang kita inginkan. Jangan
jemu-jemu berdoa karena ketika kita berdoa, Tuhan akan campur tangan dalam
kehidupan kita dan kita akan keluar menjadi pemenang. Mari berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Gunung Yudi Pamungkas
< http://doa.sabda.org >

12 Maret 2012 - Pelatihan Multimedia SABDA_Care
Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada Sabtu, 3 Maret 2012, Tim SABDA
berkesempatan mengadakan Pelatihan Multimedia SABDA_Care di Jakarta. Dalam
acara tersebut, sekitar 150 peserta dari 80-an organisasi gereja/lembaga Kristen
mendapatkan penjelasan dan pelatihan mengenai pelayanan penyebaran firman Tuhan
memanfaatkan teknologi internet, HP, komputer, dsb.. Kami sungguh bersyukur karena
acara yang dibagi ke dalam 2 gelombang ini berjalan lancar dan banyak peserta yang
mendapatkan manfaat. Berdoalah agar setiap peserta yang sudah menerima pelatihan
ini mulai bergerak memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan firman Tuhan.

13 Maret 2012 - KKR di Indonesia
Pelayanan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) sangat diperlukan untuk
menyegarkan kerohanian anak-anak Tuhan. Selain itu, KKR juga telah terbukti
memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang mengikutinya -- banyak yang
mengalami pertobatan, penguatan, pemulihan keluarga, dan masih banyak lagi.
Meskipun semua mukjizat itu tidak hanya didapat dari KKR, tetapi jelas bahwa KKR
sangat dibutuhkan. Doakan supaya acara-acara KKR yang dilaksanakan benar-benar
memberi dampak rohani sejati kepada orang-orang yang mengikutinya.

14 Maret 2012 - Koster
Koster memang bukan jenis pelayanan mimbar atau pelayan dalam ibadah, namun
perannya tidak bisa dianggap remeh. Koster yang baik pasti selalu menjaga kebersihan
dan kerapian rumah Tuhan, termasuk merawat inventaris gereja. Sebelum kebaktian
dimulai, mereka harus memastikan kebersihan ruang ibadah demi kenyamanan dan
kekhidmatan jemaat dalam mengikuti kebaktian. Seusai kebaktian, mereka juga harus
memastikan segala sesuatu rapi dan inventaris dikembalikan ke tempatnya. Doakan
para koster, agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab
dalam melayani sesama tubuh Kristus.
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15 Maret 2012 - Anak-Anak Remaja

Kita tentunya pernah mendengar berita, entah dari media cetak maupun elektronik,
perihal anak remaja yang "kabur" dari rumah. Anak-anak ini meninggalkan rumah
dengan berbagai alasan, seperti karena kurangnya perhatian dari orang tua, merasa
tidak diterima/tertolak, konflik/perbedaan pendapat dengan orang tua, dll.. Keadaan ini
tentunya cukup memprihatinkan karena jika mereka bergabung dengan komunitas yang
kurang baik, maka dapat menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang sifatnya negatif.
Mari kita berdoa agar setiap anak-anak -- remaja mendapatkan perhatian yang cukup
dari keluarga mereka, sehingga mereka tidak bertindak "bodoh".

16 Maret 2012 - Musisi Kristen
Musik adalah unsur yang selalu ada dalam kehidupan. Meski setiap orang mungkin
menyukai jenis musik yang berbeda, namun semuanya suka mendengarkannya. Di sini,
musisi Kristen memiliki kesempatan yang besar untuk memperkatakan pesan-pesan
kristiani kepada orang-orang melalui lagu. Musik dan lirik juga telah mengubah perilaku
seseorang, terutama di kalangan anak muda. Doakan supaya para musisi ini bisa
memaksimalkan potensi mereka untuk menciptakan lagu-lagu yang membangun
kerohanian anak-anak Tuhan.

17 Maret 2012 - Wilayah Gunung Berapi
Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mendengar berita adanya gunung berapi yang
aktif di berbagai daerah, seperti misalnya yang terjadi dengan Gunung Merapi dan
Semeru. Meskipun sudah dipantau, sering kali terjadi hal-hal di luar kendali. Doakan
orang-orang di wilayah ini, supaya Tuhan melindungi dan mereka bisa terhindar dari
bencana. Doakan juga pemerintah setempat dan badan yang berwewenang supaya
siap mengambil tindakan yang diperlukan dan menghindarkan sebanyak mungkin orang
dari bencana.

18 Maret 2012 - Karyawan Kristen
Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi jumlah lapangan kerja, mengakibatkan
banyaknya angka pengangguran. Pengangguran mengakibatkan jumlah angka
kemiskinan terus bertambah. Pemerintah pun terus berupaya untuk mengendalikan
jumlah penduduk dan menyediakan lapangan pekerjaan. Bersyukur banyak anak Tuhan
yang sudah diterima dalam suatu perusahaan/instansi dan mendapat pekerjaan yang
sesuai. Doakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, supaya mereka bekerja dengan
baik, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan.
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Shalom,
Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih terhadap kita -- anak- anak-Nya. Dalam
keadaan apa pun, jika kita dengan sepenuh hati menjerit kepada-Nya dalam doa, maka
Ia tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan menjawab seruan akan-anak-Nya menurut
waktu yang Ia pandang baik.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

19 Maret 2012 - Pegawai Kantor Pajak
Banyak orang berpendapat bahwa kantor pajak menjadi lahan basah untuk cepat
memperkaya diri. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pemberitaan tentang oknumoknum pegawai kantor pajak yang melakukan korupsi. Doakanlah anak-anak Tuhan
yang bekerja di kantor-kantor pajak, agar mereka selalu dikuatkan untuk bekerja
dengan baik. Tidak hanya bekerja dengan standar manusia, tetapi melakukan tugastugasnya dengan dilandasi rasa takut akan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup.

20 Maret 2012 - Penyiar Radio Kristen
Tak semua orang bisa menjadi penyiar radio. Selain dikaruniai karakter suara yang
khas, orang itu juga harus memunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebagai
penyiar radio Kristen, seseorang juga harus mampu menjaga perkataannya, agar tidak
menjadi batu sandungan bagi para pendengar. Humor yang kasar, berceloteh yang
kurang sopan, maupun sekadar gurauan menjadi sesuatu yang terlarang. Doakan para
penyiar radio Kristen, agar berhati-hati dengan lidah mereka, sehingga setiap ucapan
dalam siaran mereka merupakan kata-kata yang membangun, menguatkan, dan
menjadi berkat bagi orang lain.

21 Maret 2012 - Para Motivator Kristen
Seorang motivator memiliki pengaruh besar dalam kehidupan orang lain. Kata-kata,
pola pikir, gaya hidup, dan perspektif kehidupan mereka menarik banyak orang untuk
mendengar, melihat, dan menirunya. Jika para motivator Kristen dapat mengajarkan
dan mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam hidupnya, serta mereka dapat
menyampaikan nilai-nilai kekristenan dalam acara-acara mereka, tentunya akan
memberikan dampak yang positif terhadap pendengarnya. Doakan para motivator
Kristen agar mampu menjaga hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan dan dapat
menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengajarkan nilai-nilai kekristenan.
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22 Maret 2012 - Ketua RT/RW

Sekalipun tidak termasuk dalam struktur pemerintahan, ketua RT/RW menjadi ujung
tombak pelayanan masyarakat. Kehadiran mereka diperlukan sebagai kepanjangan
tangan pemerintah dalam sosialisasi program dan kebijakan. Meskipun tidak menerima
gaji, namun orang-orang yang mengemban jabatan ini terkadang harus turun tangan
menangani keluhan dan persoalan warga lingkungan mereka. Doakan anak-anak
Tuhan yang dipercaya dan tergerak menjadi ketua RT/RW di lingkungan mereka.
Kiranya mereka mengandalkan hikmat Tuhan dalam memberi solusi persoalan seharihari yang diadukan kepada mereka.

23 Maret 2012 - Lembaga-Lembaga Kristen
Tak bisa dimungkiri, lembaga-lembaga Kristen banyak berperan dalam pertumbuhan
iman anak-anak Tuhan. Program-program pelayanan mereka banyak menolong pribadipribadi Kristen untuk bertumbuh, memiliki komunitas rohani, dan bahkan terlibat secara
langsung maupun tidak dalam pelayanan yang mereka adakan. Doakan supaya
lembaga-lembaga Kristen yang ada saat ini, dapat melayani dengan kasih dan
kesungguhan.

24 Maret 2012 - Penginjilan kepada Anak Remaja
Menceritakan Kabar Baik kepada anak-anak remaja, bisa dikatakan gampang-gampang
sulit. Mengapa? Karena pada usia ini, para remaja mulai cenderung bersifat kritis
menanggapi berbagai hal dalam hidup mereka. Jika para remaja ini tidak mendapatkan
komunitas yang tepat dan tidak mendapatkan arahan yang benar sesuai dengan firman
Tuhan, mereka bisa terjerumus kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan
orang lain. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah cara agar para remaja ini tetap berada
dalam koridornya Tuhan. Doakan untuk setiap upaya yang dilakukan oleh
pribadi/kelompok yang melakukan penginjilan dan penjangkauan terhadap anak-anak
remaja. Doakan agar melalui pelayanan yang dilakukan, dapat membawa para remaja
lebih mengenal Kristus secara pribadi.

25 Maret 2012 - Ibadah di Rumah-Rumah Jemaat
Di beberapa wilayah di Indonesia, ada sekelompok anak-anak Tuhan yang tidak
memiliki gedung gereja -- secara fisik, yang disebabkan oleh banyak hal. Karena tidak
memiliki bangunan fisik yang tetap, maka banyak anak Tuhan yang beribadah di rumah
anggotanya. Kita patut bersyukur, meskipun para jemaat tidak memiliki bangunan
gereja yang permanen, namun semangat, kesetiaan, dan kerinduan mereka untuk tetap
bersekutu bersama saudara seiman patut diacungi jempol. Mari kita berdoa, agar ketika
ibadah berlangsung tidak menyebabkan orang-orang yang ada di sekitarnya merasa
terganggu, melainkan mereka diberkati dengan adanya ibadah tersebut.
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Shalom,
Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan persoalan. Tetapi kita
percaya bahwa Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap persoalan tersebut.
Untuk itu, marilah kita senantiasa mengandalkan Dia dalam segala hal, sehingga setiap
persoalan yang sedang kita hadapi, tidak membuat kita undur dari Tuhan. Biarlah kita
selalu melihat betapa Ia adalah Allah yang Mahabesar.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Gunung Yudi Pamungkas
< http://doa.sabda.org >

26 Maret 2012 - Seniman Tradisional Kristen
Di satu sisi, seni tradisional harus dilestarikan agar tidak melindas oleh perkembangan
zaman. Di sisi lain, beberapa unsur atau ritual dalam seni tradisional tidak sesuai
dengan iman kekristenan. Hal inilah yang menjadi dilema bagi anak-anak Tuhan yang
menjadi seniman tradisional. Mari kita berdoa untuk mendukung pergumulan mereka.
Kiranya mereka dapat terus berkarya dalam seni tradisional dan memuliakan Tuhan
dengan talenta mereka. Doakan juga agar mereka berani menunjukkan identitas
kekristenan mereka dengan menolak melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan
firman Tuhan.

27 Maret 2012 - Anak Jalanan
Menjadi anak jalanan bukanlah sebuah pilihan. Menurut survei yang pernah diberitakan
di media massa, mereka menjadi anak jalanan karena terpaksa. Banyak dari mereka
yang tidak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang yang mereka dapatkan hanyalah
kasih sayang semu, yaitu jika mereka mendapatkan uang mereka baru diperhatikan
oleh orang yang "mempekerjakan" mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar anak
jalanan tersebut mendapat kasih sayang yang nyata dan benar-benar memerhatikan
kehidupan mereka, sehingga dengan kasih sayang yang mereka dapatkan, mereka bisa
bertumbuh baik -- emosional dan psikisnya. Lebih dari itu mereka bisa meraih citacitanya.

28 Maret 2012 - Penerbit Kristen
Penerbit sangat berperan dalam pelayanan literatur, terutama dalam produk-produk
berupa buku, majalah, renungan, dan sebagainya. Saat ini, produk-produk literatur lebih
terlihat pengaruhnya karena meningkatnya minat baca masyarakat. Doakan supaya
para penerbit ini bisa terus melakukan produksi bahan-bahan literatur yang berkualitas
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dan memperluas penyebaran produknya, sehingga bisa menjangkau lebih banyak
orang.

29 Maret 2012 - Kesehatan Para Narapidana Kristen
Narapidana di Indonesia saat ini sangat banyak, bahkan banyak Rumah Tahanan
maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak mampu menampung karena
kapasitasnya yang terbatas. Hal ini seperti yang telah diberitakan di beberapa media
massa beberapa waktu yang lalu. Di dalam rumah tahanan, para narapidana bercampur
dengan orang lain, yang memungkinkan berbagai penyakit mudah sekali menyebar dan
menyerang mereka. Pada kesempatan ini, kita berdoa kepada Tuhan untuk para
narapidana yang sedang sakit. Kiranya, Tuhan menjamah mereka melalui obat-obatan
maupun tindakan medis lainnya dalam rumah tahanan.

30 Maret 2012 - Pengurus Kaum Muda
Dinamika kaum muda di masa ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus
kaum muda. Di satu sisi, mereka harus memiliki iman yang kokoh dan kerinduan
melayani rekan-rekannya. Di sisi lain, mereka juga dituntut untuk peka terhadap
perkembangan zaman, sehingga mereka mengenali kebutuhan jemaat kaum muda
secara tepat. Doakan para pengurus kaum muda, supaya mereka senantiasa bersandar
kepada Tuhan, sehingga setiap program yang disiapkan benar-benar dipakai Tuhan
untuk menjangkau dan menuntun jemaat kaum muda dalam kebenaran-Nya.

31 Maret 2012 - Pengusaha Kristen
Beberapa ciri dari seorang pengusaha di antaranya, yaitu dalam bekerja mereka selalu
ulet, tidak mudah menyerah, selalu berpikir dinamis, dan masih banyak lagi ciri lain dari
seorang pengusaha. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,
terkadang para pengusaha bertindak lebih dari apa yang seharusnya mereka lakukan.
Mari kita berdoa agar para pengusaha Kristen, selalu diberkati Tuhan dan menjadi
saluran berkat bagi orang lain. Berdoa juga untuk usaha keras yang mereka lakukan
dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, kita juga berdoa agar para pengusaha
Kristen bertindak jujur dan tulus dalam menjalankan usaha mereka. Kiranya, berkat
Tuhan menyertai usaha mereka dan perusahaan mereka bertambah maju, menjadi
berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan semakin dimuliakan.

1 April 2012 - Penginjilan Melalui Media Televisi
Televisi merupakan salah satu media yang dimiliki hampir setiap rumah di Indonesia.
Kita patut bersyukur, karena ada beberapa stasiun televisi yang menyiarkan
acara/program kekristenan. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang positif, karena
melalui program tersebut, akan ada lebih banyak orang yang bisa dijangkau dengan
firman Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan penginjilan melalui media televisi.
Doakan agar kesempatan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam
menyampaikan pesan-Nya.
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Shalom,
Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Paskah tahun
2012. Paskah adalah momen yang tepat untuk melihat dan merenungkan kembali
bagaimana Kristus telah mengorbankan diri-Nya bagi kita semua. Mari kita
mengintrospeksi diri, sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita.
Maknailah Paskah tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan refleksikan hal itu dalam
hidup kita.
"Selamat menyambut Paskah 2012, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan melingkupi
kita semua."
Tetaplah berdoa.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

2 April 2012 - Pemulihan Wilayah Bencana
Pertengahan Maret lalu, bencana angin kencang menyapu enam kecamatan di
Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bencana terparah menimpa
kecamatan Borong, kota Komba dan Elar Selatan. Doakan penanganan bencana di
wilayah ini, agar dapat segera mengatasi kebutuhan mendesak di sana. Saat ini
diperlukan 80 tenda sekolah darurat yang digunakan untuk persiapan siswa yang akan
mengikuti ujian nasional. Harian Kompas menyebutkan, 8.000 orang korban bencana,
yang rumahnya mengalami kerusakan, hingga kini masih mengungsi. Doakan supaya
dalam situasi yang sulit ini, anak-anak Tuhan tetap dikuatkan imannya.

3 April 2012 - Persiapan Paskah di Gereja-Gereja
Tak lama lagi kita akan memperingati Paskah. Gereja-gereja sudah mulai sibuk
menyiapkan acara untuk memperingati kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa untuk
berbagai persiapan yang dilakukan oleh gereja-gereja, mulai dari membentuk panitia,
merancang acara, hingga latihan musik dan pujian untuk kebaktian Paskah. Kiranya
jemaat yang terlibat dalam pelayanan Paskah memberi yang terbaik untuk kemuliaan
nama Tuhan.

4 April 2012 - Paskah untuk Sekolah Minggu
Lomba menghias telur Paskah dan mewarnai kelinci Paskah mungkin sudah menjadi
rutinitas dalam perayaan Paskah di sekolah minggu. Meskipun hal ini tidak salah,
sebaiknya acara Paskah untuk sekolah minggu tetap mengedepankan pemahaman
alkitabiah tentang karya penyelamatan manusia oleh Allah Bapa melalui Yesus. Doakan
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guru-guru sekolah minggu agar mereka berhikmat dalam mempersiapkan acara Paskah
untuk anak-anak didik mereka di sekolah minggu, sehingga mereka memunyai fokus
yang benar tentang kasih Allah.

5 April 2012 - Keamanan Rangkaian Peringatan Paskah
Banyak gereja yang sudah mulai mengadakan rangkaian perayaan peringatan kematian
dan kebangkitan Yesus. Mulai dari peringatan Minggu Palma (penyambutan Yesus di
Yerusalem), Jumat Agung (kematian Yesus di kayu salib), sampai dengan Minggu
Paskah (kebangkitan Yesus). Bahkan, rekan-rekan kita umat Katolik sudah memasuki
masa pra-Paskah sejak hari Rabu Abu. Doakan untuk seluruh rangkaian peringatan
Paskah, baik misa maupun kebaktian di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Mari berdoa
supaya situasi tetap aman dan kondusif sehingga jemaat dapat mengikuti kebaktian
dengan khidmat dan tenang.

6 April 2012 - Penginjilan Melalui Paskah
Masih banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa
atas maut. Mari berdoa agar dalam momen peringatan Paskah ini, anak-anak Tuhan
dapat melakukan penginjilan dan menyaksikan kasih Allah Bapa yang begitu besar
kepada umat manusia. Kiranya, orang-orang yang belum percaya semakin mengerti
pengorbanan dan kuasa Yesus yang dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan-Nya.

7 April 2012 - Acara-Acara Paskah
Perayaan dan ibadah Paskah tidak hanya dilakukan di gereja-gereja. Ada sekelompok
orang yang juga merayakan ibadah Paskah dengan anak-anak jalanan, anak-anak di
panti asuhan, para manula di panti jompo, para narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan, dan di berbagai tempat. Mari kita berdoa agar kegiatan ini dapat
berjalan dengan lancar. Doakan agar anak-anak Tuhan yang melayani dalam kegiatan
ini dapat mengerjakannya dengan sepenuh hati.

8 April 2012 - Mengucap Syukur atas Kebangkitan-Nya
Masih ada kecenderungan bahwa Paskah kalah semarak dibandingkan dengan
perayaan Natal. Padahal, justru melalui kebangkitan Yesuslah, iman kita sebagai orang
Kristen tidak sia-sia. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah
yang hidup dan berkuasa atas maut. Mari kita berdoa dan mengucap syukur karena
Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa. Mari juga mengucap syukur karena
Yesus telah bangkit untuk memberi kita masa depan dan pengharapan.
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Shalom,
Ketika jalan hidup mulai berat, setiap usaha kita menjadi sia-sia, mari bergabung
dengan kami untuk menaikkan setiap seruan doa kepada Tuhan. Serahkan segala
perkara kita kepada-Nya, maka Dia akan bertindak lebih dari apa yang kita pikirkan.
Janganlah jemu-jemu berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

9 April 2012 - Para Pelajar di Indonesia
Standar kelulusan sekolah baik di SD, SMP, SMU, dan SMK semakin tinggi dari tahun
ke tahun. Sering kali, anak-anak yang duduk di bangku sekolah mengkhawatirkan hal ini
dan menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Semua itu justru membuat kegiatan
belajar terganggu. Mari doakanlah supaya setiap anak sekolah memiliki kerinduan
untuk rajin belajar sebagai bekal mereka menghadapi UAS dan UAN. Doakan agar
mereka mendapatkan ketenangan hati, terus berusaha dan berdoa, sehingga akhirnya
mereka memperoleh hasil yang dapat dibanggakan dan lulus dengan nilai yang baik.

10 April 2012 - Roadshow SABDA di Bali, Sidoarjo, dan Surabaya
Pada tanggal 11 -- 12 April 2012, Yayasan Lembaga SABDA akan mengadakan
roadshow di Denpasar, Bali. Setelah itu akan lanjut roadshow di Sidoarjo dan Surabaya
pada tanggal 13 -- 15 April 2012. Mohon dukungan doa untuk tim SABDA yang akan
mengadakan pengenalan dan pelatihan Software SABDA, termasuk juga membagikan
produk-produk SABDA kepada para peserta. Doakan agar tim SABDA yang berangkat
diberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana dari Tuhan dalam tugas pelayanan ini.
Kiranya, apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, sehingga setiap peserta
dapat menggunakan produk SABDA untuk belajar firman Tuhan dan mengembangkan
pelayanan di mana pun mereka berada.

11 April 2012 - Kenaikan Harga Bbm
Sekalipun kenaikan harga BBM ditunda, pemerintah masih mungkin menaikkan harga
BBM di tahun ini. Apalagi, tak bisa dimungkiri kekhawatiran bahwa isu kenaikan harga
BBM telah mulai memicu kenaikan harga barang-barang lainnya. Doakan agar
pemerintah kita siap mengantisipasi berbagai gejolak yang mungkin terjadi dalam
masyarakat karena kebijakan ini. Doakan juga agar pengalihan subsidi BBM
direncanakan sematang mungkin, sehingga tepat sasaran dalam pelaksanaannya.
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12 April 2012 - Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba

Kompas (14 Maret 2012) memberitakan bahwa penyelundupan narkoba masih terus
terjadi di Indonesia. Hal ini terkait dengan penegakan hukum yang masih lemah,
sehingga banyak tersangka dalam kasus narkoba yang dihukum ringan, bahkan bebas
dari dakwaan. Mari berdoa untuk pihak-pihak yang berwenang dalam mengusut dan
menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia agar bekerja sama
dengan efektif. Kiranya dengan menindak tegas dan memberi hukuman yang setimpal
untuk kejahatan ini, bahaya narkoba bagi generasi muda di Indonesia dapat dikurangi.

