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KADOS 131 (7 -- 13 Januari 2013)
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Shalom,
Waktu untuk berdoa sangatlah fleksibel. Kapan pun kita mau, kita bisa berdoa. Namun,
kadang diperlukan waktu khusus untuk kita berdoa. Karena dengan demikian, kita telah
mengkhususkan atau meluangkan waktu dari pekerjaan kita, tugas di rumah, dan
sosialisasi dengan sesama, sehingga kita bisa lebih fokus untuk berbicara dengan
Tuhan dan mendengarkan suaranya tanpa terganggu hal-hal lain dari luar.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

7 Januari 2013 - Hari Perdamaian Dunia
Selain diperingati sebagai Tahun Baru Masehi, 1 Januari juga diperingati sebagai Hari
Perdamaian Dunia. Namun, kita patut prihatin karena masih ada saudara-saudara kita
di Timur Tengah dan sebagian Afrika yang hidup dalam perang dan pergolakan fisik
yang tiada akhir. Doakan agar Tuhan Yesus memberkati upaya-upaya perdamaian yang
dilakukan para pemimpin negara. Secara khusus, doakan juga umat Kristen di
Indonesia agar menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat tempat mereka
tinggal, seperti ajaran Yesus dalam Matius 5:9. Kiranya dengan melihat sikap hidup kita
sebagai anak-anak Allah, orang lain dapat melihat Allah yang memerintah dalam diri
kita.

8 Januari 2013 - Kehidupan Rohani untuk Tahun 2013
Natal sudah kita lalui dan tahun yang baru pun sudah tiba. Berbagai koreksi kiranya
boleh kita lakukan buat diri sendiri, dari segala perbuatan yang pernah kita lakukan di
tahun yang lalu. Kiranya pada tahun yang baru ini, kita dapat menjadikan kehidupan kita
jauh lebih baik lagi dari tahun kemarin, dan kehidupan rohani kita pun harus mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik. Berdoalah agar Tuhan Yesus menolong setiap anak
Tuhan sehingga bangsa ini mengalami peningkatan rohani dan reformasi hidup ke arah
yang lebih baik.

9 Januari 2013 - Pergaulan Remaja Kristen
Bagi kebanyakan orang, masa remaja adalah masa paling menyenangkan dalam hidup
ini. Pasalnya, pada masa ini seseorang cenderung merasa bebas untuk melakukan apa
pun yang diinginkan, tanpa memedulikan berbagai risiko yang akan dihadapi
selanjutnya. Ironisnya, remaja lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-teman
mereka daripada dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa. Mohonlah kepada
Tuhan Yesus agar para remaja Kristen di Indonesia selektif dalam memilih teman dan
tidak mudah terbawa arus yang tidak benar.
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Iblis dan antek-anteknya tidak akan pernah berhenti mengganggu pekerjaan para
utusan Injil di seluruh dunia, tanpa terkecuali di Indonesia karena memang itulah tugas
utama mereka. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak utusan Injil yang mengalami
berbagai kesulitan dalam menjalankan pelayanan. Kelaparan, sakit penyakit, bencana
alam, penyerangan, bahkan pembunuhan sudah menjadi hal yang biasa dialami oleh
para utusan Injil. Sebagai seorang Kristen, kita tentu merasa miris mendengar hal ini.
Oleh sebab itu, marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus
untuk para utusan Injil supaya mereka mampu menghadapi setiap tantangan dalam
pelayanan mereka, sehingga mereka tidak putus asa di dalam menjalankan pelayanan.

11 Januari 2013 - Pelayanan YLSA
Tuhan menunjukkan semakin banyak ladang baru yang harus dilayani YLSA. YLSA
juga rindu untuk semakin memberkati jemaat Tuhan di Indonesia. Doakan agar YLSA
senantiasa dikuatkan untuk melakukan pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus juga
mengutus semakin banyak sahabat dan mitra untuk menjadi rekan sekerja YLSA dalam
membagikan Injil Kerajaan Allah di seluruh penjuru Indonesia.

12 Januari 2013 - Keluarga dan Kesaksian Hidup Hamba Tuhan
Mengemban tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan merupakan hal yang cukup berat
karena terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, tidak heran jika
tidak semua orang bersedia atau mampu menjalankan tugas tersebut. Namun, tidak
dapat kita mungkiri bahwa tugas yang mereka kerjakan sangat mulia. Saat ini, kami
mengajak Anda untuk berdoa kepada Tuhan Yesus bagi para hamba Tuhan di mana
pun mereka berada. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kebutuhan hidup mereka
serta keluarganya. Kita berharap mereka semakin dikuatkan dalam menjalankan
pelayanan, sehingga kehidupan mereka juga dapat menjadi berkat dan memenangkan
banyak jiwa bagi Tuhan.