13 April 2012 - Izin Pertambangan dan Kehutanan
Beberapa kepala daerah di Indonesia sedang mendapat sorotan terkait kebijakan
eksplorasi tambang secara besar-besaran yang membahayakan lingkungan. Bukan
hanya itu, beberapa usaha pengelolaan hutan juga dikabarkan mengabaikan hak adat
suku-suku asli di wilayah itu. Mari berdoa bagi para kepala daerah tersebut. Kiranya,
mereka memiliki hati untuk memihak kepentingan umum dan memiliki keberanian untuk
meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan dan pengelolaan hutan yang
bermasalah.

14 April 2012 - Proyek Penyebaran Alkitab di Indonesia
Alkitab merupakan buku yang paling berpengaruh di muka bumi karena Alkitab adalah
firman Allah. Alkitab di dalamnya memuat firman Allah. Menyebarkan Alkitab ke seluruh
wilayah Indonesia merupakan proyek yang sangat penting, karena akan memberikan
dampak kehidupan bagi orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, proyek-proyek
pencetakan Alkitab dan penyebarannya tentu saja harus mendapat dukungan dari
seluruh umat Kristen. Doakan proyek semacam ini di mana pun, supaya efektif dan
bermanfaat bagi masyarakat.

15 April 2012 - Pengangguran dan Para Pencari Kerja Kristen
Pengangguran jelas menjadi salah satu pemicu permasalahan sosial di negara mana
pun. Orang-orang yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,
sehingga mereka terdesak dan cenderung melakukan semuanya untuk tetap hidup.
Kenyataannya, ada juga anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari para
pengangguran ini, atau sedang dalam mencari kerja. Harapannya adalah mereka tidak
terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan tetap berharap pada
Tuhan. Lebih baik lagi, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri
dan orang lain.
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Shalom,
Kami bersyukur, banyak orang dengan sukacita berdoa bagi orang lain. Kiranya setiap
pokok doa yang dikirimkan KADOS kepada Anda dapat menambah lagi waktu-waktu
khusus Anda bersama dengan Tuhan untuk bersyafaat bagi orang lain. Tuhan Yesus
mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Amin!
Redaksi Tamu KADOS,
Gunung Yudi Pamungkas
< http://doa.sabda.org >

16 April 2012 - Ujian Siswa SMU
Ujian Nasional siswa SMU akan dilaksanakan 16 -- 19 April 2012. Siswa maupun guru
berusaha melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk menghadapi ujian tersebut.
Doakan para siswa SMU, khususnya anak-anak Tuhan, yang saat ini sedang
menghadapi ujian nasional, agar mereka berkonsentrasi dalam mengerjakan setiap
soal. Doakan agar mereka tetap sehat dan bisa belajar dengan baik.

17 April 2012 - Persekutuan Hamba Tuhan Pedesaan
Akhir-akhir ini, banyak muncul persekutuan hamba-hamba Tuhan di kota-kota kecil
maupun kabupaten. Berlatar belakang untuk memberikan dorongan dan semangat
kepada mereka, persekutuan ini menjadi sarana berbagi bagi para hamba Tuhan, baik
mengenai masalah yang mereka hadapi maupun kemajuan pelayanan mereka. Sebagai
para pemimpin umat, mereka tentu saja memiliki pengaruh yang cukup penting bagi
jemaat masing-masing. Doakan supaya persekutuan ini semakin berkembang dan
banyak hamba Tuhan terbantu dengan program ini.

18 April 2012 - Gereja-Gereja di Indonesia
Pengaruh gereja pada individu dan masyarakat dapat dilihat dengan jelas saat ini.
Anak-anak Tuhan merasakan bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam
gereja mengubah hidup mereka; sementara perubahan individu ini berdampak pada
peningkatan moralitas masyarakat. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa ada
masalah-masalah intern yang dihadapi gereja. Doakan supaya gereja bisa tetap
bersatu, mengatasi masalah mereka, dan menjadi sarana pembangunan karakter yang
seperti Kristus.

19 April 2012 - Panti Asuhan Kristen
Panti asuhan telah banyak menolong anak-anak yang kurang beruntung untuk
mendapatkan kesempatan seperti anak-anak lain. Mereka bisa sekolah, mendapat
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pendidikan, dan juga mendapat gizi yang lebih baik. Selain semua hal itu, anak-anak ini
juga perlu mendapatkan pendidikan rohani yang baik, sehingga hidup mereka juga bisa
dipakai Allah. Mari berdoa untuk mereka, supaya mereka bisa memaksimalkan
kesempatan yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk memperbaiki kehidupan
mereka dan untuk melayani Tuhan.

20 April 2012 - Sekolah-Sekolah Teologi
Belum banyak sekolah teologi di Indonesia yang sudah dikenal oleh anak-anak Tuhan
sehingga pertambahan mahasiswa barunya masih kurang maksimal. Tentu ada banyak
faktor yang menjadi penyebabnya. Masih diperlukan banyak peningkatan dalam
berbagai hal untuk sekolah teologi di Indonesia supaya lebih dikenal, berpengaruh, dan
dirasakan dampaknya dalam dunia kekristenan Indonesia. Jika peminat sekolah teologi
semakin banyak, tentu akan melahirkan anak-anak Tuhan, yang diharapkan memiliki
kualitas untuk memberikan dampak pada penginjilan dan peningkatan moralitas
bangsa. Doakan supaya sekolah teologi meningkat kualitasnya, baik secara akademis
dan rohani, sehingga dapat menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas pula.

21 April 2012 - Wanita Indonesia
Menjadi ibu adalah tugas penting yang diberikan Tuhan kepada banyak wanita. Melalui
peran ini, seorang wanita bisa mendidik anak-anaknya dan membawa mereka kepada
Tuhan. Tapi, dengan berbagai pengaruh di lingkungan sekitar, ini bukanlah tugas yang
ringan. Dibutuhkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengemban tugas ini.
Doakan para wanita agar dengan keunikannya bisa berperan dengan baik dalam
keluarganya. Menjadi penolong bagi suaminya, melayani keluarga dengan bersukacita.
Dan bagi ibu yang bekerja, doakan supaya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat, agar
bisa membagi waktu dengan baik, menjadi berkat di keluarga dan lingkungan
pekerjaan.

22 April 2012 - Penulis Kristen
Di antara kita, banyak yang dikaruniai talenta sebagai penulis. Sebagian merasa
terpanggil dalam pelayanan literatur Kristen, sebagian lain merasa lebih nyaman untuk
menulis di bidang sekuler. Apa pun itu, mereka sudah memilih media untuk
menggunakan talenta yang diberikan oleh Allah. Mari berdoa bagi para penulis Kristen,
agar senantiasa menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya kreativitas
mereka dalam dunia kepenulisan senantiasa disertai dengan kerinduan untuk
membagikan ajaran-ajaran Kristus melalui karya mereka.
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Shalom,
Kasih Allah tak pernah berkesudahan setiap waktu dalam kehidupan kita. Saat kita
berbeban berat, saat kita mulai letih, Tuhan terus menyatakan kasih-Nya dalam
kehidupan kita. Janji-Nya selalu "ya" dan "amin". Untuk itu, apa pun pergumulan,
kerinduan, beban yang kita tanggung, mari serahkan ke tangan Yesus. Dia berkuasa
menjawab doa dan penyertaan-Nya selalu terbukti. Teruslah berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

23 April 2012 - Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba
Kompas (14 Maret 2012) memberitakan bahwa penyelundupan narkoba masih terus
terjadi di Indonesia. Hal ini terkait dengan penegakan hukum yang masih lemah,
sehingga banyak tersangka dalam kasus narkoba yang dihukum ringan, bahkan bebas
dari dakwaan. Mari berdoa untuk pihak-pihak yang berwenang mengusut dan menindak
peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, agar bekerja sama dengan
efektif. Kiranya dengan penindakan tegas dan pemberian hukuman yang berat untuk
kejahatan ini, bahaya narkoba bagi generasi muda di Indonesia dapat dikurangi.

24 April 2012 - Banjir di Jakarta
Pada tahun 1997, 2002, dan 2007 telah terjadi banjir besar yang melumpuhkan ibukota
Jakarta, sehingga banyak orang berpikir akan adanya siklus lima tahunan di balik
bencana banjir di Jakarta. Dan sekarang, di tahun 2012 banyak orang mulai ditakutkan
akan adanya lagi banjir besar di Jakarta. Namun sebenarnya, permasalahan banjir lebih
disebabkan oleh pendangkalan sungai oleh sampah, hunian di aliran sungai, sanitasi
yang buruk/tersumbat, berkurangnya daerah resapan air, dan penyebab lain yang
ditimbulkan oleh manusia sendiri. Mari berdoa bagi kesadaran masyarakat untuk
mencegah banjir, terutama mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kiranya
bencana banjir tidak terus terulang di Jakarta dan di daerah-daerah lain di Indonesia.

25 April 2012 - Orang Hilang
Hampir setiap pagi di sebuah stasiun televisi ditayangkan informasi mengenai mereka
yang kehilangan anggota keluarganya. Mereka berharap dengan menyebarkan
informasi tersebut di media televisi maupun media lainnya, ada orang yang menemukan
keluarga mereka tersebut. Mari doakan mereka yang saat ini sedang mengalami
kesusahan hati dan kebingungan karena hilangnya anggota keluarga mereka. Kiranya
Tuhan membuka jalan agar setiap usaha yang mereka lakukan membuahkan hasil.
Khusus bagi orang percaya, biarlah mereka terus berserah kepada Tuhan dan percaya
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akan pertolongan-Nya. Berdoa pula bagi orang-orang yang hilang agar Tuhan
memberikan pemeliharaan kepada mereka di mana pun berada.

26 April 2012 - Para Orang Tua
Orang tua merupakan media pendidikan pertama tempat anak mendapatkan
pengajaran. Apa yang diajarkan orang tua kepada anak akan memengaruhi kehidupan
anak itu seumur hidupnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para orang tua untuk
memikirkan perilaku, tutur kata, dan perspektif mereka, sehingga anak-anak dapat
mewarisi sesuatu yang baik dari mereka. Dengan demikian, akan tercipta suatu
generasi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Doakan supaya para orang tua agar dapat
menjadi wakil figur Kristus bagi anak-anak mereka.

27 April 2012 - Keselamatan di Jalan Raya
Jalan raya yang semakin dipadati kendaraan sering kali juga meningkatkan risiko
kecelakaan. Diberitakan, akhir-akhir ini terjadi beberapa kecelakaan yang memakan
banyak korban jiwa. Mari kita mohon perlindungan dari Tuhan, khususnya bagi orang
percaya. Doakan untuk keselamatan di jalan raya, supaya orang berkendara dengan
hati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, dan tidak membahayakan pengendara
lainnya.

28 April 2012 - Kerukunan Umat Beragama
Banyaknya ragam budaya di Indonesia harus ditopang dengan kesungguhan untuk
menjaga kerukunan dalam masyarakat. Bertepatan dengan hari raya Nyepi yang
dirayakan umat Hindu di berbagai daerah ini, doakan kerukunan antarumat beragama di
Indonesia. Doakan supaya tidak ada hal-hal yang memicu pertikaian. Bagi gereja
Tuhan, doakan supaya gereja-gereja bisa mengadakan kebaktian dengan aman, dan
tetap menyampaikan Kabar Baik dengan berhikmat.

29 April 2012 - Demo Kenaikan UMR
Kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi akhir-akhir ini, namun kenaikan UMR
tidak terjadi. Hal ini memperberat beban hidup bagi banyak orang yang bekerja sebagai
buruh, dan akhirnya memaksa mereka untuk mengadakan demonstrasi kenaikan UMR.
Mari berdoa untuk demonstrasi buruh yang menuntut kenaikkan UMR di berbagai
daerah di tanah air, kiranya tuntutan mereka diperhatikan oleh pemerintah. Doakan pula
berlangsungnya demonstrasi supaya berjalan dengan aman dan damai, juga supaya
dapat saling menjaga emosi sehingga tidak terjadi bentrok dengan aparat keamanan
dan terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
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Shalom,
Terkadang kita merasa seperti seorang diri dalam hidup ini, di tengah badai masalah
dan cobaan yang sedang dihadapi, terbesit dalam pikiran bahwa Tuhan jauh dari kita.
Perlu kita ketahui bahwa Allah kita adalah setia. Dia selalu menyertai dan menolong kita
dalam setiap permasalahan dalam hidup kita. Jaga hati, terus berdoa dan berharap
kepada Tuhan.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

30 April 2012 - Kenaikan Harga BBM
Sekalipun kenaikan harga BBM ditunda, pemerintah masih mungkin menaikkan harga
BBM di tahun ini. Apalagi, tak bisa dimungkiri kekhawatiran bahwa isu kenaikan harga
BBM telah mulai memicu kenaikan harga barang-barang lainnya. Doakan agar
pemerintah kita siap mengantisipasi berbagai gejolak yang mungkin terjadi dalam
masyarakat karena kebijakan ini. Doakan juga agar rencana pengalihan subsidi BBM
dipikirkan matang-matang, sehingga tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

1 Mei 2012 - Politik di Indonesia
Pemilu di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2014. Tetapi, persiapan dan
propaganda partai politik sudah sering kita dengar di media massa. Marilah kita berdoa
bagi terlaksananya pemilu 2014 yang demokratis, jujur, aman, dan damai, sehingga
menghasilkan terpilihnya para pemimpin bangsa dan pemerintahan yang mampu
mengemban amanat rakyat. Doakanlah supaya belas kasih Tuhan tertuju bagi
Indonesia dan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan mau berjuang untuk
kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dan golongannya. Doakan pula agar
pemilu 2014 tidak dinodai oleh adanya kerusuhan, politik uang, dan kecurangankecurangan lain.

2 Mei 2012 - Gereja di Pedalaman
Sebagai hasil karya pelayanan para utusan Injil, beberapa suku di pedalaman
Kalimantan dan Papua sudah menerima Kristus. Bahkan, bangunan-bangunan
sederhana mereka dirikan dan fungsikan sebagai gereja di wilayah itu. Mari berdoa agar
di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, gereja-gereja di pedalaman itu tetap
dapat memancarkan terang kasih Kristus. Kiranya para hamba Tuhan yang melayani di
situ tetap setia membina kerohanian jemaat berdasarkan firman Tuhan.
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3 Mei 2012 - Biaya Pendidikan untuk Anak Indonesia
Upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di
Indonesia nampaknya belum memberikan hasil yang signifikan. Anggaran yang
diberikan oleh pemerintah untuk menopang pendidikan di Indonesia, tidak 100 persen
diaplikasikan. Santer terdengar, anggaran pendidikan yang diberikan ke beberapa
sekolah, tidak sampai kepada para siswa. Mari kita berdoa agar pihak yang dipercaya
untuk mengelola dan membagikan bantuan ini dapat bekerja dengan baik dan jujur,
sehingga biaya pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak didik dapat diterima
dengan baik.

4 Mei 2012 - Dokter Kristen
Bagi beberapa orang, mungkin sulit mendengar Kabar Baik langsung dari pendeta atau
penginjil. Banyak orang yang belum percaya membangun benteng untuk memagari diri
saat mengetahui bahwa mereka sedang berinteraksi dengan pendeta atau penginjil.
Oleh sebab itu, diperlukan cara lain untuk mendekati mereka. Pendekatan paling efektif
adalah melalui pemenuhan akan kebutuhan mereka saat itu. Para dokter selalu
diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan atau pertolongan
medis. Jika para dokter Kristen mampu melihat kesempatan ini, mereka dapat
menjadikan "sakit" sebagai pintu untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang-orang
tersebut. Doakan supaya para dokter ini dapat bekerja dengan baik dan menggunakan
kesempatan untuk menyampaikan Kabar Baik.

5 Mei 2012 - Pelatih Paduan Suara Gereja
Sebagai seorang yang harus menegakkan kedisiplinan, pelatih paduan suara gereja
sering menghadapi dilema saat harus menegur anggotanya. Anggota yang datang
terlambat, malas berlatih, atau salah dalam membaca not memang perlu ditegur. Akan
tetapi, teguran itu harus dilakukan dengan berlandaskan kasih sebagai sesama tubuh
Kristus. Doakan para pelatih paduan suara gereja, agar beroleh hikmat dalam
memimpin anggota, serta mampu memberi teladan pelayanan kepada mereka.

6 Mei 2012 - Izin Pertambangan dan Kehutanan
Beberapa waktu yang lalu, beberapa kepala daerah di Indonesia sedang mendapat
sorotan terkait kebijakan eksplorasi tambang secara besar-besaran yang
membahayakan lingkungan. Bukan hanya itu, beberapa usaha pengelolaan hutan juga
dikabarkan mengabaikan hak adat suku-suku asli di wilayah itu. Mari berdoa bagi para
kepala daerah tersebut, kiranya mereka memiliki hati untuk memihak kepentingan
umum, dan memiliki keberanian untuk meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan
dan pengelolaan hutan yang bermasalah.
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Shalom,
Hidup selalu identik dengan yang namanya masalah. Selama manusia masih hidup,
maka selama itu juga masalah akan senantiasa ada dan berjalan beriring dengan
manusia. Namun, di balik semua itu jangan pernah khawatir dan gentar dengan setiap
masalah yang menghampiri. Dalam firman-Nya Tuhan berjanji akan selalu menguatkan
dan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang dihadapi. Terus tekun dalam
doa dan bersandar kepada Tuhan.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

7 Mei 2012 - Pelatihan Penulis Kristen
Pada tanggal 7 -- 8 Mei 2012, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) akan mengadakan
Pelatihan Penulis Kristen, dengan tema "Menulis Renungan dengan Software SABDA".
Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada setiap penulis Kristen
mengenai arti sesungguhnya dari menulis renungan berdasarkan firman Tuhan. Doakan
agar acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan setiap peserta yang mengikuti dapat
menangkap setiap materi yang diberikan dengan baik. Doakan juga untuk para
pembicara yang akan menyampaikan materi dalam pelatihan ini, agar dapat
menyampaikan setiap materi dengan baik dan bisa dimengerti oleh peserta.

8 Mei 2012 - Bentrok di Solo
Bentrokan antarwarga dan kelompok massa terjadi di barat pasar Tanggul, Kampung
Gandekan, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Solo, Kamis (3/5) siang. Akibat
bentrokan tersebut, 4 orang mengalami luka berat serta ringan dan harus dilarikan ke
rumah sakit. Entah apa penyebab terjadinya saling ejek antara kelompok massa dengan
warga. Berdasarkan informasi di lapangan, bentrokan warga dengan kelompok massa
tersebut pernah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mengucap syukur untuk
kesigapan dan penjagaan ketat aparat keamanan dalam menangani insiden ini,
sehingga situasi di lokasi bentrok berangsur-angsur membaik. Doakan agar kedua
belah pihak (warga dan kelompok massa) dapat segera menyelesaikan masalah ini
dengan baik dan masalah ini tidak meluas.
Sumber: Solopos, Tahun XV/No.221, Hal. 1 dan 8

9 Mei 2012 - World Prayer Assembly (WPA) 2012
Pada tanggal 14 -- 18 Mei 2012, akan diadakan World Prayer Assembly (Pertemuan
Doa Sedunia) di Jakarta. Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk
mempersatukan para pemimpin gerakan doa, pendoa, gereja dan market place, anak51
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anak dan generasi muda dari berbagai gereja dan lembaga-lembaga Kristen dari
seluruh dunia, untuk mencari rencana Tuhan, sehingga terjadi transformasi atas
bangsa-bangsa. Doakan agar acara ini dapat berlangsung dengan aman dan damai.
Doakan untuk para peserta WPA 2012, agar dapat mengikuti acara ini dengan baik.
Doakan juga untuk para pembicara, agar dapat menyampaikan dengan baik dan seturut
dengan isi hati Tuhan.

10 Mei 2012 - Pria di Indonesia
Sebuah buku mengenai pria pernah menuliskan, "Suatu kota hanya akan aman apabila
yang berwenang dapat mengendalikan kaum prianya." Tuhan sendiri juga menunjuk
pria sebagai kepala dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran
pria dalam kehidupan rumah tangga dan secara sosial karena prialah yang menentukan
ke mana rumah tangganya akan berjalan, atau seperti apakah lingkungan sosialnya
akan terbentuk. Doakan kiranya Tuhan menolong para pria ini untuk memenuhi
tanggung jawabnya di rumah dan dalam masyarakat.

11 Mei 2012 - Orang Tua
Kita tidak bisa melupakan jasa orang tua kita yang telah mendidik dan mengajar kita
dari kita lahir sampai kita dewasa. Mereka selalu memberikan yang terbaik bagi kita.
Terkadang kita tidak tahu betapa berat beban yang mereka tutupi dari kita. Yang ada
dalam pikiran mereka hanya kita -- anaknya, mereka tidak ingin kita hidup susah. Mari
kita berdoa kepada Tuhan untuk orang tua kita masing-masing, bersyukur untuk kasih
sayang, didikan, ajaran yang telah mereka berikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup
dengan baik karena didikan dan ajaran dari mereka.

12 Mei 2012 - Kesehatan
"Lebih baik mencegah dari pada mengobati", slogan ini pastinya tidak asing di telinga
kita. Namun, sudahkah kita memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, baik
kebersihan tubuh kita sendiri maupun lingkungan di mana kita tinggal, supaya kita
terhindar dari sakit? Doakanlah setiap anak-anak Tuhan, supaya memiliki kesadaran
untuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungannya, bagi terciptanya pola hidup sehat
yang menunjang kualitas hidup sehat.

13 Mei 2012 - Pemerintah Daerah
Setelah diresmikannya UU Otonomi Daerah, di Indonesia banyak bermunculan
Pemerintah daerah dan provinsi baru. Banyak kelebihan dan keuntungan dari peristiwa
ini bagi kemakmuran Indonesia, namun juga banyak menyisakan permasalahan dan
konflik baru bagi negeri ini. Mari doakan kesiapan infrastruktur dan kemampuan SDM
yang mengelola jalannya pemerintah daerah yang baru ini.
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Shalom,
Dalam kitab Mazmur, Raja Daud banyak menulis ucapan syukur karena doa- doanya
didengarkan oleh Tuhan. Tuhan, tidak pernah menutup telinga-Nya untuk mendengar
doa-doa, Dia selalu menyendengkan telinga-Nya kepada setiap seruan kita. Begitu
banyak hal yang membuat kita penat dan berbeban berat, banyak hal yang ditawarkan
dunia untuk mendapat kesenangan, tapi apakah bisa meringankan beban bahkan
menyelesaikan masalah? Tidak ada seorang pun yang menjanjikan kelegaan atas
setiap masalah kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ia senantiasa mendengar dan
menjawab doa kita. Mari nyatakan kerinduan, masalah, dan harapan kita dalam doa.
Mari berdoa!
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

14 Mei 2012 - Jatuhnya Pesawat Sukhoi Jet 100
Pada tanggal 9 Mei 2012 terjadi musibah yang cukup menggemparkan bangsa
Indonesia. Pesawat Sukhoi Jet 100 yang sedang melakukan Joy Flight dikabarkan
hilang dan pada akhirnya dinyatakan jatuh di tebing gunung Salak, Jawa Barat. Saat ini
usaha pencarian korban yang menumpang pesawat tersebut terus dilakukan oleh regu
penolong dan evakuasi. Doakan agar proses ini berjalan dengan lancar dan setiap
anggota tim diberikan kekuatan, kecermatan, serta kemampuan untuk melakukan tugas
mereka. Doakan pula pihak keluarga korban, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan
penghiburan kepada mereka.

15 Mei 2012 - Penderita Kanker
Saat ini, kanker masih berada di peringkat atas untuk penyakit paling mematikan di
dunia. Ada bermacam-macam jenis kanker yang dapat menyerang manusia, dan semua
jenis tersebut perlu penanganan yang serius serta biaya yang tidak murah. Tidak jarang
setiap proses pengobatan atau kemoterapi membuat para pasien merasa putus asa dan
tidak semangat menghadapi proses yang harus mereka lewati. Doakan setiap pasien
kanker yang saat ini sedang dalam proses pengobatan. Kiranya mereka tetap kuat dan
sabar menjalaninya, khususnya anak-anak Tuhan, melalui proses ini mereka bisa
melihat luar biasanya Tuhan menyertai mereka. Doakan pula setiap keluarga pasien,
kiranya mereka sabar dan tekun merawat anggota keluarga mereka. Biarlah dalam
setiap kelemahan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Amin.

16 Mei 2012 - Para Pencari Kerja
Pengangguran jelas menjadi salah satu pemicu permasalahan sosial di negara mana
pun. Orang-orang yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya,
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sehingga dalam kondisi terdesak, mereka dapat melakukan apa saja, termasuk yang
dapat membahayakan diri mereka pribadi dan merugikan orang lain guna
mempertahankan hidup. Mari kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini
sedang membutuhkan pekerjaan, agar di tengah-tengah pengharapan mereka untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka tetap berharap pada Tuhan dan tidak
melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

17 Mei 2012 - Remaja Kristen dan Komunitas
Alkitab mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Didikan dan pengasuhan secara kristiani dalam rumah tangga belum menjamin seorang
remaja Kristen mampu mempertahankan kebiasaan baik yang ditanamkan sejak kecil.
Apalagi, fase pencarian identitas diri di masa pubertas sering kali membawa remaja
menjauh dari pengaruh orang tua. Mari berdoa bagi para remaja Kristen, agar
menemukan komunitas yang tepat untuk membangun dan memperkuat iman mereka,
baik itu di sekolah maupun di gereja.

18 Mei 2012 - Gereja di Mal
Kebaktian yang diadakan oleh beberapa gereja di mal dapat menjadi suatu hal yang
baik. Hal tersebut dapat mengarahkan orang-orang Kristen yang menghindar dari
ibadah di gedung gereja untuk tetap ingat bersekutu dengan Tuhan. Di sisi lain, ada
yang menganggap ini sebagai upaya kristenisasi para pengunjung mal dan melanggar
aturan tentang tempat ibadah. Mari berdoa bagi gereja-gereja yang sudah mengadakan
atau sedang merencanakan kebaktian di mal. Kiranya, keputusan yang diambil bukan
sekadar ikut-ikutan atau motivasi organisasi, melainkan sungguh-sungguh didasari oleh
ketaatan atas visi yang ditanamkan Tuhan bagi gereja tersebut.

19 Mei 2012 - Perlindungan bagi Pemimpin Kristen
Para pemimpin Kristen, terkhusus mereka yang hidup di daerah-daerah yang tidak suka
terhadap kekristenan, sering kali mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak
tertentu. Kondisi ini tentunya membebani pikiran mereka. Akibatnya, pelayanan mereka
pun terganggu. Mari kita berdoa untuk para pemimpin Kristen yang hidup di daerahdaerah yang tidak suka terhadap kekristenan, agar Tuhan melindungi mereka dan
memberi kesabaran serta kekuatan dalam menghadapi intimidasi dan tekanan yang
terjadi.

20 Mei 2012 - Kontraktor
Pesatnya proyek properti dan pekerjaan umum di Indonesia, menyebabkan kian
sengitnya persaingan antara kontraktor atau pelaksana pembangunan. Tak jarang,
demi memenangi tender, segala cara bisa dihalalkan. Doakan para kontraktor Kristen,
supaya tidak tergoda untuk menurunkan kualitas proyek mereka demi keuntungan atau
kolusi dengan pihak tertentu. Kiranya Tuhan memberkati hasil kerja mereka, sehingga
bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan.
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Shalom,
"Doa orang benar besar kuasanya". Satu kutipan dari firman Tuhan yang menunjukkan
betapa besar kuasa doa itu. Sekarang apa yang kita tunggu lagi? Kenapa kita
menunda-nunda untuk berdoa? Jika kita menunda untuk berdoa, maka kita juga
menunda kuasa-Nya bekerja atas kita. Mari lepaskan setiap beban dan nyatakan
semua itu dalam doa. Tuhan mendengar dan Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anakNya. Dia akan memulihkan setiap hati yang rindu akan jamahan kuasa-Nya. Selamat
berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Maryadi
< http://doa.sabda.org >

21 Mei 2012 - Sekolah Lanjutan Atau Bekerja
Mau sekolah, kuliah, atau bekerja? Banyak anak sekolah yang setelah lulus, masih
bingung memutuskan perjalanan mereka selanjutnya. Banyak yang bimbang dalam
menentukan masa depannya, dan sebagian ada juga yang putus asa karena
memperoleh hasil yang tidak sesuai harapannya. Mari doakan supaya mereka tetap
mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan terus mencari pimpinan Tuhan dalam
menentukan masa depannya. Bagi yang ingin melanjutkan studi, doakanlah supaya
mereka mendapatkan sekolah/universitas baru sebagai kelanjutan studi mereka, dan
bagi yang ingin bekerja supaya mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik dan
menjadi berkat di tempat mereka bekerja.

22 Mei 2012 - Pegawai Kristen
Untuk mencukupi kebutuhan hidup kita harus bekerja. Banyak pegawai yang bekerja
untuk mendapatkan uang dengan tidak jujur. Mari kita berdoa, khususnya untuk
pegawai-pegawai Kristen, agar mereka bekerja dengan jujur dan bersyukur dengan apa
yang telah mereka terima. Berdoa juga agar mereka bisa membatasi dirinya sehingga
tidak terpengaruh dengan sistem kerja yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam
perbuatan dosa. Lebih dari itu, doakan agar para pegawai Kristen tersebut bisa menjadi
teladan bagi pegawai-pegawai yang lainnya.

23 Mei 2012 - Pelayanan di Penjara
Dalam kurun waktu 5 tahun ini, jumlah narapidana di berbagai kota cenderung
meningkat. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk memberikan layanan pembinaan yang
baik dan memicu berbagai masalah, mulai dari tawuran antarnapi hingga pelanggaran
hukum di dalam penjara akibat kurang kontrol. Doakan agar petugas di penjara
memberikan kinerja yang baik. Doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di
penjara, supaya melalui pelayanan mereka, para napi bisa ditolong, menyesali
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perbuatannya, dan benar-benar dipulihkan. Doakan untuk pertumbuhan iman mereka
dan kehidupan mereka di masyarakat nantinya.

24 Mei 2012 - Kesehatan Hamba-Nya yang Melayani di Ladang-Nya
Penginjil-penginjil yang melayani Tuhan di Indonesia, terutama yang berada di daerah
pedalaman rentan terhadap serangan penyakit. Mereka bekerja tidak kenal waktu untuk
mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum percaya. Berdoa bagi
mereka, agar mereka bisa menjaga kesehatan tubuh mereka. Doakan agar Tuhan
memberikan kesehatan yang prima, meskipun mereka sangat sibuk dalam melayani
Tuhan, sehingga pelayanan mereka tidak terganggu oleh kesehatan yang kurang baik.

25 Mei 2012 - Penerbit dan Penulis Kristen
Pelayanan literatur merupakan bidang yang strategis. Melalui media ini, firman Tuhan
dan nilai-nilai kristiani bisa disebarkan ke berbagai daerah dan bisa digunakan dalam
waktu lama. Doakan para penulis Kristen, agar mereka dapat menyampaikan
kebenaran firman Tuhan dalam setiap karya mereka. Doakan juga penerbit Kristen,
supaya bisa menerbitkan buku-buku bermutu, yang tidak sekadar menguntungkan
secara finansial, tetapi juga membangun masyarakat melalui buku-buku yang
diterbitkan.

26 Mei 2012 - Peran Wanita sebagai Seorang Ibu
"Keberhasilan seorang anak tergantung pada pengasuhnya". Kalimat yang sederhana
ini menggambarkan betapa berperannya seorang pengasuh -- Ibu bagi kita. Ibu adalah
orang yang biasanya paling dekat dengan anak-anaknya. Ia mengasuh setiap anakanaknya dengan penuh kasih. Tidak jarang pula seorang ibu kehilangan kasihnya
kepada anak-anaknya oleh karena keadaan. Pembuangan bayi bahkan tidak segansegan membunuhnya, penganiayaan terhadap anak, merupakan beberapa contoh yang
pernah kita ketahui melalui media. Gambaran itu menunjukkan betapa pentingnya ibu
yang baik. Doakan wanita-wanita Kristen, supaya mereka dapat berperan sebagai ibu
yang penuh kasih, dapat mendidik anaknya sesuai firman Tuhan, dan dapat menjadi
contoh bagi lingkungan sekitar mereka.

27 Mei 2012 - Calon Legislatif dan Eksekutif
Ketika kampanye, banyak caleg yang memberikan janji-janji kepada masyarakat.
Namun, tidak semuanya menepati janji mereka ketika sudah terpilih menjadi wakil
rakyat. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat terhadap wakil yang
telah mereka pilih. Dari keprihatinan inilah seharusnya umat Tuhan tergerak untuk
berdoa bagi kemajuan bangsanya, sehingga terjadi transformasi dalam sistem politik di
Indonesia. Mari doakanlah setiap calon legislatif dari partai-partai peserta pemilu,
supaya memiliki hati nurani yang murni bagi kemakmuran rakyat bukan pribadinya.
Doakan pula calon presiden dan wakil presiden masa bakti 2014 -- 2019, sehingga
Indonesia memperoleh pemimpin bangsa yang berkenan di mata Tuhan.
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Shalom,
Peduli terhadap orang lain adalah hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan karena
Tuhan pun mengajarkan demikian. Sepanjang pelayanan-Nya di dunia, Tuhan Yesus
peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Nya. Menyatakan
kepedulian tidak selalu dengan materi atau tindakan heroik yang besar. Kepedulian
yang besar dapat kita mulai dengan membawa nama seseorang dalam doa. Marilah kita
saling mendoakan.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

28 Mei 2012 - Persiapan Ujian Akhir Sekolah
Persiapan yang matang adalah modal utama bagi siswa sekolah dalam menghadapi
ujian akhir sekolah. Untuk hasil maksimal, bukan hanya kesiapan materi pelajaran saja,
melainkan juga harus siap secara mental dan fisik. Mari doakanlah bagi para pelajar di
Indonesia dalam menghadapi ujian akhir, agar mereka dapat mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menghasilkan nilai yang baik. Doakan juga agar
mereka dapat bersikap sportif.

29 Mei 2012 - Tim SAR Gabungan
Evakuasi korban Sukhoi SSJ 100 tidak lepas dari jasa ratusan anggota tim SAR
gabungan yang bekerja penuh semangat dan pantang menyerah. Apresiasi yang
setinggi-tingginya patut diberikan kepada mereka yang telah bekerja keras dan
berjuang menaklukkan medan yang cukup sulit di Gunung Salak. Butuh semangat dan
motivasi tinggi untuk menuntaskan misi kemanusiaan tersebut. Mari kita mengucap
syukur karena Tuhan memakai setiap anggota tim SAR untuk menolong proses tersebut
sampai selesai, sehingga setiap keluarga dapat menemukan keluarga mereka lagi dan
memakamkannya dengan baik. Doakan pula setiap anggota SAR dalam tugas-tugas
mereka selanjutnya agar tetap bekerja dengan sepenuh hati untuk menolong sesama
yang membutuhkan bantuan mereka.

30 Mei 2012 - Distribusi Bbm
Beberapa waktu yang lalu, sempat terdengar adanya kelangkaan pasokan BBM di
beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini cukup meresahkan masyarakat yang berdomisili
di daerah tersebut, karena cukup mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Mari kita
doakan pihak terkait yang mengatur pendistribusian BBM, agar Tuhan memberi hikmat
kepada mereka dalam mendistribusikan BBM, sehingga peristiwa serupa tidak terulang
kembali.
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Kebebasan beragama di Indonesia sering tercederai oleh adanya konflik antarumat
beragama dan juga penutupan paksa rumah-rumah ibadah. Kerap kali permasalahan
yang terjadi disertai kekerasan dan adanya korban jiwa. Kondisi ini cukup
memprihatinkan. Mari kita berdoa agar konflik-konflik yang melibatkan atau
mengatasnamakan agama tidak terulang kembali di Indonesia. Doakan juga agar
masyarakat Indonesia lebih bersikap bijaksana dan tidak mudah terhasut oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan memecah belah negara kesatuan
republik Indonesia.

1 Juni 2012 - Peringatan Hari Lahirnya Pancasila
Pancasila pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Saat itu,
beliau berpidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia mengenai landasan/dasar negara yang akan dianut setelah kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan. Pancasila bisa diandalkan sebagai kekuatan pemersatu
bangsa jika diamalkan dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga bisa tercapai
masyarakat yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Sayangnya, saat ini
kesadaran mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai
pudar. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong bangsa kita untuk kembali melihat
pentingnya pengamalan Pancasila dalam menjalankan kehidupan bernegara yang lebih
maju lagi.
Sumber:
http://www.andriewongso.com/awartikel-4060-Peristiwa_Luar_BiasaHari_Lahirnya_Pancasila

2 Juni 2012 - Loper Koran
Bagi beberapa orang, koran sudah menjadi menu sarapan sebelum mereka berangkat
bekerja atau mengawali aktivitas usaha. Tak heran, kedatangan loper mengantarkan
koran kesayangan begitu dinanti-nanti. Mari berdoa bagi para loper koran, terkhusus
yang sudah percaya Kristus, agar mereka melayani pelanggan dengan sepenuh hati;
koran tidak terlambat diantar dan lembaran-lembarannya tetap rapi. Doakan juga agar
dalam tugas sebagai loper koran mereka turut menjadi "loper Injil" yang menyampaikan
Kabar Baik kepada orang lain.
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemban tugas yang tidak ringan. Mereka
senantiasa diperhadapkan pada kasus-kasus yang cukup rumit, yang tidak hanya
membutuhkan ketelitian, tapi juga keberanian untuk mengungkapkan fakta/kebenaran
yang sesungguhnya. Tidak sedikit juga adanya pihak-pihak yang berupaya untuk
menghalangi kerja KPK dengan berbagai alasan. Mari kita berdoa bagi pemimpin dan
staf KPK, agar Tuhan memampukan mereka dalam mengusut setiap kasus dengan adil
dan bijaksana. Doakan juga agar Tuhan melindungi setiap anggota keluarga mereka,
sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik.
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Shalom,
Akhir-akhir ini, sering kita dengar atau bahkan kita alami peristiwa alam yang sungguh
mencemaskan hati. Sebagai orang percaya, apakah kita juga akan larut dalam
kecemasan menghadapi setiap bencana dalam kehidupan? Firman Tuhan
memerintahkan agar kita tidak khawatir dan tetap bersandar pada Tuhan. Kita harus
yakin akan perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita.
Terus berdoa dan bawa setiap kekhawatiran kita dalam tangan kuasa Tuhan.
Redaksi KADOS,
Yonathan Sigit
< http://doa.sabda.org >

4 Juni 2012 - Kekerasan Terhadap Anak-anak
Kasus kekerasan terhadap anak-anak masih sering terjadi di Indonesia. Akibatnya,
banyak anak korban kekerasan yang mengalami luka fisik yang cukup parah dan
mengalami trauma dalam hidup mereka. Apabila hal ini tidak segera ditangani, dapat
berdampak buruk dalam kehidupan mereka kelak. Mari berdoa bagi anak-anak korban
kekerasan supaya mereka dapat sembuh dari trauma dan luka fisik yang dialami.

5 Juni 2012 - Penerjemah Buku-buku Kristen
Banyak bahan pengajaran firman Tuhan dan buku-buku rohani berkualitas hanya
tersedia dalam bahasa asing -- bahasa Inggris. Yang menjadi persoalan adalah, tidak
semua anak Tuhan mengerti dan menguasai bahasa tersebut. Oleh karenanya,
dibutuhkan penerjemah untuk menerjemahkan bahan-bahan tersebut ke dalam bahasa
Indonesia. Mari berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai penerjemah, agar
mereka dapat menerjemahkan bahan-bahan kekristenan dengan baik, sehingga hasil
terjemahan mereka mudah dipahami oleh masyarakat Kristen Indonesia.

6 Juni 2012 - Pengajaran di Gereja
Kecenderungan gereja-gereja Tuhan saat ini banyak yang menomorduakan masalah
doktrin, pengajaran, dan teologi. Kebanyakan gereja lebih aktif dalam membangun
gedung yang megah, tata ibadah yang semarak, organisasi gereja yang kuat, dan
pelayan kasih kepada masyarakat. Mari berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, agar
kembali pada tugas utamanya yaitu mengajar dan memuridkan umat Tuhan, sehingga
gereja Tuhan dapat membangun iman jemaatnya melalui pengajaran firman Tuhan dan
teologi yang sehat.
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Tertib berlalu lintas merupakan cara terbaik mencegah kecelakaan yang dimulai dari diri
sendiri. Banyak orang tanpa sadar telah membahayakan nyawanya sendiri, dengan
melanggar lalu lintas ataupun tidak memakai alat keselamatan berkendara di jalan. Mari
berdoa supaya anak-anak Tuhan memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas.
Doakanlah supaya pelanggaran lalu lintas dapat menurun sehingga mengurangi angka
kecelakaan di jalan raya.

8 Juni 2012 - Kerusakan Hutan
Setiap hari luas hutan di Indonesia semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh maraknya
aksi penebangan liar, pembukaan lahan untuk pemukiman, alih fungsi hutan untuk
perkebunan, kebakaran hutan, dll.. Jika hal ini tidak ditangani secara serius, maka di
masa yang akan datang, kita akan kehilangan banyak sekali sumber daya alam hayati
yang sangat bermanfaat bagi generasi berikutnya. Mari berdoa bagi masyarakat
Indonesia, khususnya mereka yang bermukim di lokasi-lokasi seperti ini, agar mereka
memiliki kepedulian untuk menjaga kekayaan alam tersebut. Doakan juga agar langkahlangkah konkret yang diambil untuk melestarikan hutan oleh para pecinta alam,
pemerintah, dan polisi kehutanan untuk mengembalikan fungsi hutan yang
sesungguhnya, mendapat dukungan dari warga sekitar.

9 Juni 2012 - Kriminalitas di Indonesia
Pelaku tindak kriminalitas semakin berani dan nekat dalam beraksi. Mereka tidak hanya
bermodalkan keterampilan ilmu bela diri, namun mereka juga membawa senjata api
dalam beraksi dan juga memiliki jaringan ke berbagai daerah. Mari berdoa supaya
kuasa Tuhan melindungi anak-anak Tuhan dari adanya tindak kejahatan yang mungkin
akan menimpa mereka. Doakan pula para pelaku kriminalitas, kiranya kasih Tuhan
menjamah dan mengubahkan hidupnya, serta mereka menyadari dan bertobat dari
kejahatan yang diperbuatnya.

10 Juni 2012 - Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT)
Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan perlu dibimbing dan diperlengkapi, dan STT
didirikan untuk memenuhi kebutuhan ini. STT mengajarkan teologi, doktrin gereja, dan
kemampuan praktis pelayanan gereja kepada para calon hamba Tuhan. Mari berdoa
bagi pembentukan hamba-hamba Tuhan yang masih muda, supaya mereka dapat
menyelesaikan studinya di STT dan dapat teguh setia pada panggilan pelayanannya.
Doakan bagi kebutuhan biaya studi dan pelayanan mereka, agar mereka dapat
bertumbuh dalam iman dan semakin mengandalkan Tuhan.
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Shalom,
Beberapa waktu belakangan, ada beberapa gereja di negeri ini yang mengalami
pergumulan yang cukup berat sehubungan hilangnya kebebasan mereka untuk
mengadakan ibadah di gereja. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara seiman kita yang
sedang mengalami pergumulan yang cukup berat ini. Biarlah mereka tetap
berpengharapan kepada Kristus, serta tidak menaruh rasa benci dan dendam terhadap
pihak-pihak yang mungkin telah melukai perasaan mereka. Selamat berdoa, Tuhan
memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

11 Juni 2012 - Kemiskinan di Indonesia
Program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia tampaknya belum
membuahkan hasil. Salah satu program yang dilakukan untuk membantu masyarakat
Indonesia yang hidup di bawah standar, adalah dengan memberikan sekolah
gratis/bantuan biaya pendidikan. Tujuannya adalah menolong anak-anak yang berasal
dari keluarga kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan yang layak. Doakan
agar setiap bantuan dana dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga
anak-anak dapat terus sekolah.

12 Juni 2012 - Petugas Medis
Abdi masyarakat yang bekerja dalam bidang kesehatan, baik itu dokter, perawat,
mantri, anggota PMI, dan sukarelawan yang lain sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Mereka bekerja untuk membantu sesamanya. Mari berdoa untuk mereka, terutama
anak-anak Tuhan, agar dalam bekerja, mereka senantiasa mengingat kasih Tuhan yang
telah mengasihi mereka terlebih dahulu. Doakan juga agar mereka senantiasa
memancarkan kasih Tuhan baik dalam perkataan dan perbuatan, serta Tuhan
memberikan kesabaran, hikmat dalam menolong pasiennya, sehingga apa yang
dikerjakannya menjadi berkat bagi sesama.