13 Januari 2013 - Suku-Suku Terpencil
Di era modern yang lekat dengan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, ternyata masih
banyak suku yang belum terjamah oleh Injil. Hal ini bukan karena mereka berada di
negara yang anti terhadap penginjilan, melainkan karena tempat di mana mereka
tinggal masih sangat terisolasi. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus
bagi suku-suku terpencil di Indonesia, sehingga dengan usaha keras para utusan Injil
dan atas campur tangan Tuhan, mereka dapat mendengar Kabar Baik Yesus Kristus.
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Shalom,
Pernahkah pada suatu waktu, Anda teringat dengan teman lama Anda? Mungkin teman
masa kecil Anda, teman SD, SMP, SMA, atau kuliah? Mungkin ini merupakan cara
Tuhan untuk mengingatkan Anda akan teman Anda itu. Jangan berdiam diri dan hanya
mengenangnya saja! Bawalah ia di dalam doa Anda! Mintalah Tuhan untuk menjagai
dan melindungi dia! Dan, percayalah bahwa Tuhan akan mendengar doa Anda!
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

14 Januari 2013 - Gereja yang Sedang Mengurus Perizinan
Selain masalah biaya, pembangunan gereja di negara kita sering kali terkendala oleh
perizinan. Gereja yang sudah mengantongi izin resmi dari instansi terkait pun, belum
tentu bisa leluasa menggelar kebaktian hanya karena adanya penolakan dari golongan
tertentu, maupun penafsiran hukum yang berbeda oleh pejabat setempat. Bawalah
dalam doa gereja-gereja di Indonesia yang sedang dalam proses perizinan mendirikan
tempat ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberi kelancaran dalam proses tersebut.
Doakan pula agar gembala dan majelis/penatua senantiasa memakai hikmat Tuhan
dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat, tokoh di lingkungan tersebut,
dan birokrasi.

15 Januari 2013 - Wasit Olahraga
Kehadiran wasit dalam pertandingan olahraga sangat menentukan jalannya laga.
Keputusan wasit bisa mengakibatkan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain.
Tak jarang, pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil akhir sebuah pertandingan
berusaha memengaruhi wasit melalui sogokan hingga ancaman. Doakan para wasit,
khususnya yang beragama Kristen, agar Tuhan selalu memelihara iman mereka untuk
mengikuti teladan firman Allah. Dengan demikian, mereka senantiasa mengedepankan
kejujuran dan keadilan dalam menjalankan profesi.

16 Januari 2013 - Remaja Kristen dan Konsumerisme
Berkembangnya industri hiburan dan dunia teknologi informasi perlu disikapi secara
bijaksana oleh generasi muda. Tanpa pemahaman yang benar, tren tersebut hanya
akan mengarah pada pola hidup konsumtif. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus bagi
pemuda dan remaja Kristus di Indonesia supaya dengan pengenalan yang benar akan
Allah dan firman- Nya, mereka dijauhkan dari pola hidup boros dan konsumtif.
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Sebaliknya, mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk bersaksi melalui industri
hiburan dan dunia teknologi informasi.

17 Januari 2013 - Pertumbuhan Iman Jemaat
Umat Tuhan di daerah terpencil banyak yang tidak memiliki hamba Tuhan yang
bersedia tinggal bersama mereka. Keterbatasan transportasi dan jauhnya tempat
tinggal membuat mereka sulit untuk dilayani. Mari kita berdoa bagi umat Tuhan di
daerah terpencil, kiranya dengan keterbatasan dan minimnya fasilitas pendukung, tidak
memengaruhi iman mereka untuk bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Doakan
agar Tuhan menolong mereka dalam hal kemandirian pertumbuhan iman dan
pelayanan, sehingga tidak bergantung pada hamba Tuhan dan mampu melayani secara
mandiri di antara jemaat.

18 Januari 2013 - Anak-Anak Tuhan di Indonesia
Keberadaan anak-anak Tuhan yang tinggal di daerah-daerah yang tidak begitu
menyukai kekristenan perlu mendapat dukungan, baik berupa dukungan moral maupun
doa dari setiap orang percaya. Dukungan ini sangat menguatkan dan memberkati
mereka. Mari berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tinggal di daerah-daerah yang tidak
begitu menyukai kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dalam
hati mereka.