13 Juni 2012 - Pemuda dan Bahaya Narkoba
Pemuda adalah tulang punggung negara. Namun, apa jadinya bila banyak pemuda
yang terjerumus dan menjadi pecandu narkoba? Tentu saja masa depan mereka
terancam. Mari doakan para pemuda di Indonesia, agar mereka tidak tergoda untuk
menggunakan narkoba. Doakan pula para orang tua di Indonesia, supaya mampu
menjaga, mengasihi, dan mengontrol anak-anak mereka, sehingga tidak terjerumus
pada pergaulan yang buruk dan membawa pada pengaruh narkoba.
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Para pemimpin umat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam
kelompoknya. Mereka dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan benar
mengenai keyakinan yang dianut. Mereka juga dituntut untuk bisa mengambil sikap dan
tindakan yang bijaksana, ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sepaham dengan
ajaran mereka. Mari kita berdoa bagi para pemimpin umat di Indonesia, agar Tuhan
memberikan hikmat, bijaksana, dan kemampuan kepada mereka dalam memimpin
umat, sehingga meminimalkan konflik yang mengatasnamakan agama, serta tercipta
rasa aman dan damai di antara masyarakat Indonesia.

15 Juni 2012 - Gereja dan Lingkungan
Beberapa gereja belum memiliki fasilitas parkir dan peredam suara yang baik dalam
desain bangunannya. Jika tidak dikelola dengan benar, hal ini bisa menimbulkan konflik
dengan masyarakat sekitar, yang merasa terganggu oleh suara musik di gereja yang
terlalu keras maupun kendaraan jemaat yang diparkir di gang atau depan rumah warga.
Doakan agar pengurus gereja senantiasa menjalin komunikasi dengan warga
lingkungan sembari memikirkan solusi persoalan tersebut. Kiranya, hal ini justru
menjadi kesempatan agar orang-orang semakin mengenal Yesus Kristus, melalui sikap
dan tindakan nyata yang ditunjukkan para pengikut-Nya.

16 Juni 2012 - Pelayana ke Daerah yang Belum Terjangkau Kabar Baik
Pelayanan ke daerah yang belum terjangkau Kabar Baik membutuhkan perhatian
secara khusus, sebab masyarakat dari daerah ini kemungkinan sangat tertutup dan
menolak setiap bentuk ajaran lain selain ajaran mereka. Oleh sebab itu, para utusan Injil
yang melayani di daerah-daerah semacam ini harus bisa menemukan metode yang
pas, sehingga pemberitaan Kabar Baik bisa terus berjalan. Mari berdoa bagi anak-anak
Tuhan dalam pelayanan misi ke daerah-daerah terpencil, agar Tuhan memberikan
hikmat kepada mereka untuk menentukan metode dan strategi dalam pelayanan
mereka. Doakan juga agar Tuhan melindungi keluarga mereka dan mencukupkan
kebutuhan hidup mereka.

17 Juni 2012 - Anak-Anak di Panti Asuhan
Anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan, tidak semuanya adalah anak-anak yang
tidak memiliki orang tua. Terkadang mereka masih memiliki orang tua yang lengkap,
tetapi karena sesuatu hal, orang tua mereka terpaksa menitipkan mereka di panti
asuhan. Anak-anak semacam ini terkadang merindukan orang tua dan kasih sayang
mereka. Mari kita berdoa bagi anak-anak yang dengan terpaksa harus berada di panti
asuhan, agar mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang baik dari teman-teman
mereka dan para pengasuh di panti asuhan di mana mereka berada.
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Shalom,
Tanpa terasa kita telah sampai di pertengahan tahun 2012. Redaksi yakin bahwa
selama setengah tahun yang lalu, banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup
kita. Tidak ada salahnya juga jika saat ini kita mengevaluasi kembali kehidupan pribadi
kita dan menetapkan serta meneguhkan kembali langkah yang akan kita tempuh. Tuhan
Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

18 Juni 2012 - Lembaga Kristen di Indonesia
Keberadaan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia sangat membantu pelayanan
kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut harus bisa
memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari berdoa bagi
lembaga-lembaga ini, supaya mereka tetap teguh dalam menjalankan panggilan.
Doakan pula setiap orang yang melayani di dalamnya, agar Tuhan memampukan
mereka selama melayani di ladang-Nya.

19 Juni 2012 - Nelayan di Indonesia
Gelombang laut yang besar tidak menyurutkan keberanian para nelayan untuk
mengarungi samudra dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Perjuangan
mereka bersama perahu tradisional buatan tangan, seolah-olah tidak menghiraukan
bahaya yang sewaktu-waktu bisa saja menenggelamkan perahu mereka. Mari berdoa
bagi keselamatan para nelayan selama bekerja di lautan lepas, agar Tuhan melindungi
dan memberi kesehatan kepada mereka. Doakan pula, khususnya bagi nelayan Kristen,
agar iman mereka kepada Kristus tetap terpelihara dan terus bertumbuh.

20 Juni 2012 - Impor Beras
Kebijakan impor beras yang diambil pemerintah untuk menutup kekurangan stok
pangan nasional sempat menimbulkan pro dan kontra. Mari berdoa bagi pihak-pihak
terkait, agar Tuhan memberi hikmat kepada mereka dalam mengambil kebijakan,
sehingga kebijakan tersebut benar-benar dapat menyejahterakan rakyat Indonesia.

21 Juni 2012 - Kepolisian Republik Indonesia
Kita patut bersyukur memiliki aparat kepolisian yang bertugas di tengah-tengah
masyarakat. Dengan keberadaan mereka, setidaknya warga Indonesia merasa aman
dan terlindungi, meskipun tidak dapat dimungkiri ada juga beberapa oknum kepolisian
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yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Hal ini
mengakibatkan citra kepolisian di Indonesia tercoreng. Mari doakan aparat kepolisian
Indonesia, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

22 Juni 2012 - Sekolah-Sekolah di Daerah
Keberadaan sekolah-sekolah di daerah yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi
kurang mendapat perhatian. Beberapa sekolah ada yang mengalami kerusakan gedung
dan tidak memiliki fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar. Kita bersyukur
untuk kepedulian pemerintah dan pihak swasta dalam masalah ini. Mari berdoa agar
semakin banyak pihak yang peduli terhadap keberadaan sekolah-sekolah di daerah
semacam ini. Doakan juga agar setiap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

23 Juni 2012 - Penyandang Dana untuk Panti Asuhan
Keberlangsungan sebuah panti asuhan turut didukung oleh kepedulian para
penyandang dana yang secara sukarela membantu dana operasional panti tersebut.
Kasih dan kerelaan dari banyak pihak yang digerakkan Tuhan untuk memberi
merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak-anak panti
asuhan. Mari doakan supaya semakin banyak orang yang terbeban untuk mendukung
dana bagi kelangsungan operasional panti asuhan. Doakan pula penggunaannya, agar
setiap dana yang ada dapat dipakai dan tersalurkan dengan baik.

24 Juni 2012 - Staf Sekolah Tinggi Teologia (STT)
Keberhasilan pembentukan calon hamba Tuhan di STT turut ditentukan oleh
keberadaan para pengajarnya. Para pengajar yang terdiri dari ketua, dosen, dan staf
kantor di STT merupakan figur-figur yang menjadi teladan bagi mahasiswa mereka.
Mari berdoa supaya seluruh staf di STT dapat lebih bersungguh-sungguh dalam
membina dan mengajar mahasiswa mereka. Doakan pula kebutuhan operasional dan
administratif di tempat pembentukan hamba Tuhan ini.
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Shalom,
Doa adalah "alat" yang paling ampuh untuk memajukan pekerjaan Allah. Hanya hati dan
tangan yang berdoa, yang dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Inilah yang sedang kita
lakukan, menjangkau Indonesia melalui doa-doa kita. Mari tetap tekun mendoakan
bangsa kita -- Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

25 Juni 2012 - Jatuhnya Pesawat Fokker 27
Berita kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi. Sebuah pesawat jenis Fokker 27
jatuh di daerah perumahan Kompleks Rajawali, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,
Kamis, 21 Juni 2012, pukul 14.30 WIB. Kejadian ini memakan korban jiwa sebanyak 10
orang dan beberapa orang menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak hanya itu saja,
sejumlah rumah juga hancur akibat kejadian ini. Musibah ini, selain merupakan duka
bagi bangsa kita, juga menjadi pekerjaan rumah bagi Angkatan Udara Indonesia dan
pemerintah. Doakan agar pihak terkait dapat segera menelusuri penyebab kecelakaan,
sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan teknis maupun nonteknis agar
peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Doakan korban luka-luka yang saat ini
sedang dirawat, agar mereka segera pulih dari luka fisik maupun psikis. Doakan pula
keluarga korban, kiranya mendapat penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi
musibah ini.

26 Juni 2012 - Penghijauan Kembali
Hutan adalah paru-paru dunia. Perlu upaya untuk melestarikan keberadaan hutan di
Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah
dengan penghijauan kembali (reboisasi). Mari berdoa bagi rencana dan pelaksanaan
reboisasi dan pelestarian hutan di Indonesia. Kiranya, upaya ini dapat mengembalikan
fungsi hutan sebagaimana mestinya. Doakan pula pemerintah, masyarakat sekitar
hutan, perusahaan pemegang HPH, dan LSM-LSM lingkungan hidup untuk terus
menjaga kelestarian hutan.

27 Juni 2012 - Sekolah Alkitab Liburan (SAL)
Pada musim liburan sekolah ini, beberapa gereja mengadakan kegiatan Sekolah Alkitab
Liburan yang diikuti oleh anak-anak dan remaja. Tujuannya adalah untuk mengisi waktu
liburan anak dengan hal-hal yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani mereka.
Doakan agar pelaksanaan acara SAL di setiap gereja yang mengadakan berlangsung
dengan baik. Kiranya, guru-guru yang melayani mengajarkan kebenaran firman Tuhan
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dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap anak yang mengikutinya semakin
mengenal lagi pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka.

28 Juni 2012 - Semangat Belajar Umat Tuhan
Tidak semua anak Tuhan memiliki kerinduan untuk melakukan studi Alkitab secara
mendalam, baik itu melalui perenungan pribadi maupun dengan membaca buku-buku
rohani atau literatur Kristen yang bermutu. Kesadaran membaca dan belajar di kalangan
umat Kristen perlu ditingkatkan guna memperlengkapi pelayanan mereka, sehingga
mereka bisa lebih efektif dalam pelayanan. Mari berdoa agar setiap anak Tuhan
memiliki semangat untuk melakukan studi Alkitab dan memperlengkapi pelayanan
mereka dengan bahan-bahan kekristenan yang alkitabiah. Kiranya, kemudahan untuk
mengakses bahan-bahan alkitabiah yang diperlukan oleh setiap gereja maupun anak
Tuhan juga semakin terbuka.

29 Juni 2012 - Kekerasan Terhadap Anak-Anak
Pelaku kekerasan terhadap anak-anak sering kali adalah orang-orang terdekat mereka - orang tua, saudara, atau tetangga. Mereka yang seharusnya melindungi dan
menyayangi anak-anak tersebut, malah menyiksa dan melakukan tindak kekerasan
lainnya. Sering kali, proses hukum tidak menyelesaikan masalah, namun malah
mengakibatkan trauma yang semakin mendalam karena si anak harus menyaksikan
orang yang ia kasihi menjalani hukuman. Mari doakan anak-anak korban kekerasan
yang menjalani keadaan yang sukar, supaya mereka ditolong oleh Tuhan untuk kuat
dan tetap tegar menjalaninya.

30 Juni 2012 - Rehabilitasi Penderita Narkoba
Bahaya narkoba bukan hanya kematian, melainkan juga kerusakan fungsi otak.
Mengonsumsi narkoba pada tingkat tertentu, akan mengakibatkan otak berelaksasi atau
berhenti bekerja sementara. Bila kondisi semacam ini terus berlanjut, maka dapat
mengakibatkan rusaknya fungsi otak. Mari berdoa bagi mereka yang saat ini sedang
menjalani proses rehabilitasi, sehingga mereka bisa pulih dari ketergantungan narkoba.
Doakan pula pusat-pusat rehabilitasi narkoba, kiranya dapat dipakai Tuhan untuk
memutuskan ketergantungan narkoba dan menyelamatkan jiwa mereka yang terikat
narkoba.

1 Juli 2012 - Pertumbuhan Iman Jemaat
Umat Tuhan di daerah terpencil banyak yang tidak memiliki hamba Tuhan, yang
bersedia tinggal bersama mereka. Selain itu, keterbatasan transportasi dan jauhnya
tempat tinggal membuat mereka sulit untuk dilayani. Mari kita berdoa bagi umat Tuhan
di daerah terpencil. Kiranya, keterbatasan dan minimnya fasilitas pendukung tidak
memengaruhi iman mereka untuk bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Doakan
kemandirian mereka dalam pertumbuhan iman dan pelayanan, sehingga mereka tidak
bergantung pada hamba Tuhan dan mampu melayani secara mandiri di antara jemaat.
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Shalom,
KADOS edisi 113 adalah edisi terakhir untuk bulan ini. Mulai minggu depan sampai
bulan Agustus, kita bersama-sama akan terlibat dalam "40 Hari Mengasihi BangsaBangsa" melalui doa. Kami mengajak Anda semua untuk dapat terlibat di dalamnya.
Mari satukan dan persiapkan hati kita, untuk masuk dalam gerakan doa yang luar biasa
ini. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

2 Juli 2012 - Remaja Kristen dan "Game Online"
Anak-anak remaja semakin akrab dengan "game online". Meskipun dapat membantu
merangsang daya kreativitas dan kecerdasan motorik, permainan ini juga mampu
menimbulkan dampak negatif. Banyak remaja yang kecanduan "game online" hingga
melupakan sekolah dan bersosialisasi. Bahkan, tak jarang pula ada yang terpengaruh
untuk bertindak kriminal. Doakan para remaja Kristen, supaya mereka mengandalkan
hikmat Tuhan dalam menggunakan waktu sehingga tidak kecanduan bermain "game
online".

3 Juli 2012 - Utusan Injil di Indonesia
Di daerah-daerah yang masih tertutup untuk Kabar Baik, ada orang-orang yang rela
memberi diri untuk memberitakan Kabar Baik Kristus. Sering kali mereka harus
menantang bahaya demi memberitakan Kabar Baik keselamatan ini. Bersyukur untuk
para utusan Injil yang sudah memberitakan Kabar Baik ini. Doakan untuk kesehatan
dan keluarga mereka yang bersama-sama melayani di tempat asing, supaya Tuhan
terus memberi kekuatan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Doakan juga supaya
pelayanan mereka menghasilkan buah pertobatan dan banyak orang ditolong untuk
mengenal Kristus.

4 Juli 2012 - Persekutuan di Rumah-Rumah
Kita patut bersyukur kalau lingkungan di mana kita tinggal tidak menolak saat kita
hendak mengadakan ibadah/kebaktian atau persekutuan di rumah. Mari kita berdoa
bagi lingkungan sekitar tempat berlangsungnya ibadah/kebaktian atau persekutuan,
agar masyarakat sekitar tidak merasa terganggu, melainkan mereka terberkati dengan
adanya ibadah/kebaktian atau persekutuan tersebut. Doakan juga agar
ibadah/kebaktian atau persekutuan di rumah-rumah dapat membawa lebih banyak
orang, untuk mengenal Kristus dan apa yang Ia ajarkan.
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5 Juli 2012 - Pengajar PAUD

Salah satu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa adalah dengan
mengadakan PAUD. Diharapkan, dengan adanya program ini setiap anak didik dapat
memiliki pola pikir yang lebih kreatif dan karakter yang baik pula. Untuk itu, di perlukan
tenaga-tenaga pengajar dan pendidik yang dapat diteladani oleh para anak didik.
Doakan anak-anak Tuhan yang mengajar di PAUD, agar Tuhan memampukan mereka
dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik mereka dengan kasih, sehingga nama
Tuhan dipermuliakan melalui apa yang mereka lakukan.

6 Juli 2012 - Gereja Bertumbuh Secara Kuantitas dan Kualitas
Hakikat gereja bukanlah gedung dan menara atau bangunan fisiknya. Gereja juga
bukanlah nama denominasi tertentu. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang
harus senantiasa bertumbuh ke arah Kristus. Para pengurus gereja yang baik tidak
hanya memikirkan aspek gereja secara organik dan organisasi, melainkan juga aspek
gereja secara organisme. Doakan pertumbuhan gereja secara kuantitas dan kualitas.
Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, setiap program penjangkauan dan pemuridan
yang dilakukan gereja, dapat terlaksana dengan baik dan menemui sasaran yang
sesuai dengan rencana Tuhan.

7 Juli 2012 - Petugas Kebersihan Umum
Petugas Kebersihan Umum sangat berjasa bagi lingkungan, terutama di musim
penghujan. Setiap pagi, mereka berkeliling kompleks perumahan, mengangkut sampah
dari setiap rumah, dan membawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan
akhir atau instalasi pengolahan sampah. Karena bergulat dengan sampah, mereka
rentan terhadap penyakit. Mari berdoa agar Tuhan melindungi kesehatan mereka dari
bakteri, virus, dan kuman penyebar penyakit yang banyak bersarang di sampah yang
mereka tangani.

8 Juli 2012 - Persiapan Doa Menjelang Ramadan
Bulan Ramadan atau bulan puasa semakin menjelang. Tidak sedikit anak Tuhan yang
juga menyambut bulan ini dengan penuh semangat, untuk berdoa bagi mereka yang
menjalankan ibadah puasa. Biasanya, banyak gereja atau lembaga pelayanan misi
memprogramkan gerakan doa khusus sepanjang bulan tersebut. Mari doakan agar
setiap program gerakan doa berjalan dengan lancar. Biarlah orang-orang percaya
bersatu hati mendoakan keseluruhan aspek ibadah puasa yang dijalankan oleh
saudara-saudara sepupu. Melalui doa, Allah bekerja untuk menyentuh hati, secara
khusus mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar menemukan Kebenaran
Sejati itu dalam kehidupan mereka.
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KADOS 114 (27 Agustus -- 2 September 2012)

Shalom,
Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda setelah selama 40 hari kemarin kita
berdoa bersama bagi bangsa-bangsa? Harapan kami, Anda mendapatkan banyak
waktu intim yang indah bersama dengan Tuhan. Jika Anda mendapatkan pengalaman
baru dalam doa Anda, Anda dapat menulis dan mengirimkannya kepada redaksi di <
doa(at)sabda.org>. Kami tunggu kesaksian dari Anda semua. Tuhan Yesus
memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

27 Agustus 2012 - Masalah Korupsi di Indonesia
Dua puluh tujuh Agustus merupakan tanggal kelahiran Alm. Baharudin Lopa, seorang
tokoh penegak hukum yang berjuang melawan kejahatan korupsi. Sampai beliau
meninggal, perjuangannya belum selesai. Bersyukur karena saat ini masih banyak
orang yang meneruskan perjuangan beliau, meski banyak tantangan yang harus
dihadapi. Penegakan hukum yang berhubungan dengan kasus korupsi memang perlu
mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus
menguatkan hati para penegak hukum di Indonesia, sehingga mereka mampu
menuntaskan kasus korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita.

28 Agustus 2012 - Masalah Urbanisasi di Dki Jakarta
Arus mudik dan arus balik sudah tuntas. Namun, persoalan-persoalan kependudukan di
ibukota belum tuntas. Pasca Lebaran, bermunculanlah para pendatang baru di Jakarta
yang akan mengadu nasib di sana. Hal ini menambah panjang deretan masalah
kependudukan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya di DKI. Pemerintah DKI
berupaya untuk terus menurunkan angka urbanisasi. Beberapa usaha yang sudah
dilakukan antara lain Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) yang rutin dilakukan 5 kali
dalam setahun. Lalu, pada setiap menjelang Lebaran, pemerintah DKI melakukan
sosialisasi melalui spanduk, leaflet, dan seruan gubernur yang dipasang di stasiun,
terminal, pelabuhan, dan bandara tempat keberangkatan para pemudik. Isinya antara
lain mendorong para pemudik untuk tidak membawa pendatang baru ke Jakarta dan
menaati administrasi kependudukan yang berlaku. Marilah kita berdoa agar Tuhan
Yesus memberikan hikmat kepada pemerintah DKI, untuk menetapkan langkah-langkah
strategis agar tingkat urbanisasi di Jakarta menurun, sehingga masalah-masalah
kependudukan di sana pun teratasi sedikit demi sedikit.
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Hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sebagai sebuah dewan yang mewakili suara rakyat, DPR masih memiliki banyak
permasalahan yang membuat kinerjanya kurang maksimal. Doakan supaya Tuhan
Yesus terus bekerja membuka mata hati dan pikiran para anggota DPR untuk berfokus
pada tugas mereka, yaitu menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

30 Agustus 2012 - Pendidikan di Daerah Tertinggal
Sekolah-sekolah di kota besar biasanya menawarkan fasilitas terbaik bagi siswanya;
mulai dari pengajar, ruang kelas, bahkan juga kegiatan ekstrakurikulernya. Bagaimana
dengan sekolah-sekolah daerah terpencil? Di ketinggian pegunungan Papua, anakanak belum tentu mendapat kesempatan belajar di sekolah. Kalaupun ada, biasanya
dengan fasilitas seadanya. Mari kita memohon pertolongan dari Tuhan Yesus bagi
mereka yang melayani di bidang pendidikan di pedalaman, entah itu pengajar,
pengelola yayasan, maupun pendukung dana, agar tetap setia melayani di bidang
tersebut. Doakan supaya anak-anak di daerah pedalaman juga beroleh kesempatan
belajar, termasuk juga pendidikan rohani.

31 Agustus 2012 - Pelayanan Anak-Anak
Pelayanan anak-anak bukanlah pelayanan sampingan di gereja. Melayani anak-anak
tidak kalah penting dari melayani jemaat dewasa karena justru di usia dinilah, karakter
seseorang dibentuk. Selain itu, anak-anak juga perlu mengenal Tuhan. Doakan supaya
Tuhan Yesus menggerakkan gereja, untuk memberi perhatian yang semestinya pada
bidang pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan
kebijaksanaan kepada gereja, untuk membekali para guru dengan pemahaman yang
benar tentang pentingnya pelayanan anak. Kiranya setiap guru diperlengkapi dengan
dasar firman Tuhan dan cara mengajar yang benar.

1 September 2012 - Kesatuan Gereja
Gereja merupakan kepanjangan tangan Allah untuk membagikan kasih-Nya kepada
dunia ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus memimpin gereja-gereja untuk bersatu,
menjadi berkat bagi masyarakat dan komunitas. Biarlah melalui gereja, lebih banyak
orang diselamatkan dan diperbarui hidupnya; dan dengan demikian gereja membawa
perubahan ke dalam masyarakat.

2 September 2012 - Stasiun Radio Kristen
Di zaman yang serba komputer ini, media radio masih mendapat tempat. Apa
istimewanya?
Publikasi e-JEMMi
(Jurnal Elektronik
Mingguan
Misi
-http://misi.sabda.org/beranda.html pernah mengulas keistimewaan radio yang
menembus letak geografi, budaya, dan halangan-halangan politis. Radio menjangkau
orang-orang yang buta huruf, tunanetra, teraniaya, kekurangan, dan lapar secara
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rohani. Dalam beberapa kasus, program Kristen adalah satu-satunya cara pendengar
dapat mengikuti kebaktian gereja. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi pelayanan
stasiun radio Kristen di mana saja. Kiranya Tuhan menolong pihak-pihak yang terkait
untuk mencukupkan biaya operasional maupun fasilitas yang diperlukan, supaya bisa
terus menyajikan acara yang berbobot. Doakan untuk orang-orang yang melayani
melalui media ini, supaya Tuhan memelihara panggilan mereka sehingga mereka dapat
melayani dengan setia, menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus.
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Shalom,
Setiap kita pasti menginginkan agar semakin hari hubungan kita dengan Tuhan semakin
intim. Untuk itulah, diperlukan perjumpaan setiap hari dengan-Nya melalui doa. Mari
para pendoa yang dikasihi Tuhan, kita semakin mengenal isi hati-Nya. Tuhan Yesus
memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

3 September 2012 - Komunikasi Remaja Kristen dan Orang Tua
Dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu yang lalu,
seorang narasumber melontarkan pernyataan bahwa teknologi dapat mendekatkan
yang jauh sekaligus menjauhkan yang dekat. Seseorang yang terlalu asyik berinteraksi
dengan gadget bisa mengabaikan apa yang ada di sekelilingnya. Gejala ini juga mulai
terjadi dalam hubungan remaja dengan orang tuanya. Mari berdoa agar Tuhan
memampukan para orang tua Kristen Indonesia untuk menciptakan komunikasi yang
bermakna dengan buah hati mereka. Biarlah kehadiran teknologi menjadi alat yang
dipakai Tuhan, untuk semakin mempererat hubungan anak dan orang tua demi
kemuliaan nama-Nya.

4 September 2012 - Partai Politik
Survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin
menurun. Hal ini sangat disayangkan karena partai politik selama ini menjadi sumber
tokoh-tokoh kepemimpinan nasional. Mari berdoa kepada Tuhan agar para politikus di
Indonesia berusaha meningkatkan kinerja, untuk lebih mengedepankan kepentingan
masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Biarlah tercipta kondisi politik
yang kondusif dalam negara tercinta.

5 September 2012 - Kesehatan Masyarakat Kristen Indonesia
Kesehatan mahal harganya, namun tidak sedikit kita jumpai anak-anak Tuhan
meremehkan kesehatan yang Tuhan berikan kepadanya. Mohonlah kepada Tuhan agar
setiap orang percaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan pribadi,
dengan mengatur pola hidup dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan tubuh yang
sehat, kiranya Tuhan memakai mereka untuk dapat mengerjakan tugas dengan lebih
maksimal lagi.
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Upah Minimum Regional (UMR) disusun berdasarkan perhitungan minimal dari
Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan penetapan KHL sering kali berbeda antara
pemerintah, pengusaha, dan perserikatan buruh. Penetapan UMR merupakan standar
pengupahan kerja, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan tidak merugikan
pengusaha ataupun buruh. Berdoalah agar Tuhan menolong pemerintah menetapkan
kebijakan UMR dengan berhikmat dan bijaksana. Kiranya mereka menjauhi kecurangan
yang tentu saja dapat merugikan pekerja di Indonesia. Doakan pula tiap-tiap perwakilan
dari pengusaha dan serikat buruh, supaya dapat memutuskan kesepakatan nilai UMR
secara bijak.

7 September 2012 - Kesatuan Gereja
Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perkembangan gereja akhir-akhir ini tidak
hanya menunjukkan perkembangannya dari segi kualitas, tetapi juga kuantitas. Hal itu
terbukti dengan banyaknya gedung-gedung gereja yang dibangun, baik di kota-kota
besar maupun di desa-desa. Selain itu, kita juga melihat banyaknya denominasi gereja
serta organisasi-organisasi yang semakin bertumbuh. Tidak ketinggalan, persekutuanpersekutuan interdenominasi akhir-akhir ini juga semakin sering diadakan di berbagai
kota di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar Tuhan terus menggerakkan
gereja untuk bersatu di dalam kasih-Nya. Mohon kepada Tuhan agar gereja-Nya tidak
berusaha menjatuhkan satu sama lain atau saling bersaing, melainkan saling
mendukung satu sama lain demi kemuliaan nama Tuhan.

8 September 2012 - Para Petobat Baru
Dewasa ini, pelayanan misi dan penginjilan telah membuahkan hasil yang memuaskan.
Segala kesulitan dan tantangan yang anak-anak Tuhan hadapi di ladang-Nya, seakan
tidak ada nilainya jika dibanding dengan keberhasilan yang telah dicapai. Banyak sekali
jiwa baru yang telah dimenangkan bagi Kristus, namun bukan berarti jiwa-jiwa baru ini
sudah berada pada garis aman. Masih banyak tantangan-tantangan yang harus mereka
hadapi dalam perjalanan hidup mereka. Mulai dari mendapatkan tekanan oleh keluarga,
dikucilkan masyarakat, dsb.. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu memanjatkan
doa kepada Tuhan bagi setiap jiwa baru, agar iman mereka semakin dikuatkan dan
bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dia.

9 September 2012 - Pemimpin Gereja
Semakin banyaknya tekanan yang dialami oleh gereja di masa kini membuat tugas para
pelayan Tuhan semakin berat, khususnya bagi pemimpin gereja. Bagaimana tidak,
kenyataan yang kita lihat saat ini adalah banyak sekali anak-anak Tuhan yang lari dari
panggilan mereka karena kesibukan materi dan kebingungan akan kebenaran Tuhan.
Seharusnya, anak-anak Tuhan tidak perlu kaget akan kondisi zaman yang semakin sulit
dan menekan saat ini. Pasalnya, Yesus sendiri pernah menubuatkan hal tersebut
sebelum kenaikan-Nya. Bahkan peringatan itu tidak hanya sekali melainkan berkali-kali.
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Hal ini merupakan tantangan baru bagi para pemimpin gereja untuk meyakinkan setiap
jemaat, supaya mampu bertahan di masa-masa sukar ini. Kami mengajak saudarasaudara untuk berdoa kepada Tuhan bagi para pemimpin gereja, sehingga mereka
mampu memimpin jemaat dengan baik, dan jemaat yang mereka layani mampu
memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin gereja.
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Shalom,
Doa merupakan hak istimewa yang diberikan Allah untuk kita. Bayangkan saja, kita
dapat berbicara kepada Sang Pencipta alam semesta di setiap waktu. Kita dapat datang
kepada-Nya untuk memberikan ucapan syukur atas berkat-Nya, mencurahkan perasaan
kita, meminta pertolongan-Nya untuk mengatasi pergumulan hidup, ataupun untuk halhal yang lain. Dia bukan hanya mendengar doa kita, melainkan juga berjanji untuk
menjawabnya. Marilah kita menggunakan hak istimewa ini.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

10 September 2012 - Wilayah yang Tertutup Terhadap Kabar Baik
Perbedaan prinsip, sosial, budaya, dan agama merupakan kondisi yang sangat wajar
karena hal itu merupakan bentuk kemajemukan yang ada di sekitar kita. Tidak heran
apabila hingga saat ini masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih menutup
diri terhadap Kabar Baik. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa iba karena masih banyak
orang yang seharusnya bisa menerima Kabar Baik, namun tidak mendapatkannya.
Bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena keadaan yang tidak mendukung.
Oleh sebab itu, marilah kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus bagi
mereka, supaya wilayah tempat mereka tinggal saat ini terbuka terhadap pelayanan
penginjilan.

11 September 2012 - Stasiun Televisi Kristen
Saat ini, stasiun televisi swasta di Indonesia semakin menjamur. Bisnis hiburan melalui
dunia pertelevisian pun sangat menjanjikan karena banyak masyarakat yang
mengandalkan informasi maupun mencari hiburan, melalui siaran-siaran televisi. Hal
tersebut mendorong pihak stasiun televisi untuk semakin mengembangkan programprogram pertelevisian mereka. Di Indonesia akhir-akhir ini, kita juga sering menemui
adanya beberapa stasiun televisi Kristen yang juga ikut andil dalam dunia tersebut.
Bukan hanya menghibur, melainkan juga menyajikan pelayanan dalam bentuk khotbah
dan kesaksian-kesaksian yang dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa memohon
kepada Tuhan Yesus, agar keberadaan stasiun televisi Kristen diterima oleh semua
kalangan dan dapat menjadi berkat bagi siapa pun yang menyaksikan setiap program
acaranya. Kiranya Tuhan memberi hikmat agar televisi Kristen menyajikan sajian-sajian
yang bermutu dan memuliakan nama Tuhan.
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Kebutuhan hidup akhir-akhir ini kian hari kian meningkat. Banyak orang yang frustrasi
karena tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, dan tidak jarang mengambil
jalan pintas untuk mengakhiri tekanan hidup yang sedang dihadapi. Dalam menjalani
kehidupannya, Jemaat Kristus terkadang juga merasakan hal yang sama. Di tengah
tekanan hidup, banyak yang justru meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena
masalah dan beban mereka. Pada kesempatan ini, kami mengajak saudara sekalian
untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, terkhusus bagi jemaat Tuhan di mana pun mereka
berada, supaya mereka semakin dikuatkan imannya. Terlebih, ketika mereka merasa
tertekan dalam menghadapi tuntutan hidup.

13 September 2012 - Presiden Republik Indonesia
Presiden merupakan sosok yang sangat penting dalam sebuah negara, termasuk
Indonesia. Namun di balik kebesaran yang dimiliki seorang presiden, ada tanggung
jawab besar yang harus dipikul. Tugas yang paling berat bagi seorang presiden adalah
tugas pengambilan keputusan. Bagaimanapun juga, keputusan presiden akan
berpengaruh besar pada bangsanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus bagi
presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya beliau mampu mengambil
keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menangani urusan kenegaraan, sehingga
dapat memperbaiki keadaan bangsa Indonesia dalam segala bidang.

14 September 2012 - Anak Yatim Piatu
Di sekitar kita, mungkin ada banyak anak yatim piatu. Tidak sedikit dari mereka yang
saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak kebutuhan mereka yang sulit
dipenuhi, termasuk pendidikan. Bagi mereka, pendidikan merupakan "barang mewah"
yang tidak mungkin mereka dapatkan dalam hidup. Kami mengajak saudara untuk
berdoa kepada Tuhan Yesus bagi anak yatim piatu ini, supaya mereka mendapatkan
tempat yang layak untuk hidup dan menjalankan aktivitas. Terkhusus, kita juga akan
berdoa supaya mereka mampu mendapatkan pendidikan yang layak, yang dapat
menjadi modal bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita percaya bahwa
setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan akan
memperhitungkan semua itu.

15 September 2012 - Remaja Kristen Indonesia
Bagi kebanyakan orang, masa remaja adalah masa paling menyenangkan dalam hidup
ini. Pasalnya, di masa ini, seseorang cenderung merasa bebas untuk melakukan apa
pun yang diinginkan, tanpa memedulikan risiko-risiko yang akan dihadapi selanjutnya.
Ironisnya, remaja lebih senang untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman,
daripada dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Mari kita bawa dalam doa
kepada Tuhan Yesus untuk setiap anak remaja yang ada di sekitar kita, agar mereka
tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.
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Gugusan kepulauan Indonesia berada di atas lempengan bumi yang terus bergerak
sehingga rawan akan terjadinya gempa bumi dalam skala besar. Bahkan, setiap gempa
bumi sering kali mengakibatkan bencana tsunami yang tidak kalah besarnya dalam
menimbulkan kerusakan, terutama bagi daerah-daerah yang berada di pesisir pantai.
Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerahdaerah pesisir pantai, supaya memiliki kesiapan dan kewaspadaan akan adanya
bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Doakan juga supaya tiap-tiap wilayah ini
memiliki sistem peringatan dini akan bencana yang terkoordinasi dengan baik, sehingga
mampu memberikan peringatan secara tepat dan dapat mencegah jatuhnya korban
yang lebih besar.
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Shalom,
Kita semua sering disibukkan dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk atau
dengan banyaknya aktivitas yang harus kita jalani setiap hari. Sampai-sampai, kita tidak
memunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Padahal, doa
merupakan napas hidup orang percaya. Sebagai contoh, bisa dibayangkan jika seorang
perenang terus menggerakkan tangan dan kakinya tanpa mengambil napas, bisa jadi ia
akan lemas atau pingsan karena kekurangan oksigen. Demikian juga, jika kita terusmenerus sibuk dengan pekerjaan, sehingga kita tidak memunyai waktu untuk berdoa,
maka roh kita akan lemah dan akan mudah diserang iblis. Semakin kita sibuk dan
seolah tidak memunyai waktu untuk berdoa, kita harus semakin berusaha untuk berdoa.
Karena, dari doa itulah roh kita mendapatkan kekuatan.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

17 September 2012 - Kebutuhan Staf Yayasan Lembaga SABDA
Yayasan Lembaga SABDA bersyukur kepada Tuhan karena menjelang 18 tahun
pelayanannya, Tuhan terus membuka kesempatan pelayanan yang semakin luas.
Seiring dengan perkembangan pelayanan YLSA, semakin banyak pula proyek yang
perlu digarap dan semakin dibutuhkan banyak staf yang kompeten di bidangnya. Mohon
dukung dalam doa agar Tuhan Yesus membuka jalan bagi setiap orang yang akan
dipakai-Nya untuk melayani di YLSA. Kiranya Tuhan mengirimkan mereka yang penuh
beban melayani Tuhan dalam dunia teknologi informasi, secara khusus untuk
mewujudkan "IT 4 GOD" di Indonesia.
Informasi lowongan YLSA: http://ylsa.org/lowongan

18 September 2012 - Stasiun Radio Kristen di Indonesia
Menjamurnya stasiun radio Kristen di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa gerakan
pelayanan rohani di Indonesia terus bertumbuh. Banyak program siaran radio Kristen
yang telah memberkati para pendengarnya, bahkan pendengar yang belum mengenal
Tuhan. Mari kita berdoa bersama kepada Tuhan Yesus bagi kemajuan dan
perkembangan stasiun radio Kristen di Indonesia, supaya Tuhan mencukupkan semua
fasilitas yang diperlukan sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik.

19 September 2012 - Peredaran Narkoba di Kalangan Pelajar
Para pengedar narkoba cukup meresahkan masyarakat karena mereka mulai nekat dan
menjadikan anak-anak sekolah sebagai korbannya. Di lain pihak, terutama di
perkotaan, banyak anak sekolah menjerumuskan dirinya dalam pergaulan yang buruk.
79

KADOS 2012

Akibatnya, saat ini banyak anak usia sekolah kehilangan masa depannya karena
menjadi pecandu narkoba. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi anak-anak usia
sekolah, agar mereka dapat menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Kiranya Tuhan
menolong dan menjaga anak-anak ini sehingga tidak terjerumus ke dalam bahaya
narkoba.

20 September 2012 - Pilgub Putaran (II) di DKI Jakarta
Hari ini, penduduk DKI Jakarta yang sudah terdaftar akan melaksanakan Pemilihan
Gubernur Putaran Kedua. Jakarta adalah pusat kegiatan untuk hampir semua aspek
kehidupan bangsa kita. Sebagai warga negara Indonesia di mana pun berada, alangkah
baiknya jika kita turut mendoakan pesta demokrasi di ibukota negara kita tercinta. Mari
kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yesus, agar Pilgub II di DKI Jakarta hari
ini berjalan dengan lancar, damai, aman, dan tertib. Biarlah setiap penduduk yang
sudah terdaftar menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana.

21 September 2012 - Pendidikan bagi Anak Utusan Injil
Jasa para utusan Injil dalam ladang pelayanan memang patut diacungi jempol. Para
pelayan Tuhan ini telah mengurbankan banyak hal demi mengabarkan keselamatan
kepada orang yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Di balik semuanya itu, kita juga
menyadari bahwa mereka memiliki keluarga yang harus ditinggalkan, termasuk anakanak. Kita tentu tidak menginginkan bahwa pendidikan anak-anak para utusan Injil
terhambat oleh karena kesibukan pelayanan mereka. Karena kenyataan yang kita lihat
adalah bahwa mereka tidak bisa mengambil peran yang cukup, untuk mengasuh dan
membiayai anak-anak. Kita pasti berharap supaya kondisi keluarga mereka akan baikbaik saja. Oleh karena itu, kami mengajak saudara-saudara berdoa kepada Tuhan
Yesus bagi anak-anak para utusan Injil. Kita berdoa terkhusus untuk pendidikan
mereka, biarlah mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak mengalami
kekurangan apa pun dalam hal biaya pendidikan.

22 September 2012 - Kesaksian Hidup dan Keluarga Hamba Tuhan
Mengemban tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan merupakan hal yang cukup berat
karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak heran apabila hanya sedikit orang
yang bersedia dan mampu menjalankan tugas tersebut. Saat ini, kami mengajak Anda
untuk berdoa kepada Tuhan, terkhusus bagi hamba-hamba Tuhan di mana pun mereka
berada. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kebutuhan hidup mereka serta
keluarganya. Kiranya mereka semakin dikuatkan dalam menjalankan pelayanan dan
kehidupan mereka dapat menjadi berkat untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan.
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23 September 2012 - Kriminalitas di Indonesia
Tidak dapat dimungkiri, ada aparat keamanan yang berada di balik tindak kejahatan
yang terjadi di Indonesia. Keterlibatan mereka tentunya semakin menyulitkan
pengungkapan kasus ini dan sering memengaruhi proses hukum yang berjalan. Mari
berdoa kepada Tuhan Yesus supaya aparat keamanan dan alat negara tidak terlibat
dalam jaringan kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Shalom,
Dalam firman-Nya, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi
diri sendiri. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan perintah
tersebut. Bisa dengan membagikan berkat materi kepada mereka yang membutuhkan,
menghibur mereka yang sedang mengalami kesusahan hati, dan sebagainya. Namun,
sering kali ada hal yang membuat kita tidak bisa langsung menolong sesama kita,
misalnya karena orang itu berada di tempat yang jauh. Meski demikian, kita masih bisa
mewujudkan kasih kita melalui doa. Apa yang tidak dapat dijangkau dengan tangan,
dapat dijangkau dengan doa. Maka dari itu, saat kita berdoa bagi diri sendiri, kita juga
bisa mendoakan orang lain. Mohonlah kepada Tuhan Yesus, agar kita peka terhadap
Roh Kudus yang mungkin menyebutkan nama seseorang dalam hati kita, untuk kita
jangkau melalui doa.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

24 September 2012 - Pengembangan Aplikasi Mobile di SABDA
Sebagai yayasan yang melayani Tuhan di bidang teknologi informasi, Yayasan
Lembaga SABDA -- YLSA < http://ylsa.org > berusaha untuk terus mengikuti
kedinamisan perkembangan teknologi informasi zaman kini. Salah satunya adalah
dengan terus mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile untuk masyarakat Kristen
Indonesia. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus dalam doa tim ITS (Information
Technology Services) di YLSA. Saat ini, mereka sedang belajar dan membuat beberapa
aplikasi Android untuk Alkitab dan bahan-bahan yang lain. Biarlah Tuhan memberikan
kemampuan kepada mereka untuk dapat mengerjakan proyek tersebut dan
menghasilkan aplikasi-aplikasi yang berguna, bagi kemajuan pelayanan mobile di
Indonesia.

25 September 2012 - Pelaksanaan KKR-KKR di Indonesia
Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dilaksanakan di beberapa wilayah di
Indonesia, sangat memberkati anak-anak Tuhan, terutama di daerah KKR tersebut
berlangsung. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hidupnya diubahkan dan semakin
rindu mengenal Tuhan secara pribadi setelah mengikuti KKR. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus untuk setiap KKR yang akan diadakan di daerah-daerah di Indonesia,
supaya acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan mencukupkan setiap
biaya yang dibutuhkan, memberikan kesehatan kepada panitia maupun pembicara, dan
membuka hati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dalam KKR tersebut.
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Kiranya setiap orang yang akan menghadiri ibadah KKR diubahkan oleh Tuhan Yesus,
supaya mereka memiliki iman yang semakin kuat di dalam Kristus.

26 September 2012 - Aparat Pemerintah di Indonesia
Beberapa waktu belakangan ini, media cetak maupun elektronik banyak yang
memberitakan keterlibatan aparat pemerintah dalam kasus korupsi. Kejadian ini cukup
membuat masyarakat terluka. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus bagi seluruh
aparat pemerintah di Indonesia, agar Tuhan menjaga hati mereka sehingga tidak
melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra pribadi maupun instansi yang
menaungi mereka.

27 September 2012 - Utusan Injil di Indonesia
Perhatian utama para utusan Injil adalah menjangkau jiwa-jiwa yang belum selamat.
Ada begitu banyak kesulitan yang sering mereka hadapi di ladang pelayanan, mulai dari
segi geografis, lingkungan, dan cuaca. Namun, semua itu seakan tidak membuat
mereka putus asa dalam melayani di ladang-Nya. Mengingat begitu besarnya risiko
yang harus mereka hadapi, pada kesempatan ini kita akan menaikkan setiap doa kita
kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi setiap utusan Injil dalam melakukan penginjilan
terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan
perlindungan bagi tim utusan Injil dan menjauhkan mereka dari segala bahaya yang
sering kali mengancam keselamatan mereka.

28 September 2012 - Anak-Anak Korban Kekerasan
Anak-anak korban kekerasan biasanya mengalami ketakutan, rendah diri, dan trauma
psikologis yang lebih sulit disembuhkan daripada luka fisiknya, bahkan dapat berlanjut
sampai dewasa. Mereka cenderung bertumbuh menjadi pribadi yang keras dan
menutup diri, yang tak jarang akhirnya juga menjadi pelaku kekerasan yang sama pada
anaknya atau orang-orang di sekitarnya. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi anakanak korban kekerasan, supaya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan untuk
mengampuni orang yang menyakiti mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi
pribadi yang penuh kasih, bukan pendendam, dan memiliki masa depan yang cerah
karena dapat meninggalkan masa lalunya yang kelam.