19 Januari 2013 - Utusan Injil Luar Negeri di Indonesia
Para misionaris dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan melayani di wilayahwilayah terpencil, biasanya memiliki kendala berupa banyaknya perbedaan antara
orang-orang yang mereka layani dan latar belakang kehidupan mereka sendiri. Kendala
tersebut dapat berupa bahasa, kebiasaan, adat istiadat, fasilitas hidup yang lebih
sederhana dari negara mereka, sampai pada sentimen negatif penduduk asli terhadap
orang-orang asing yang datang ke daerah mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan
Yesus bagi para utusan Injil dari luar negeri yang melayani di Indonesia. Kiranya Tuhan
menolong mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru,
sehingga dapat memberitakan Injil dengan sepenuh hati.

20 Januari 2013 - Kerja Sama Antargereja
Sekarang ini, di beberapa daerah, kita bisa mendapati empat atau lima gedung gereja
dalam satu kompleks pemukiman. Di satu sisi, hal ini harus kita syukuri karena berarti
semakin banyak orang yang mendengar Injil Kristus. Di sisi lain, hal ini dapat
menimbulkan konflik terselubung jika tidak ada kerja sama di antara gereja-gereja
tersebut. Mari kita berdoa agar terjalin kerja sama yang baik di antara gereja-gereja
yang berdekatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong agar tiap-tiap gereja memiliki
pertumbuhan jemaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah tiap gereja saling
bekerja sama dan saling mendukung dalam "mencari" domba yang terhilang. Pada
akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
19

KADOS 133 (21 -- 27 Januari 2013)

KADOS 2013

Shalom,
Ora et labora atau berdoa dan bekerja merupakan istilah yang familier bagi kita sebagai
orang Kristen. Dan, hal ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering
membawa orang yang dekat dan jauh dengan kita dalam doa, agar Tuhan menolong
mereka dalam pergumulan mereka. Namun, bagi orang-orang yang dekat dan bisa kita
jangkau, doa ini perlu disertai dengan tindakan berupa bantuan langsung kepada orang
yang kita doakan. Siapa tahu, Tuhan memakai kita untuk menjadi penolong bagi orang
tersebut.
Selamat berdoa!
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

21 Januari 2013 - Keluarga dan Kesaksian Hidup Hamba Tuhan
Sebagai manusia biasa, seorang hamba Tuhan menjalani kehidupan sehari- hari yang
tidak jauh berbeda dengan jemaat dan orang lain. Sebagai pemuka Agama Kristen, ia
memang diharapkan untuk memiliki kehidupan keluarga yang dapat dijadikan panutan
oleh jemaat dan tetangga sekitar, misalnya memiliki keluarga yang harmonis, istri yang
lemah lembut dan sopan, anak-anak yang rajin dan menghormati orang tua, dan lain
sebagainya. Namun, kehidupan keluarga hamba Tuhan tidak selalu seindah yang
diharapkan. Adakalanya seorang hamba Tuhan berselisih dengan istrinya, adakalanya
anak-anaknya berani menentang perintah atau nasihatnya. Maka dari itu, marilah kita
berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kerukunan dan damai sejahtera di dalam
keluarga para hamba Tuhan. Dengan demikian, kehidupan mereka dapat menjadi saksi
bagi lingkungan sekitar.

22 Januari 2013 - Admin Media Kristen
Semakin banyak gereja dan yayasan Kristen yang menyadari manfaat teknologi untuk
membangun kerohanian jemaat maupun menyebarkan Injil. Mereka menangkap
peluang ini dengan membuat situs atau membuka akun media sosial sebagai pelayanan
elektronik. Terkadang, ada beberapa pihak yang berusaha menyerang dan memfitnah
pelayanan ini sebagai gerakan kristenisasi. Doakan para pengelola media Kristen ini
agar tidak terjebak dalam sikap menjelek-jelekkan keyakinan lain dalam menanggapi
hasutan tersebut. Sebaliknya, biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk
menampakkan terang Kristus yang sejati dalam jawaban dan komentar mereka.

20

23 Januari 2013 - Pelayanan Kristen Lewat Radio

KADOS 2013

Meskipun perkembangan teknologi sudah semakin maju dan banyak tayangan televisi
dan internet yang semakin menarik, tetapi pecinta siaran radio tidak hilang. Demikian
juga dalam hal yang berhubungan dengan kekristenan, meskipun banyak pelayanan
disampaikan melalui tayangan televisi dan internet, tetapi pecinta siaran radio Kristen
tetap bertahan dan bahkan bertambah. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar pelayanan
radio Kristen semakin maju sehingga banyak pendengar boleh dikuatkan imannya
dalam Tuhan.

24 Januari 2013 - Komunitas Orang Percaya yang Tidak Dapat Beribadah
di Gereja
Kita patut bersyukur jika masih dapat mengikuti kebaktian di gereja. Banyak saudara
seiman kita yang tidak dapat beribadah di gereja, entah karena gedungnya rusak
terkena bencana alam maupun gereja belum mendapat proses perizinan atau dalam
sengketa. Mari kita mendoakan komunitas orang percaya ini supaya tetap teguh
beriman kepada Kristus. Doakan juga supaya mereka tidak meninggalkan persekutuan,
melainkan tetap tekun berkumpul dan beribadah, sekalipun tidak di gedung gereja.