29 September 2012 - Penebangan Liar
Kebutuhan industri kertas dan furnitur sangat bergantung pada hasil hutan, terutama
kayu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tidak sedikit oknum yang tidak bertanggung
jawab terlibat dalam pengadaan bahan baku. Salah satu yang dilakukan adalah dengan
melakukan penebangan liar, yang tentu saja dapat mengganggu ekosistem dan
merusak hutan itu sendiri. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi para penebang liar
dan pelaku "illegal logging", supaya mereka menyadari bahaya dari penebangan hutan
secara liar. Doakan pula agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pihak-pihak
terkait untuk terus mengupayakan pelestarian hutan.
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Pembentukan hamba Tuhan melalui sekolah-sekolah teologi membutuhkan sarana dan
prasarana pendukung, serta dana yang tidaklah sedikit. Banyak kebutuhan ini ditopang
oleh para donatur, baik secara perseorangan maupun dari gereja, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Kebutuhan dana sering kali menjadi persoalan yang
dihadapi oleh lembaga pengelola sekolah-sekolah teologi. Hubungan pihak pengelola
dengan pihak donatur juga menjadi bagian penting bagi kelangsungan operasionalnya.
Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi para donatur yang mendukung lembaga
pengelola sekolah teologia, kiranya semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin memiliki
hati yang terbeban untuk mendukung seluruh STT di Indonesia dalam dana.
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Shalom,
Dalam berdoa, kita sering kali berdoa untuk diri sendiri, saudara, atau teman-teman kita.
Kita juga diajarkan untuk berdoa bagi pemimpin gereja dan pelayanannya. Namun,
sebenarnya kita juga diajarkan untuk berdoa bagi pelayanan penginjilan dan pelayanan
misi. Seperti yang Tuhan Yesus ucapkan dalam Matius 9:37-38, "Maka kata-Nya
kepada murid-murid-Nya: 'Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja
untuk tuaian itu.'" Di sini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga meminta kita untuk
berdoa bagi ketersediaan pelayan-pelayan Tuhan di bidang penginjilan. Jika Anda tidak
terpanggil menjadi pelayan Tuhan di bidang misi, Anda bisa turut membantu dengan
mendoakan agar ada pekerja-pekerja yang lain. Dan percayalah, Doa Anda berarti dan
Bapa yang memunyai tuaian itu akan menjawab doa Anda.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

1 Oktober 2012 - Ulang Tahun Ke-18 Yayasan Lembaga SABDA
Puji Tuhan! Hari ini YLSA merayakan ulang tahun yang ke-18. Bersyukur atas
penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami masih terus diberi kesempatan
untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam dunia teknologi informasi. Selama 18 tahun,
Tuhan telah menolong pelayanan YLSA sehingga semakin berkembang dan maju.
Tidak sedikit tantangan dan pergumulan rohani yang kami hadapi, namun Tuhan selalu
menjadi penolong dan perisai bagi kami, untuk terus maju dalam mewujudkan visi "IT
FOR GOD" di negara tercinta. Mohon doakan agar Tuhan melayakkan kami untuk terus
mengembangkan pelayanan di bidang teknologi informasi. Kerinduan kami, semakin
banyak masyarakat Kristen Indonesia yang menggunakan teknologi informasi dengan
lebih bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan semata.

2 Oktober 2012 - Pendidikan di Indonesia
Pendidikan merupakan modal utama bagi kelangsungan masa depan bangsa. Namun,
banyak anak usia sekolah yang terpaksa tidak bersekolah dan malah menjadi pekerja di
bawah umur. Ketersediaan pendidikan dasar 9 tahun dengan program BOS (Bantuan
Operasional Sekolah) atau gratis, masih belum berjalan dengan maksimal di beberapa
daerah tertentu. Mari berdoa kepada Tuhan bagi pendidikan generasi penerus bangsa,
kiranya tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar yang berkualitas dan
terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.
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Polisi yang bertugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat merupakan profesi
yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Banyak anak Tuhan yang berprofesi
sebagai polisi diperhadapkan dengan banyaknya tantangan iman karena tuntutan
tugasnya. Mari berdoa kepada Tuhan bagi para polisi Kristen dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab mereka. Kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka dalam setiap
pengambilan keputusan. Doakan pula agar Tuhan memelihara iman rohani mereka
supaya terus bertumbuh dan mereka pun mampu menjaga kekudusan hidup, tidak
berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.

4 Oktober 2012 - Hasil Panen di Indonesia
Setelah digulirkannya "revolusi hijau" pada era 80-an, produksi padi nasional meningkat
pesat dan Indonesia menjadi negara pengekspor beras. Namun, "revolusi hijau"
menyisakan masalah pada masa kini, yaitu tanah menjadi kehilangan kesuburannya
karena penggunaan pupuk urea yang menyebabkan tanah kehilangan unsur hara.
Akhirnya, sekarang banyak petani sangat bergantung pada pupuk urea dalam
mengolah sawahnya, dan ketika harga pupuk naik, petani merugi dan hasil panen
menurun. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar di tengah masalah ini, pemerintah dan
petani bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati
tanah-tanah persawahan di Indonesia sehingga produksi padi di Indonesia kembali
meningkat.

5 Oktober 2012 - Badan-Badan Misi Internasional
Banyak pelayanan misi di Indonesia yang mendapatkan dukungan dari pelayanan misi
internasional, terutama dalam hal dana dan metode penginjilannya. Badan-badan misi
internasional banyak merekrut dan memberi pelatihan bagi calon pelayan misi yang
akan ditugaskan di daerah-daerah yang belum terjangkau Injil. Mari berdoa kepada
Tuhan agar para donatur dan badan misi internasional yang ada terus memiliki beban
bagi pengembangan pelayanan penginjilan di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati
setiap kerja sama dan program pelayanan yang sudah ditetapkan dengan badan-badan
misi nasional agar berjalan dengan baik, seturut kehendak dan rencana Tuhan.

6 Oktober 2012 - Keluarga Hamba Tuhan
Hamba Tuhan yang melayani di daerah pedalaman tentu tidaklah sendiri, mereka juga
memiliki keluarga dan anak-anak yang membutuhkan tanggung jawab. Beberapa
hamba Tuhan tinggal bersama keluarganya di daerah pedalaman, namun ada juga
yang karena beratnya medan perjalanan, mereka meninggalkan keluarganya di rumah
untuk beberapa waktu. Mari doakan keamanan dan kesejahteraan keluarga hambahamba Tuhan yang melayani di daerah pedalaman, kiranya Tuhan memberi kesehatan,
mencukupkan semua kebutuhan keluarga, dan memberikan masa depan yang indah
bagi putra-putri mereka.
86

KADOS 2012

7 Oktober 2012 - Gereja yang Sedang Membangun/Memperbaiki Gedung

Beberapa gereja melakukan pembangunan gedung baru atau perbaikan bangunan
yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, antara lain pertambahan
jumlah jemaat yang beribadah di gereja tersebut, fisik bangunan yang sudah terlalu tua,
dan perkembangan kebutuhan jemaat yang mengharuskan perubahan tata ruang di
gereja. Mari kita berdoa kepada Tuhan bagi gereja-gereja yang sedang membangun,
agar Tuhan mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.
Doakan pula supaya pada akhirnya, dengan gedung baru tersebut, jemaat akan
semakin tekun beribadah dan melayani Tuhan.
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Shalom,
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat menghindar dari perselisihan dan
pertengkaran dengan sesama kita, entah itu keluarga atau teman. Hal ini wajar karena
setiap orang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Akan tetapi, jika masalah
dengan sesama kita itu tidak diselesaikan, hal itu akan mengganggu doa kita. Oleh
karena itu, Tuhan Yesus menasihatkan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan
persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam
hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk
mempersembahkan persembahanmu itu." (Matius 5:23-24) Di sini, kita diajarkan untuk
menyelesaikan masalah dengan sesama terlebih dulu sebelum menghadap Tuhan.
Dengan demikian, kita dapat menghadap Tuhan dengan hati yang damai.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

8 Oktober 2012 - Bagi Hamba-Hamba Tuhan
Pelayanan penggembalaan merupakan pelayanan yang sangat kompleks, mengingat
bahwa pelayanan ini mencakup semua aspek kehidupan jemaat yang dilayani. Tidak
jarang, banyak hamba Tuhan merasa kewalahan dalam menangani permasalahanpermasalahan yang ada, baik masalah dalam jemaat maupun pelayanan yang lainnya.
Pelayanan semacam ini memang menuntut kredibilitas yang tinggi dari setiap hamba
Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mengajak Anda untuk berdoa kepada Tuhan bagi
hamba-hamba Tuhan, supaya mereka senantiasa mau mengembangkan dan
memperlengkapi pelayanan mereka, sehingga mereka mampu menghadapi persoalan
yang begitu kompleks dan sulit untuk ditangani dalam ladang pelayanan.

9 Oktober 2012 - Kedamaian di Indonesia
Beberapa waktu yang lalu, baik di media cetak maupun elektronik marak diberitakan
tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kejadian tersebut
sangatlah disayangkan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut
cukup meresahkan masyarakat, bahkan sampai menelan korban jiwa dan materi. Mari
kita berdoa kepada Tuhan agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia.
Doakan agar kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi bangsa Indonesia.

10 Oktober 2012 - Tujuh Gunung Budaya
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Bill Bright, pendiri Campus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri Youth
With A Mission, pernah membagikan keterbebanan dan pesan yang Tuhan berikan
dalam hati mereka. Pesan yang mereka tangkap ialah, jika hendak membawa pengaruh
pada bangsa-bangsa bagi Kristus, kita harus menggarami tujuh bidang yang menjadi
pilar dalam masyarakat, yaitu dunia bisnis, pemerintahan, media, seni dan hiburan,
pendidikan, keluarga, dan agama. Kita perlu mendoakan dan memperlengkapi orangorang percaya untuk menjadi agen-agen perubahan dalam tujuh bidang pengaruh ini.
Doakan supaya anak-anak Tuhan yang memiliki kesempatan berkarier di bidang
tersebut, dapat membawa pengaruh di tempat kerja masing-masing.

11 Oktober 2012 - Gereja dan Kota
Alkitab mengajarkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Demikianlah
seharusnya gereja sebagai kumpulan orang percaya memosisikan dirinya. Bukan
sebagai menara gading, melainkan sebagai menara suar dan menara doa untuk
memberi peringatan dan mendoakan kotanya. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar
gereja Tuhan tidak hanya memfokuskan diri pada program-program di lingkup internal
jemaat. Kiranya gereja juga meluangkan waktu untuk mendoakan kotanya, sembari
mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan warga kota dan aparat pemerintahan
demi mengusahakan kesejahteraan kota.

12 Oktober 2012 - Anak Jalanan
Anak jalanan adalah istilah untuk anak-anak yang memunyai kegiatan ekonomi di
jalanan. Sebagian dari mereka masih memiliki hubungan keluarga dan secara rutin
pulang ke rumah. Namun, ada juga yang sama sekali terputus dari keluarga mereka
dan menghabiskan seluruh waktu di jalanan. Bisa dibayangkan, masalah-masalah yang
akan timbul akibat kurangnya kasih dan perhatian ini. Dibutuhkan hikmat dan upaya
besar untuk bisa menjangkau anak-anak ini, agar tidak semakin terjerumus ke dalam
pergaulan yang salah dan tidak terlibat tindak kriminal. Doakan agar Tuhan membuka
hati yayasan-yayasan yang melayani anak-anak, sehingga mereka bisa menyalurkan
kasih Tuhan kepada anak-anak yang mereka layani. Doakan juga rumah singgah untuk
anak-anak jalanan, supaya di tempat ini anak-anak bisa mendapat perlindungan,
pendidikan, pembentukan karakter, dan ada pemulihan dengan keluarga mereka.

13 Oktober 2012 - Para Pengemudi Angkutan Umum
Karier sebagai pengemudi tentu saja menuntut banyak waktu di luar rumah, bahkan
jauh dari rumah. Banyak godaan yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga
dan juga godaan untuk terlibat dalam kebiasaan buruk oleh pengaruh lingkungan kerja.
Banyak anak Tuhan yang bekerja sebagai pengemudi mendapatkan godaan yang
sama, dan hal ini pasti memerlukan kuasa Tuhan untuk bisa terus memiliki hidup benar
di mata Tuhan. Mari berdoa supaya anak-anak Tuhan yang menjadi pengemudi ini
dapat terus bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Doakan juga untuk
keselamatan mereka di jalan, kiranya Tuhan menolong dan menyertai agar senantiasa
dapat berhati-hati dan waspada di jalan raya.
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14 Oktober 2012 - Pemerintah Indonesia
Pemerintah memegang peranan kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah di
bangsa ini, meskipun peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. Doakan kepada
Tuhan Yesus supaya ada koordinasi dan kerja sama yang efektif dan efisien
antarlembaga negara. Doakan agar Tuhan memberkati pemerintah untuk berkarya bagi
bangsa. Doakan juga agar Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menggugah hati
nurani pemimpin bangsa, untuk menyelesaikan masalah-masalah di berbagai bidang.

90

KADOS 121 (15 -- 21 Oktober 2012)

KADOS 2012

Shalom,
Kita memang diajarkan untuk bertekun di dalam doa. Dan, kita tahu bahwa tidak semua
doa kita akan dijawab oleh Tuhan dengan segera. Namun, kadang-kadang hal ini dapat
membuat seseorang ragu dan bertanya, "Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya?"
Tentu saja Tuhan mendengar. Dalam kondisi seperti ini, biasanya ada dua
kemungkinan. Pertama, Tuhan mungkin ingin kita belajar bertekun. Kedua, ada dosa
atau pelanggaran yang membuat doa kita kepada Tuhan terhalang. Seperti yang nabi
Yesaya katakan, "Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk
menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan
yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar,
ialah segala dosamu. "(Yesaya 59:1-2) Sebelum berdoa, marilah kita berdiam sejenak,
memeriksa diri sampai ke kedalaman hati kita. Biarkan Roh kudus menunjukkan setiap
kesalahan dan dosa kita, sehingga kita bisa meminta ampun kepada Tuhan dan
memulai kehidupan doa yang dipulihkan bersama Tuhan.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

15 Oktober 2012 - Hikmat dalam Melayani
Pengabaran Injil ke daerah yang belum terjangkau kekristenan membutuhkan metode
dan cara-cara baru yang kreatif, serta sesuai dengan konteks budaya masyarakat
setempat. Para pelayan misi juga membutuhkan pekerjaan umum untuk mempermudah
menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dan juga bagi keamanan mereka. Mari
berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia memberi hikmat kepada anak-anak-Nya, dalam
memikirkan metode dan strategi penginjilan mereka. Doakan pula pekerjaan umum
yang dikerjakan pelayan misi, kiranya turut mendukung dan menghubungkan anakanak-Nya kepada orang-orang yang terbuka hatinya bagi pekabaran Injil.

16 Oktober 2012 - Pangan Dunia
Tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Laju populasi manusia
yang cepat semakin sulit diimbangi oleh ketersediaan pangan secara merata. Beberapa
negara miskin di Asia dan Afrika kerap didera bencana kelaparan, hal ini diperparah
oleh perubahan iklim yang tak menentu. Doakan agar Tuhan turut bekerja melalui
gereja-Nya dalam mencukupi kebutuhan pangan mereka, bahkan mereka bukan saja
dicukupi kebutuhan pangan secara jasmani, tetapi juga dikenyangkan kebutuhan
pangan rohaninya.
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Anak-anak panti asuhan memerlukan bimbingan dan pengawasan dalam pertumbuhan
hidup mereka. Oleh karena itu, keberadaan seorang pembimbing yang takut akan
Tuhan dan dapat menjadi teladan merupakan kebutuhan utama. Seorang pembimbing
yang dapat menjadi sahabat dan orang tua, pasti sangat berarti untuk menolong mereka
mengenal kasih Kristus. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang yang
melayani sebagai pembimbing dan staf kantor panti asuhan. Kiranya, mereka dapat
terus bersabar dan mengandalkan Tuhan dalam membimbing kehidupan anak-anak
asuhnya. Doakan pula kehidupan rohani para pembimbing ini, sehingga mereka dapat
mengenalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Penolong yang sejati kepada
anak-anak asuh mereka.

18 Oktober 2012 - Tugas Pelayanan Anak-Anak Tuhan
Pada dasarnya, pelayanan merupakan tugas setiap anak-anak Tuhan, terutama dalam
menjalankan kehidupannya sebagai terang dunia. Melayani Tuhan seharusnya menjadi
gaya hidup setiap orang percaya. Namun, dalam menjalankan tugas pelayanan, kita
sering mengalami kesulitan untuk membedakan antara motivasi yang benar dan yang
salah. Hal tersebut sering menjadi suatu dilema bagi kebanyakan anak-anak Tuhan.
Mari kita berdoa kepada Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, supaya mereka tidak salah
dalam mengartikan panggilan pelayanan, sehingga mereka memiliki suatu motivasi
yang benar dalam menjalankan tugas pelayanan di mana pun mereka berada.

19 Oktober 2012 - Polisi di Indonesia
Banyak anak Tuhan yang berprofesi sebagai polisi. Kita juga patut bersyukur karena
dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka berusaha untuk bekerja dengan baik dan
bertanggung jawab. Mari berdoa kepada Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berprofesi
sebagai polisi, agar dalam menjalankan tugas, mereka tetap menjaga hati untuk
bersikap tegas dan bertanggung jawab. Kiranya, hikmat dan penyertaan Tuhan
membuat mereka berhasil dalam setiap menjalankan tugas profesinya sebagai polisi.

20 Oktober 2012 - Jemaat yang Sedang Mencari Pekerjaan
Siapa pun pasti berharap untuk dapat menjadi seorang yang mandiri, terutama dalam
hal finansial. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan bekerja.
Namun, sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah.
Banyaknya tuntutan dalam dunia kerja sering kali menghalangi seseorang untuk
mendapatkan pekerjaan, tidak terkecuali para jemaat Tuhan. Kenyataannya, banyak
juga jemaat Tuhan yang belum memiliki lapangan pekerjaan. Mari kita turut
meringankan beban pergumulan mereka dengan menopangnya di dalam doa. Kita
percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus.
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21 Oktober 2012 - Pelayanan Kristen Melalui Media Internet

Berbagai cara telah ditempuh para pelayan Tuhan supaya semua orang dapat
menerima kebenaran firman Tuhan. Media yang dipakaipun bermacam-macam, salah
satunya adalah melalui internet. Memang untuk saat ini, internet merupakan media yang
paling berpotensi untuk menyebarkan suatu informasi dengan cepat. Oleh sebab itu,
suatu langkah yang tepat apabila para pelayan Tuhan memanfaatkan keberadaan
internet. Meskipun pemanfaatan internet sebagai media tergolong mudah, namun masih
banyak kendala yang harus dihadapi dalam pelayanan. Kendala tersebut antara lain
adalah dari segi pengguna. Banyak sekali pengguna internet, khususnya anak-anak
Tuhan, yang cenderung suka menjelajah situs-situs yang bersifat sekuler ketimbang
yang bersifat rohani. Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Tuhan bagi para pelayanNya yang menggunakan media internet, supaya dapat menyajikan bahan-bahan yang
berbobot, alkitabiah, dan menarik, sehingga bahan-bahan tersebut mampu memberkati
para pengguna internet.
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Shalom,
Tuhan telah menempatkan kita di kota di mana masing-masing kita tinggal dan bekerja.
Beberapa dari kita mungkin juga sudah sering berdoa untuk keselamatan, keamanan,
dan kesejahteraan kota kita. Tetapi, firman Tuhan dalam Kitab Yeremia 29:7 berkata,
"Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota
itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Dari ayat
tersebut, kita bukan hanya diajarkan berdoa untuk kesejahteraan kota kita, melainkan
juga untuk mengusahakan. Mengusahakan berarti mengerahkan tenaga dan pikiran
untuk bekerja dengan baik, apa pun jenis pekerjaan kita. Kesejahteraan kota di mana
kita tinggal akan berdampak bagi kesejahteraan kita juga. Marilah kita mulai berdoa dan
bekerja bagi kesejahteraan kota kita.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

22 Oktober 2012 - Buku-Buku Kristen di Indonesia
Buku-buku rohani merupakan salah satu bahan yang dapat dipergunakan untuk
memperlengkapi umat percaya secara pribadi, terutama yang berkaitan dengan iman
mereka. Meskipun saat ini muncul sejumlah buku online, toh keberadaan buku-buku
cetak masih banyak digemari masyarakat Kristen. Selain mudah untuk didapatkan, buku
cetak juga menolong masyarakat Kristen, khususnya mereka yang tidak terlalu melek
teknologi atau tidak terbiasa membaca buku melalui media internet atau online. Mari
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar semakin banyak masyarakat Kristen yang mau
membaca buku-buku rohani, sehingga pengetahuan mereka terhadap pengajaran
Kristen semakin bertambah.

23 Oktober 2012 - Kreativitas Generasi Muda Kristen
Generasi muda selalu identik dengan semangat dan kreativitas. Tidak sedikit di antara
mereka yang melakukan terobosan dan memberi dampak positif bagi sekelilingnya.
Doakan kepada Tuhan Yesus agar generasi muda Kristus di Indonesia memiliki
kerinduan untuk memanfaatkan talenta dan kreativitas mereka, demi membawa
perubahan ke arah yang lebih baik. Kiranya dengan kehadiran mereka di sebuah
komunitas, kasih Kristus dinyatakan kepada sesama.

24 Oktober 2012 - Persekutuan Kristen di Tempat Kerja
Beberapa tempat kerja mengadakan kegiatan persekutuan bagi karyawan mereka yang
beragama Kristen. Hal ini tentu saja baik bagi perkembangan kerohanian karyawan
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yang beragama Kristen. Namun, kadang kala tidak semua karyawan memiliki kerinduan
untuk bersekutu bersama teman-teman seiman dan memilih bersantai di kantin kantor.
Permasalahan yang lain adalah tidak semua tempat kerja memiliki persekutuan,
sehingga ketika teman kantor mereka yang tidak seiman menjalankan ibadah
agamanya, para karyawan Kristen ini hanya menghabiskan waktu untuk beristirahat.
Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan yang ada di tempat
kerja ini, sehingga semua karyawan Kristen memiliki kerinduan untuk mengikuti
persekutuan. Kemudian, kita berdoa juga untuk tempat-tempat kerja yang belum
memiliki persekutuan, supaya mereka dapat membuat persekutuan bagi karyawan
Kristen.

25 Oktober 2012 - Pendanaan Penerjemahan Alkitab di Indonesia
Keberadaan Alkitab dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia sangat membantu
masyarakat Kristen Indonesia, khususnya mereka yang tidak fasih dalam bahasa
Indonesia. Meski demikian, masih banyak proyek penerjemahan Alkitab ke dalam
bahasa suku yang tertunda. Mengingat bangsa Indonesia memiliki lebih dari 746
bahasa daerah, maka proses penerjemahan memakan banyak waktu, tenaga, dan tentu
saja biaya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk dana yang
dibutuhkan dalam proses penerjemahan Alkitab supaya tercukupi, sehingga Alkitab
dapat dibaca oleh seluruh masyarakat dari segala bahasa di Indonesia.

26 Oktober 2012 - Guru-Guru Sekolah Minggu
Guru-guru sekolah minggu memiliki peran vital bagi perkembangan iman anak sekolah
minggu. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan anak dan bagaimana mereka
mengajarkan firman Tuhan akan tertanam dalam diri anak-anak. Doakan kepada Tuhan
Yesus agar guru-guru dapat mengajar dengan sepenuh hati, sabar, dan menggunakan
cara yang tepat untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Dengan demikian, anakanak sekolah minggu dapat mengenal Tuhan Yesus sejak dini.

27 Oktober 2012 - Rumah Sakit Kristen di Indonesia
Keberadaan rumah sakit Kristen di Indonesia sangat menolong masyarakat Indonesia,
khususnya mereka yang mengalami kelemahan fisik. Fasilitas yang memadai dan
didukung dengan etos kerja para stafnya yang sigap, menyebabkan banyak orang
memilih rumah sakit Kristen untuk meringankan kelemahan fisik mereka. Melalui
keberadaan rumah sakit Kristen di Indonesia, kita berharap akan ada banyak orang
mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, mari kita
berdoa kepada Tuhan Yesus bagi setiap rumah sakit Kristen yang ada di Indonesia,
supaya melalui pelayanan yang mereka lakukan kasih Kristus dapat diperkenalkan, dan
banyak orang bisa beroleh jalan keselamatan.
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Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Pada saat itu,
para pemuda dari seluruh Nusantara bersatu dan menyamakan langkah bagi
perjuangan kemerdekaan. Mari berdoa bagi kesatuan hati para pemuda Kristen di
Indonesia, biarlah pemuda-pemuda Kristen bersatu hati tanpa melihat perbedaan asalusul gereja. Kiranya dengan mengarahkan pandangan kepada Yesus, mereka
menyediakan diri untuk dipakai-Nya menjadi alat untuk membawa bangsa ini mengenal
kasih-Nya.
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KADOS 123 (29 Oktober -- 4 November 2012)

Shalom,
Saya teringat sebuah lagu Sekolah Minggu berjudul, "Hitunglah Berkatmu". Lagu ini
mengingatkan saya bahwa apa yang saya miliki saat ini, semuanya adalah pemberian
Tuhan. Melalui lagu ini, kita semua diingatkan untuk menghitung dan mengingat berkat
yang sudah Tuhan limpahkan, meskipun itu merupakan hal yang kecil. Dengan
demikian, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, meskipun sedang berada dalam
permasalahan yang berat. Karena di dalam permasalahan itu pun, Tuhan masih
memberikan berkat-Nya bagi kita. Mari kita memulai berdoa dengan hati yang penuh
ucapan syukur kepada Tuhan.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

29 Oktober 2012 - Kebakaran Gereja di Poso, Sulawesi Tengah
Pada hari Senin, 22 Oktober 2012, terjadi kebakaran pada sebuah gereja di Kota Poso,
Sulawesi Tengah. Api menghanguskan sebagian besar pastori yang terletak
berdempetan dengan bangunan gereja di bagian belakang. Meski api sempat menyala
di bagian dalam bangunan gereja, namun tidak sampai berkobar dan hanya membakar
kotak persembahan yang terbuat dari kayu. Bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada
korban jiwa dari peristiwa ini. Mari kita bersatu hati, berdoa bagi hamba Tuhan dan
keluarganya yang melayani di gereja tersebut, agar tetap percaya dan yakin akan
pertolongan Tuhan di tengah situasi apa pun. Kiranya Tuhan Yesus juga semakin
menumbuhkan semangat rohani di tengah-tengah jemaat pasca insiden ini, sehingga
melaluinya nama Tuhan pun dimuliakan.
Sumber: Antaranews.com
<http://www.antaranews.com/berita/339874/sebuah-gereja-di-poso-terbakar >

30 Oktober 2012 - Kerusakan Hutan
Setiap hari, luas hutan di Indonesia semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh maraknya
aksi penebangan liar, pembukaan lahan untuk pemukiman, alih fungsi hutan untuk
perkebunan, dan kebakaran hutan. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar para
pengusaha yang memiliki izin mengelola hutan dan masyarakat sekitar bisa lebih peduli
pada kelestarian hutan. Kiranya Tuhan menyertai langkah-langkah pelestarian hutan
yang dilakukan oleh para pecinta alam, pemerintah, dan polisi kehutanan untuk
mengembalikan fungsi hutan yang sesungguhnya.
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Tindak kriminalitas dan terorisme menyisakan ketakutan dan trauma bagi para
korbannya. Tidak jarang kerugian materi, luka fisik, dan psikologis yang dialami
akhirnya tidak dapat disembuhkan. Mari berdoa bagi para korban kriminalitas dan
terorisme, kiranya Tuhan Yesus memulihkan mereka baik secara materi, fisik, dan
psikologis. Doakan pula para korban yang akhirnya tidak dapat pulih seperti
sebelumnya, kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan hikmat untuk memahami
maksud Tuhan dari setiap persoalan yang dialami.

1 November 2012 - Pelayanan Para Hamba Tuhan
Seorang hamba Tuhan haruslah memiliki kemampuan untuk melayani umat Tuhan dan
mengembangkan ladang pelayanannya. Sebelum terjun ke masyarakat, mereka
hendaknya sudah diperlengkapi dengan kecakapan pelayanan dan karakter melayani
yang berhati hamba. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi pembentukan hamba
Tuhan di sekolah-sekolah teologi di Indonesia, supaya mereka mampu memperteguh
dan memperlengkapi panggilan calon hamba Tuhan dan pemimpin gereja. Doakan pula
sistem pendidikan dan kurikulum pengajaran yang diajarkan, kiranya mampu menjawab
kebutuhan pembentukan hamba Tuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan
perubahan masyarakat.

2 November 2012 - Pelayanan ke Daerah-Daerah di Indonesia
Dalam Lukas 8:1 dikisahkan bahwa "Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan
dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah." Banyak anak Tuhan yang rela
terjun dalam pelayanan ke desa-desa bahkan ke daerah-daerah pedalaman, sekalipun
mereka berasal dari kota atau daerah lain. Mereka tetap teguh dalam pelayanan di
tengah-tengah keterbatasan dan berbagai kekurangan kebutuhan hidup. Mari kita
berdoa kepada Tuhan Yesus bagi anak-anak-Nya yang melayani di desa-desa atau
daerah pedalaman yang miskin dan berkekurangan, kiranya Tuhan tetap meneguhkan
panggilan-Nya dan menolong dalam berbagai kesukaran yang mereka alami.

3 November 2012 - Nelayan di Indonesia
Pekerjaan seorang nelayan tentunya sangat berbahaya dan penuh risiko, namun
mereka melakukannya sebagai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Harga jual ikan dan hasil tangkapan yang tidak pasti, sering mengecewakan mereka
dalam memperoleh keuntungan hasil bekerja. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus, agar
Ia melindungi dan memberi keselamatan kepada para nelayan yang pergi melaut.
Doakan juga agar Tuhan memberkati pekerjaan mereka.
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4 November 2012 - Rencana Pelayanan YLSA Tahun 2013

Menjelang akhir tahun 2012, Yayasan Lembaga SABDA sudah dan sedang menyusun
rencana kerja untuk kegiatan pelayanan tahun 2013. Mohon dukung dalam doa, agar
semua divisi dan manajemen dapat menyusun rencana pelayanan sesuai dengan
kehendak Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan yang menuntun para
pelayan di YLSA dalam menyusun rencana kerja tersebut.
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Shalom,
Sering kali, kita mendengar orang bersaksi tentang jawaban doa atas persoalan besar
yang mereka hadapi, sehingga kita juga ikut berpikir bahwa doa hanya akan berguna
untuk menjawab persoalan yang besar saja. Namun, sebenarnya Tuhan juga dapat
menjawab persoalan-persoalan yang kecil. Tidak ada hal yang terlalu besar dan tidak
ada yang terlalu kecil untuk Tuhan. Tuhan selalu setia mendengar dan menjawab doadoa kita. Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

5 November 2012 - Pertumbuhan Iman Umat Percaya
Pancasila dan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan
kebebasan umat beragama dalam menjalankan keyakinannya dilindungi oleh hukum di
Indonesia. Meskipun begitu, masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih
kurang leluasa, untuk melakukan ibadah dan persekutuan kristiani karena jumlah umat
percaya sangat minoritas di wilayah tersebut. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus
bagi setiap umat percaya di Indonesia, agar tetap bertumbuh dalam iman di tengah
tantangan yang Tuhan izinkan mereka alami. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk
tetap kuat dan semakin dewasa dalam iman, melalui doa pembacaan firman Tuhan
secara pribadi.

6 November 2012 - Lembaga-Lembaga Misi di Indonesia
Keberhasilan pelayanan misi di daerah-daerah yang belum terjangkau, sangat
ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga misi yang mendukung para pelayan misi.
Lembaga-lembaga misi melengkapi dan mencukupi kebutuhan anak-anak-Nya yang
melayani di ladang misi. Mari berdoa kepada Tuhan untuk lembaga-lembaga misi yang
ada di Indonesia, agar Tuhan mempertajam lembaga-lembaga misi ini untuk melihat
dan menggarap ladang-ladang misi di Indonesia. Doakan juga agar Tuhan memberi
hikmat supaya lembaga misi semakin kreatif dalam menentukan metode dan sarana
penginjilan, yang nantinya diterapkan para pelayan misi.

7 November 2012 - Penculikan Anak-Anak
Kasus penculikan dan perdagangan anak sempat marak beberapa bulan terakhir. Hal
ini cukup meresahkan para orang tua, khususnya mereka yang memiliki anak-anak
yang masih kecil. Guna melindungi buah hatinya, tak sedikit orang tua yang melarang
anaknya untuk sekadar bermain-main bersama anak-anak tetangga di luar rumah. Mari
kita berdoa kepada Tuhan, agar Ia melindungi anak-anak yang masih kecil ini dari
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oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdoa pula bagi orang tua mereka, agar
bisa lebih mengawasi anak mereka dan tidak dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan.

8 November 2012 - Para Pejabat Negara
Kita patut bersyukur karena hidup dalam suatu era dengan tatanan pemerintahan yang
cukup baik. Sungguh tidak dapat dibayangkan, bila tidak ada pemerintah yang
mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pastinya, akan terjadi
kekacauan dan kesulitan. Tugas kita sekarang adalah turut mendukung programprogram pemerintah, dengan baik dan aktif memberikan masukan bagi kinerja
pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah memberikan dukungan doa kepada setiap
pejabat pemerintahan negara kita. Mari kita bersatu hati, berdoa kepada Tuhan Yesus
agar setiap pejabat negara mampu bekerja dengan jujur dan tulus untuk kemajuan
bangsa. Biarlah setiap program disusun dan dijalankan hanya untuk kepentingan
bangsa dan negara semata.

9 November 2012 - Anak Jalanan dan Tunawisma
Ketika kita bepergian ke kota-kota besar di Indonesia, ketika kita berada di tempattempat umum maupun di kendaraan-kendaraan umum, pemandangan yang paling
sering kita jumpai adalah anak-anak jalanan dan tunawisma yang sedang mencari
rejeki. Tidak jarang, mereka menjadi korban para preman atau sesama orang jalanan
yang jahat. Sebagai anak Tuhan, perasaan kita tentu sangat sedih melihat hal seperti
itu. Mungkin tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk mereka, supaya mereka
terbebas dari keadaan seperti itu. Dalam kesempatan ini, kami mengajak Anda berdoa
kepada Tuhan bagi anak-anak jalanan dan para tunawisma di mana pun mereka
berada, supaya Tuhan Yesus campur tangan untuk mengentaskan hidup mereka dari
keterpurukan yang mereka alami saat ini. Doakan pula untuk keselamatan dan
perlindungan selama mereka bekerja.

10 November 2012 - Peringatan Hari Pahlawan
Pada hari ini, bangsa kita memperingati hari Pahlawan. Jasa para pahlawan telah
memungkinkan kita untuk hidup dalam negara yang bebas dari penjajahan bangsa
asing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap hasil yang sudah kita nikmati
berkat jasa-jasa mereka. Bawalah dalam doa kepada Tuhan, agar Ia memberikan
hikmat dan bijaksana bagi bangsa dan negara kita untuk tetap melanjutkan perjuangan
para pahlawan, sehingga kita bisa bebas dari segala bentuk penjajahan.

11 November 2012 - Anak-Anak Tuhan yang Sakit
Mungkin Anda pernah mendengar atau membaca pernyataan "Kesehatan Mahal
Harganya", entah melalui media cetak maupun elektronik. Pernyataan tersebut tidaklah
salah. Bisa kita bayangkan apabila salah satu anggota tubuh kita mengalami
'kerusakan', pasti akan ada banyak uang yang kita keluarkan untuk memperbaikinya.
Namun, apakah kita pernah memikirkan bahwa ada banyak saudara kita yang
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mengalami sakit berkepanjangan dan telah mengeluarkan banyak biaya, namun
penyakit mereka tak kunjung sembuh? Tidak sedikit dari mereka yang putus asa dan
kehilangan pengharapan. Kami mengajak Anda untuk berdoa bersama bagi saudarasaudara kita yang sedang dalam kondisi lemah fisik, agar Tuhan Yesus menjamah sakit
penyakit itu sehingga menjadi sembuh. Kita berharap dengan kesembuhan itu mereka
boleh bersukacita dan nama Tuhan dipermuliakan.
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Shalom,
Kita diajarkan untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Selain
itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk beroda bersama- sama. Matius 18:19 berkata,
"Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat
meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di
sorga." Di sini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa doa yang dilakukan bersamasama juga penting dan besar kuasanya. Marilah kita membangun kehidupan doa
bersama-sama.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

12 November 2012 - Anak-Anak di Panti Asuhan
Anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan sering kali merasakan kurangnya kasih
sayang dan merindukan kehadiran orang tua. Meskipun ada ibu dan bapak asuh yang
menjaga dan menyayangi mereka, tidak dapat dimungkiri bahwa kehadiran orang tua di
samping mereka adalah sesuatu yang sangat didambakan. Marilah kita berdoa kepada
Tuhan Yesus bagi anak-anak di panti asuhan, agar sukacita dan damai sejahtera yang
dari Tuhan memenuhi hati mereka.

13 November 2012 - Kriminalitas dan Terorisme di Indonesia
Negara tidak boleh berkompromi dengan kriminalitas dan terorisme. TNI dan POLRI
merupakan salah satu ujung tombak negara untuk menumpas aksi-aksi tersebut. Mari
berdoa kepada Tuhan Yesus, agar aparat TNI dan POLRI dapat dipakai Tuhan sebagai
alat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Indonesia. Doakan pula pengusutan
kasus-kasus kriminalitas dan terorisme, supaya dapat terungkap demi pencegahan
aksi-aksi selanjutnya.

14 November 2012 - Kebutuhan Dana Pelayanan Misi
Pelayanan penginjilan bagi suku-suku terabaikan membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Anak-anak Tuhan yang melayani di lapangan perlu didukung secara finansial,
sehingga pelayanan mereka bisa maksimal dan efektif. Tanpa dukungan dana,
pelayanan misi sulit untuk berkembang dengan baik dan akan menemui banyak kendala
untuk tetap bertahan, ketika keadaan mengalami perubahan dan ancaman. Mari kita
berdoa untuk kebutuhan dana bagi anak-anak Tuhan yang melayani di lapangan.
Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup dan pelayanan mereka. Doakan pula
agar semakin banyak orang yang terbeban membantu pelayanan misi dalam dana.
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Suasana politik di setiap negara bisa saja tidak menentu, termasuk di Indonesia.
Terkadang karena satu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat,
maka timbullah reaksi di sana-sini. Mari kita membawa hal ini ke dalam doa kepada
Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat dan pemerintah
merupakan keputusan yang memihak rakyat. Doakan pula agar anak-anak Tuhan yang
duduk dalam pemerintahan, dikenan Tuhan menjadi alat untuk menciptakan suasana
politik yang kondusif di negara tercinta.

16 November 2012 - Penerjemahan Alkitab
Banyak suku di Indonesia belum mendengar berita Injil. Supaya penyebaran Injil
kepada mereka ini lebih efektif, dibutuhkan Alkitab yang ditulis dalam bahasa mereka.
Doakan kepada Tuhan Yesus untuk upaya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasabahasa suku ini! Juga, doakan supaya Tuhan mengirimkan para penerjemah yang baik
untuk dapat mengalihbahasakan Alkitab, dengan bahasa yang jelas dan mudah
dimengerti pembaca. Doakan untuk pelatihan yang diadakan bagi calon penerjemah
dan dana yang diperlukan, supaya Tuhan menjaga sepanjang proses ini dan
mencukupkan semua kebutuhan.

17 November 2012 - Gereja yang Sedang Merintis Cabang
Beberapa gereja memunyai visi untuk membuka cabang-cabang Pos PI yang baru,
entah itu di dalam kota yang sama, di luar kota, maupun di luar pulau, bahkan luar
negeri. Gereja-gereja tersebut mempersiapkan para pengerja dan jemaat yang
terpanggil dalam pelayanan misi, untuk merintis persekutuan-persekutuan di tempattempat baru. Mari berdoa agar Tuhan membimbing dan memberkati visi tersebut.
Kiranya jemaat gereja pengutus juga memiliki kesatuan hati untuk mendukung dalam
doa, dana, dan perhatian, hingga cabang-cabang yang dirintis tersebut siap
didewasakan menjadi sidang jemaat baru.

18 November 2012 - Situs Natal SABDA < http://natal.sabda.org >
Bulan Desember sebentar lagi tiba. Sebagian besar gereja dan anak-anak Tuhan di
mana saja sudah mulai mempersiapkan Natal untuk gereja, persekutuan, atau keluarga
mereka. Tidak ketinggalan Yayasan Lembaga SABDA pun sudah mempersiapkan
bahan-bahan Natal yang bermutu dan alkitabiah bagi masyarakat Kristen Indonesia.
Semua bahan Natal tersebut dapat diperoleh di situs Natal SABDA <
http://natal.sabda.org >. Mohon doakan agar melalui situs ini Tuhan membuka jalan
bagi setiap pengunjungnya, untuk menemukan makna Natal yang sesungguhnya.
Kiranya setiap bahan yang digunakan juga dapat bermanfaat bagi pelayanan anakanak Tuhan, khususnya dalam menyelenggarakan Natal yang sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan.
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Shalom,
Semua manusia bisa merasa khawatir, tanpa terkecuali orang Kristen. Namun, firman
Tuhan dalam Filipi 4:6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun
juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur." Di sini, kita diingatkan untuk tidak berlarut-larut
dalam perasaan khawatir, tetapi kita harus bangkit dari rasa khawatir itu dan
menyampaikan permohonan kita dengan berdoa, disertai dengan ucapan syukur.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

19 November 2012 - Pelayanan Pemuda
Pelayanan pemuda/mahasiswa sering kali akan berjalan lebih efektif jika dilakukan oleh
pemimpin muda. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya muncul pemimpinpemimpin muda yang sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk melayani pemuda,
menjangkau orang-orang seusia mereka, dan mengerti segala dinamika permasalahan
kaum muda. Doakan supaya Tuhan menolong mereka merendahkan hati dan
mengandalkan Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kuasa Tuhan yang membuat
pelayanan penjangkauan ini menjadi berhasil.

20 November 2012 - Suku-Suku Pedalaman di Indonesia
Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan tersebar di seluruh
bentangan Nusantara. Namun, sampai saat ini belum semua suku di Indonesia
mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah dan juga dari orang-orang Kristen.
Banyak juga suku-suku, yang belum mendengar Kabar Baik Yesus Kristus. Mari kita
berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya penduduk dari suku-suku terpencil ini mendapat
kesempatan untuk mendengar Kabar Baik Yesus Kristus. Doakan juga agar pemerintah
pusat dan daerah memberikan perhatian kepada masyarakat di suku-suku terpencil
tersebut.

21 November 2012 - Kemampuan Hamba Tuhan Memimpin Jemaat
Sama seperti kebun anggur membutuhkan seorang petani yang baik untuk
mengelolanya sehingga menghasilkan buah yang baik, demikian juga jemaat
membutuhkan seorang gembala yang baik, yang dapat memelihara dan memberi
mereka makanan rohani yang bermutu. Mengelola sebuah jemaat Tuhan untuk
menghasilkan jemaat yang berkualitas dan teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus,
bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja keras untuk mewujudkannya. Kami mengajak
saudara-saudara yang terkasih untuk bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan bagi
setiap gembala jemaat di mana pun mereka berada, supaya mereka dimampukan
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Tuhan untuk menggembalakan dan "memberi makanan rohani yang bergizi" kepada
jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka.

22 November 2012 - Kriminalitas di Perkotaan
Kriminalitas adalah masalah yang semakin marak terjadi di hampir seluruh kota besar di
Indonesia. Mulai dari perjudian, narkoba, penculikan, hingga pembunuhan. Keberadaan
hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah seakan-akan tidak diperhitungkan lagi.
Peristiwa demi peristiwa menakutkan yang terjadi, tentu telah membuat masyarakat
merasa resah dan trauma. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus bagi
masalah-masalah kriminal yang sering terjadi di perkotaan ini. Biarlah Tuhan selalu
campur tangan dalam proses penekanan tingkat kriminalitas yang telah terjadi,
sehingga kriminalitas dapat dihentikan.

23 November 2012 - Istri Utusan Injil di Indonesia
Dalam suatu kehidupan rumah tangga, istri memiliki peranan yang begitu penting
karena keberhasilan sebuah keluarga juga bergantung pada keberhasilan seorang istri
dalam mengelola keluarganya, tidak terkecuali istri seorang utusan Injil. Seorang utusan
Injil akan menjadi sangat berhasil dalam melakukan tugas, apabila seorang istri
memberikan dukungan yang penuh kepadanya. Selain itu, dalam kehidupan
bermasyarakat, para istri ini harus bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Mari kita
berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para istri
utusan Injil dalam mendukung pelayanan suami mereka. Doakan juga agar di dalam
masyarakat mereka bisa menjadi berkat, sehingga melalui kehidupan istri para utusan
Injil ini akan semakin banyak jiwa yang mengenal Kristus.

24 November 2012 - Kasus Korupsi di Indonesia
Kondisi politik di Indonesia sering kali diwarnai dengan kasus-kasus korupsi. Tindakan
yang tidak terpuji ini bukan merupakan berita baru bagi masyarakat di Indonesia.
Meskipun para pelakunya tahu bahwa tindakan mereka sangat merugikan bangsa,
negara, bahkan diri mereka sendiri, namun tidak mudah untuk melepaskan diri dari jerat
korupsi. Tentu saja, tindakan korupsi tersebut sangat mengganggu stabilitas bangsa
dan negara. Kami mengajak Anda untuk bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus bagi
pemulihan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
semakin hari bebas dari jerat kejahatan korupsi.

25 November 2012 - Pergaulan Mahasiswa Kristen
Sangat miris sekali hati kita apabila melihat kondisi generasi muda di masa kini.
Bagaimana tidak, sering kita mendengar atau melihat sebuah pemberitaan tentang
pemuda-pemudi, terutama di kalangan mahasiswa masa kini, yang terlibat dalam kasus
narkoba, seks bebas, minuman keras, pornografi, dan hal-hal buruk lainnya. Kita tidak
pernah tahu apakah hal semacam ini akan menjangkiti orang-orang di sekitar kita atau
tidak. Tetapi yang jelas, tidak sedikit mahasiswa Kristen yang sudah mulai melibatkan
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diri dalam hal-hal buruk tersebut. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak rela apabila
mereka dirusak oleh sesuatu yang buruk karena pergaulan yang salah dalam
lingkungan kampus. Maka dari itu, kita perlu mengambil waktu untuk berdoa bagi
mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk pergaulan para
mahasiswa-mahasiswi Kristen di lingkungan kampus mereka. Biarlah mereka
senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, sehingga tidak terlibat dalam tindakan yang tidak
sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, biarlah melalui kehidupan mereka, mereka
dapat menjadi saksi bagi teman-teman mereka yang belum diselamatkan.
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KADOS 127 (26 November -- 2 Desember 2012)

Shalom,
Masalah yang datang kepada kita sering kali membuat kita murung, mudah marah, atau
frustrasi. Hal ini sebenarnya merugikan diri sendiri karena perasaan itu akan
memberikan kita tekanan batin. Firman Tuhan dalam Roma 12:12 menasihatkan,
"Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa!" Ayat tersebut mengajarkan kita untuk tetap bersukacita ketika menghadapi
masalah karena selalu ada harapan untuk melewati masalah yang ada. Kita harus
bersabar dalam menghadapi masalah itu dan terus bertekun dalam doa sampai Tuhan
menolong kita.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

26 November 2012 - Gerakan Membagikan Alkitab
Kita percaya bahwa hanya kebenaran firman Allah saja yang sanggup mengubah hidup
seseorang. Namun demikian, banyak orang belum memiliki kesempatan untuk
membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Berdoalah bagi lembaga-lembaga yang
terbeban untuk membagikan Alkitab, terutama di daerah-daerah pedalaman, kiranya
Tuhan terus mengobarkan semangat mereka untuk membagikan firman Tuhan di mana
saja. Biarlah Tuhan Yesus membuka semakin banyak hati untuk terbeban mendukung
pelayanan ini, baik secara pendanaan maupun keterlibatan langsung di daerah-daerah.
Doakan juga supaya ada keterbukaan di masyarakat untuk menerima Kabar Baik
Kristus.

27 November 2012 - Lembaga-Lembaga Misi di Indonesia
Perlu kita ketahui bahwa setiap misi yang diadakan di seluruh dunia, termasuk di
Indonesia, selalu memiliki organisasi tertentu yang membawahinya. Adapun fungsi
organisasi tersebut adalah sebagai mesin penggerak yang akan mengontrol jalannya
misi, serta memberikan dukungan-dukungan berupa tenaga dan kebutuhan finansial.
Organisasi- organisasi misi sering kali mengalami kendala dalam memberikan bantuan
kepada utusan misi, baik kendala dalam hal biaya maupun kendala dalam beberapa hal
lainnya. Maka dari itu, kita perlu memberikan dukungan melalui doa-doa yang kita
naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan segala
kebutuhan organisasi-organisasi yang mendukung jalannya misi di Indonesia, sehingga
para utusan misi tidak mengalami kekurangan dalam menjalankan misinya di Indonesia.

28 November 2012 - Jemaat Tuhan yang Masih Percaya pada Dukun
Perjalanan iman anak-anak Tuhan di dunia ini sangat bervariasi. Beberapa anak Tuhan
telah menjadi sosok yang sangat dewasa dalam kerohaniannya, bahkan memiliki
108

KADOS 2012

banyak talenta yang mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun di sisi lain,
masih banyak juga anak Tuhan yang hidupnya sama sekali tidak menunjukkan
pertumbuhan iman. Sering kali, kita masih menjumpai beberapa anak Tuhan yang
masih diperbudak oleh roh-roh dunia. Beberapa ada yang masih pergi ke dukun,
menyimpan benda-benda gaib, dan bahkan menyembah setan. Ironis memang,
mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan Tuhan Yesus secara
cuma-cuma, namun mereka telah menyia-nyiakannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita
tentu merasa prihatin mendengar hal ini. Kami rindu mengajak Anda untuk berdoa
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus menjamah hati mereka,
sehingga mereka berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan segala perbuatan mereka
yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.

29 November 2012 - Doa untuk Para Lansia
Masa lanjut usia merupakan masa-masa ketika seseorang sudah tidak menghabiskan
waktunya dengan melakukan banyak pekerjaan yang berat. Tentu saja, kemampuan
fisik dan pikiran mereka sudah tidak seperti ketika usia mereka masih muda, sehingga
banyak keterbatasan untuk beraktivitas. Para lansia mungkin tinggal bersama anak
cucu mereka atau di panti jompo. Pada masa tua, kadang ada perasaan kesepian atau
tidak bahagia karena merasakan tekanan batin, akibat segala keterbatasan yang
mereka alami. Mari kita doakan agar Tuhan Yesus memberikan kedamaian dan
kebahagiaan dalam masa tua mereka. Kiranya semangat untuk hidup bagi Tuhan
sampai akhir berkobar dalam hati mereka.

30 November 2012 - Hubungan Ayah dan Anak
Ayah merupakan pemimpin keluarga yang harusnya dapat menjadi panutan bagi anakanaknya. Namun, ada ayah yang tidak bisa dijadikan panutan bagi anak-anaknya,
bahkan anak-anaknya membenci dia karena dia adalah ayah yang arogan, suka
memukul, pemarah, atau suka mencaci maki anak- anaknya. Hal ini bisa membuat
hubungan ayah dan anak menjadi rusak. Lebih parah lagi, anak dapat memiliki
gambaran yang salah terhadap Bapa surgawinya. Mereka akan berpikir bahwa Allah
sama buruknya dengan ayah mereka. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap ayah
dapat menjadi ayah yang baik, sabar, penuh kasih, dan dapat dijadikan panutan bagi
anaknya. Dengan demikian, ayah akan memberikan gambaran yang baik kepada anak
mengenai Bapa Surgawi.

1 Desember 2012 - Persekutuan Doa di Kantor-Kantor
Di balik berkembangnya perusahaan-perusahaan sekuler di Indonesia, ada pula tangan
anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mereka percaya bahwa setiap kesuksesan
yang mereka capai adalah hasil campur tangan Tuhan. Hal inilah yang kemudian
mendorong anak-anak Tuhan senantiasa menyediakan ruang doa di kantor-kantor
mereka, meskipun di beberapa tempat tidak seperti demikian. Pada kesempatan ini,
mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus bagi persekutuan doa yang telah
dijalankan di kantor-kantor. Kiranya kegiatan seperti ini semakin berkembang dan
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melaluinya, anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan diberikan hikmat. Dengan
demikian, segala pekerjaan mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu,
biarlah kegiatan ini dapat memberikan kesaksian tentang Injil sehingga ada semakin
banyak orang yang diselamatkan.

2 Desember 2012 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga terdepan dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK sering kali mengalami ancaman dan
perlawanan yang membahayakan jiwa para personelnya. Salah satu penyebabnya
adalah karena tugas mereka dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi, yang
melibatkan pihak-pihak yang bisa dibilang memiliki cukup pengaruh. Mari kita berdoa
kepada Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang bekerja di KPK, agar Tuhan melindungi
dan memampukan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Doakan juga agar
Tuhan memberi hikmat dan kejelian, sehingga dapat menyelesaikan setiap kasus
dengan baik dan bertanggung jawab.
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Shalom,
Doa bukanlah alat yang kita gunakan untuk memaksa Allah mengabulkan permintaan
kita. Melainkan, doa adalah sarana untuk kita dapat mengetahui kehendak-Nya di
dalam kehidupan kita. Di dalam doa, kita dapat mengerti apakah permintaan kita seturut
dengan kehendak-Nya atau tidak. Marilah kita menggunakan doa sebagai alat
komunikasi kita dengan Tuhan, bukan alat untuk memaksakan kehendak kita.
Redaksi Tamu KADOS,
Yusak Charisma Nugraha
< http://doa.sabda.org >

3 Desember 2012 - Pendidikan dan Masa Depan Anak-Anak Panti Asuhan
Anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan juga memiliki hak yang sama dalam
pendidikan, seperti halnya anak-anak pada umumnya. Masa depan anak-anak yang
dididik seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap pembinaan di panti asuhan,
sehingga akhirnya mereka bisa mandiri dan mencapai cita-cita. Mari berdoa kepada
Tuhan Yesus bagi pendidikan dan masa depan anak-anak yang tinggal di panti asuhan,
kiranya mereka terus berjuang memperoleh cita-cita dan semakin mengenal Tuhan.
Doakan pula pembinaan asrama yang mereka jalani, kiranya itu dapat menggantikan
kasih orang tua yang tidak mereka rasakan.

4 Desember 2012 - Penjualan dan Perdagangan Anak-Anak
Entah karena terhimpit oleh kondisi ekonomi atau hanya untuk memenuhi keinginan
pribadi, ada beberapa orang tua yang tega menjual anak mereka kepada oknum-oknum
tertentu. Keadaan ini tentu saja membuat kita prihatin. Mari berdoa kepada Tuhan
Yesus, agar dalam kondisi apa pun, para orang tua tidak menjual anaknya, melainkan
berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan bagi anaknya.

5 Desember 2012 - Pertumbuhan Iman Jemaat Tuhan
Seperti halnya seorang bayi, dengan berjalannya waktu dia akan bertumbuh menjadi
semakin dewasa dan kuat. Ia akan mampu menghadapi setiap tantangan dengan
kekuatan, pikiran, mental, dan segala potensi yang ada dalam dirinya. Demikian halnya
dengan orang percaya, Tuhan sangat berharap setiap orang percaya akan menjadi
pribadi yang semakin bertumbuh. Orang percaya yang bertumbuh tentu akan semakin
dewasa, kuat, tegar, dan dekat dengan Tuhan, sehingga mampu memahami dengan
baik apa yang terjadi dalam dirinya. Akan tetapi, kita tidak dapat menampik bahwa hal
tersebut sulit untuk dilakukan oleh orang percaya. Ini karena Iblis selalu memengaruhi
pikiran, mental, dan kehendak orang-orang percaya, sehingga membuat iman mereka
sulit untuk bertumbuh dengan baik. Dalam kesempatan ini, kami mengajak Anda untuk
berdoa kepada Tuhan Yesus bagi setiap jemaat Tuhan di mana pun mereka berada,
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supaya iman mereka mengalami pertumbuhan sehingga mereka tetap kuat meskipun
ada banyak tantangan yang dihadapi.

6 Desember 2012 - Pengembangan Diri Hamba Tuhan
Perubahan zaman menuntut setiap individu untuk berkembang, supaya mereka dapat
beradaptasi dengan perubahan yang ada. Perubahan zaman sering kali diikuti dengan
perkembangan, baik dalam bidang pengetahuan umum, pengetahuan alam, teknologi,
maupun keterampilan. Hal ini juga berlaku bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan perlu
mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, teknologi terbaru, dan keterampilan
yang dapat mendukung pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus untuk semua hamba Tuhan, agar mereka dapat mengembangkan diri
untuk mendukung pelayanan mereka dalam zaman yang terus berubah.

7 Desember 2012 - Penyebaran Alkitab
Bagi orang-orang Kristen yang tinggal di kota-kota besar, bukanlah hal yang sulit untuk
mendapatkan Alkitab. Namun, bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah,
kemungkinan untuk mendapatkan Alkitab cukup kecil, dan kalaupun ada, mungkin
mereka harus membelinya dengan harga yang cukup mahal. Mari berdoa kepada
Tuhan Yesus agar banyak orang Kristen bisa mendapatkan Alkitab untuk mereka baca,
dengan harga yang terjangkau, sehingga kehidupan mereka di dalam Tuhan semakin
bertumbuh.

8 Desember 2012 - Anggota Paduan Suara Gereja
Umat Kristen adalah umat yang gemar memuji. Tak heran, banyak anak Tuhan yang
dianugerahi talenta bernyanyi terlibat dalam pelayanan paduan suara. Beberapa
denominasi memasukkan paduan suara dalam liturgi mereka. Doakan anak-anak
Tuhan yang menjadi anggota paduan suara gereja, untuk senantiasa rajin berlatih dan
memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian yang mereka
lantunkan juga dapat memberkati jemaat yang mendengarkan.

9 Desember 2012 - Anak Muda yang Mencari Pekerjaan
Hari-hari ini, mendapatkan pekerjaan sepertinya bukan hal yang mudah. Di lingkungan
tempat tinggal kita, tidak sedikit kita jumpai anak-anak muda yang belum mendapatkan
pekerjaan. Mari kita doakan kepada Tuhan Yesus, agar mereka tetap berusaha untuk
mencari pekerjaan. Doakan juga agar mereka juga mau memperlengkapi diri dengan
keterampilan- keterampilan tertentu.
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Shalom,
Sebentar lagi, seluruh umat percaya di dunia akan merayakan Natal. Pada kesempatan
ini, kami mengajak Anda untuk berdoa bersama untuk segala hal yang berhubungan
dengan Natal, agar Natal tahun ini membawa kasih dan sukacita di hati anak-anak-Nya.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

10 Desember 2012 - Persiapan Natal
Bukan hanya panitia Natal yang bekerja di belakang layar, para pengisi acara dan
petugas kebaktian pun semakin sibuk dalam mempersiapkan Natal. Petugas pujian,
musik, paduan suara, dan pemain drama harus berlatih dengan lebih intensif, untuk
melayani Tuhan sesuai dengan talenta mereka. Doakan untuk persiapan Natal supaya
para pelayan kebaktian menjaga kemurnian hati mereka. Doakan juga supaya Tuhan
Yesus memberkati kesehatan mereka dan memberi hikmat, agar dapat membagi waktu
dengan baik.

11 Desember 2012 - Kesatuan Hati Panitia Natal
Kadang, seiring mendekatnya penyelenggaraan acara Natal, ada ketegangan yang
dialami oleh mereka yang menjadi panitia acara Natal. Wajar jika ada perbedaan
pendapat di antara panitia karena semua ingin acara bisa berjalan sebaik mungkin.
Namun, jika tidak membentengi diri dengan pertolongan Tuhan, hal ini bisa menjadi
celah bagi Iblis untuk mengobarkan konflik yang lebih besar. Mari berdoa kepada Tuhan
Yesus agar setiap rekan yang menjadi panitia Natal, memiliki kesatuan hati untuk
melayani dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kepanitiaan.

12 Desember 2012 - Fokus Natal
Sinterklas, pohon terang, tukar kado, pesta diskon, dan sederet kemeriahan Natal
lainnya, berpotensi membelokkan fokus kita pada makna Natal. Begitu juga dengan
kesibukan rapat, latihan, dan persiapan Natal yang terkadang melelahkan. Mari berdoa
agar Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap fokus pada Dia. Kelahiran-Nya di dunia
menjadi awal penggenapan janji Allah kepada umat manusia, mari bersyukur atas hal
itu.
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Setiap hari besar keagamaan, pemerintah RI secara rutin memberikan remisi atau
pengurangan masa hukuman bagi para narapidana yang berkelakuan baik. Tak
terkecuali pada Natal tahun ini, para narapidana yang beragama Kristen/Katolik
menerima remisi hari raya, bahkan beberapa orang akan mengalami kebebasan. Mari
berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap narapidana yang mendapatkan remisi
hukuman, mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya, mereka dapat melanjutkan hidup
yang lebih baik dan meninggalkan hidup lama mereka. Doakan juga agar Tuhan
menolong mereka menangkap makna Natal, yaitu bahwa Allah turun ke dunia untuk
menggantikan tempat kita, yang seharusnya menerima hukuman dosa.

14 Desember 2012 - Toleransi Selama Misa/Ibadah Natal
Setiap bulan Desember, kita sering mendengar berita tentang rekan- rekan dari ormas
keagamaan lain yang rutin menawarkan diri, untuk membantu menjaga keamanan dan
ketertiban lalu lintas selama pelaksanaan misa/ibadah Natal di kota-kota besar.
Sementara itu di daerah lain, walaupun tidak terekspos media, tetangga dekat dan
masyarakat sekitar gereja juga menunjukkan sikap toleransi kepada jemaat yang
merayakan Natal. Mengucap syukurlah atas toleransi dari umat beragama lain yang kita
alami dalam kehidupan bergereja di Indonesia.

15 Desember 2012 - Tema Natal
Walaupun panitia Natal nasional telah menetapkan tema untuk tahun ini, beberapa
gereja/persekutuan memilih untuk menetapkan tema sendiri. Biasanya, tema itu
menjadi tema setahun bagi anggota gereja/persekutuan tersebut. Doakan agar Tuhan
Yesus campur tangan dalam penentuan tema Natal sehingga melalui tema itu, Tuhan
menyatakan kehendak-Nya secara khusus bagi setiap gereja/persekutuan. Kiranya
tema itu bukan sekadar pajangan, melainkan benar-benar menjadi pedoman yang harus
diterapkan dengan iman.

16 Desember 2012 - Natal Staf YLSA
Yayasan Lembaga SABDA akan mengadakan Natal bagi seluruh staf. Panitia sudah
dibentuk dan segala persiapan sedang dilakukan. Kami mohon dukungan doa dari
seluruh Sahabat dan Rekan YLSA, agar perayaan Natal YLSA kali ini berjalan dengan
lancar. Doakan juga kiranya Natal ini semakin mempererat jalinan persekutuan di
antara staf, dan semakin mengingatkan betapa besar kasih penyertaan Tuhan yang
telah dinyatakan dalam pelayanan YLSA.
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Shalom,
KADOS edisi 130 adalah edisi terakhir pada tahun ini. Kami sungguh sangat bersyukur
kepada Tuhan Yesus untuk pertolongan-Nya selama kami membuat pokok-pokok doa
KADOS. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang
tetap setia berdoa bagi pelayanan di Indonesia melalui KADOS. Kami juga
mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan doa yang Anda berikan kepada kami.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, studi, dan pekerjaan Anda semua.

“

SELAMAT NATAL 2012 DAN MENYONGSONG TAHUN BARU 2013

”

Pemimpin Redaksi KADOS,
Novita Yuniarti
< novita(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

17 Desember 2012 - Cuaca yang Mendukung pada Perayaan Natal
Perayaan Natal di Indonesia selalu bertepatan dengan musim penghujan. Prakiraan
cuaca dari BMKG menyebutkan besar kemungkinan curah hujan tinggi di akhir tahun
ini. Bahkan, beberapa wilayah Nusantara diberitakan sudah mulai mengalami banjir
yang tak kunjung surut. Doakan agar Tuhan Yesus mengaruniakan cuaca yang baik
sehingga peringatan Natal dapat berjalan lancar.

18 Desember 2012 - Penginjilan Lewat Acara Natal
Alkitab memang tidak memberi perintah khusus untuk merayakan Natal, akan tetapi
melalui acara Natal, gereja bisa melaksanakan misi penginjilan. Mulai dari drama Natal
yang dipentaskan hingga kidung Natal yang dilantunkan, mulai dari sinema Natal yang
ditayangkan hingga misa dan kebaktian Natal yang disiarkan di TV, semuanya bisa
menjadi sarana untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya.
Mari berdoa agar gereja menyerahkan kreativitas dan rencana dalam menyambut Natal
kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memakai itu semua untuk menyatakan
kemuliaan dan kuasa-Nya kepada mereka yang belum membuka hati bagi-Nya.

19 Desember 2012 - Khotbah Natal
Di tengah ingar-bingar perayaan Natal, khotbah Natal berperan penting untuk
mengingatkan orang percaya akan makna Natal yang sejati. Khotbah Natal yang
dipersiapkan dengan baik juga dapat menarik orang-orang yang belum terjangkau Injil,
yang kebetulan mendengar, untuk mengenal sosok Yesus. Doakan para pembicara
yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan khotbah Natal. Kiranya Tuhan Yesus ikut
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campur dalam persiapan pribadi mereka sehingga dapat berkhotbah dengan jelas,
relevan, dan sesuai firman Tuhan.

20 Desember 2012 - Keamanan Umum Selama Natal
Beberapa tahun terakhir, suasana peringatan Natal di Indonesia sudah semakin
kondusif. Akan tetapi, kita harus tetap waspada karena perkembangan situasi akhirakhir ini (seperti bom di Solo, sengketa gereja di Bogor, dan kerusuhan di Papua) bisa
dimanfaatkan oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan
peringatan Natal. Doakan agar keamanan umum selama berlangsungnya perayaan
Natal di negara kita dapat terjaga, sehingga jemaat dapat mengikuti seluruh
misa/kebaktian Natal dengan khidmat.

21 Desember 2012 - Kelancaran Ibadah Tahun Baru
Jika kita menengok tahun-tahun yang lalu, serentetan peristiwa pengeboman gerejagereja di Indonesia oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sepatutnya membuat
kita waspada dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus; sekaligus memohon
perlindungan-Nya. Berdoalah supaya di dalam ibadah perayaan tahun baru kali ini tidak
terjadi hal- hal serupa, sehingga kondisi yang aman pun boleh dirasakan oleh setiap
orang Kristen yang datang untuk beribadah dan menyambut tahun yang baru.

22 Desember 2012 - Perayaan Tahun Baru
Meskipun momen pergantian tahun seharusnya menjadi saat perenungan, sebagian
besar masyarakat masih menjadikan pesta dan pawai keliling kota sebagai acara idola
untuk menyambut Tahun Baru. Jalanan penuh sesak dengan motor yang meraungraung dan hiruk-pikuk orang sambil meniup trompet. Doakan kepada Tuhan Yesus agar
perayaan Tahun Baru di Indonesia berlangsung tertib dan aman. Kiranya tak ada lagi
korban jiwa sia-sia karena insiden kecelakaan maupun ledakan petasan.

23 Desember 2012 - Menghadapi Kegagalan Tahun Ini
Pada saat sebagian besar orang bersukacita menyambut tahun yang baru, beberapa
orang mungkin melewati akhir tahun dengan sedih. Mereka menyesali impian yang
gagal terwujud, sasaran yang gagal dicapai, ataupun keinginan yang gagal diperoleh.
Jika Anda juga merasakan hal serupa, janganlah terus meratapi diri. Terkadang Tuhan
Yesus mengizinkan kita gagal karena memang belum saatnya, atau juga karena Dia
ingin kita belajar dari kegagalan yang kita alami. Mari serahkan seluruh kegagalan kita
di bawah kaki-Nya dan akuilah jika memang ada dosa atau pelanggaran yang ikut andil
dalam kegagalan itu.

116

KADOS 2012

Publikasi KADOS 2012

Redaksi: Novita Yuniarti, Evie, Santi
© 2010–2012 – 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
117