25 Januari 2013 - Keselamatan di Jalan Raya
Banyak orang kehilangan nyawanya maupun mengalami cacat fisik seumur hidup
karena kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dan tabrakan di jalan raya yang melibatkan
bus dan angkutan umum sangat sering diberitakan di media massa, namun informasi itu
ternyata tidak menurunkan angka kecelakaan sedikit pun. Kecelakaan sering
disebabkan oleh perilaku tidak disiplin dan pelanggaran lalu lintas, yang bukan hanya
membahayakan dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Mari berdoa kepada Tuhan
bagi keselamatan para pengguna jalan dan pemakai angkutan umum, kiranya ketaatan
dan kepatuhan berlalu lintas dapat diterapkan dengan baik. Doakan pula anak-anak
Tuhan yang bekerja sebagai pengemudi angkutan umum maupun pribadi, supaya
disertai Tuhan dengan keamanan dan keselamatan selama bekerja di sepanjang jalan.

26 Januari 2013 - Para Pekerja Sektor Rumah Tangga
Pekerja rumah tangga seperti asisten rumah tangga atau "baby sitter" merupakan salah
satu sektor jasa yang berperan besar bagi banyak keluarga di Indonesia saat ini.
Peranan mereka meningkat seiring dengan meningkatnya peranan istri untuk turut
mencari nafkah atau berkarier di luar rumah. Mereka, disadari atau tidak, merupakan
faktor penting yang turut berpartisipasi dalam kesejahteraan sebuah keluarga. Mari kita
doakan para asisten rumah tangga serta "baby sitter" agar Tuhan senantiasa memberi
mereka hikmat, kesetiaan, serta hati yang bersih dalam menjalankan tugas dan
pekerjaan masing-masing. Doakan juga agar Tuhan Yesus senantiasa memelihara
kesejahteraan mereka beserta keluarga yang ditinggalkan di rumah atau kampung
halaman masing-masing, melalui keluarga-keluarga yang mempekerjakan mereka. Dan
akhirnya, kita juga berdoa agar keberadaan mereka semakin mendapat penghargaan
21

KADOS 2013

dalam struktur sosial masyarakat, sehingga tidak dipandang sebagai golongan kelas
pekerja di lapisan terbawah, yang sering mendapat perlakuan kurang manusiawi dan
semena-mena.

27 Januari 2013 - Perawat
Seperti halnya para Dokter, perawat merupakan bagian penting dalam institusi
penyedia jasa kesehatan, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Salah satu tujuan
keberadaan mereka adalah untuk membantu memenuhi hak pasien atau orang-orang
yang datang ke institusi kesehatan, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mari
berdoa bagi para Perawat, terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat terpencil,
agar Tuhan Yesus senantiasa memberi mereka hikmat dalam melaksanakan tugas.
Doakan juga agar Tuhan memelihara hidup dan kesejahteraan mereka, dan supaya
melalui pelayanan mereka, setiap orang yang sakit boleh merasakan kelegaan dan
tangan Tuhan yang menyembuhkan.
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Shalom,
Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Bapa surgawi yang baik. Jika bapa kita di
dunia tahu memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapa kita yang ada di surga.
Pesan ini disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 7:11, "Jadi jika kamu yang jahat tahu
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia
akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya." Jadi, marilah
kita meminta kepada Bapa dengan keyakinan bahwa Ia akan memberikan kita yang
baik.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

28 Januari 2013 - Keuangan Hamba-Hamba Tuhan
Hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah pedesaan bukan berarti terbebas dari
kebutuhan hidup yang besar. Mereka tetap membutuhkan biaya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, transportasi, menyumbang kondangan,
menyekolahkan atau menguliahkan anak. Doakan agar Tuhan Yesus memenuhi
kebutuhan hidup dan mencukupi keuangan hamba-hamba Tuhan yang melayani di
pedesaan.

29 Januari 2013 - Anak-Anak Muda di Indonesia
Masa muda merupakan masa yang penuh semangat. Masa di mana para pemuda
mengejar cita-citanya untuk menjadi orang yang berhasil. Namun, tidak semua pemuda
memiliki semangat seperti itu. Ada beberapa pemuda yang hanya 'mengalir' menjalani
kehidupan karena tidak tahu apa panggilan hidup mereka. Doakan kepada Tuhan
Yesus agar mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk masa depan mereka,
sehingga mereka bisa memiliki tujuan hidup dan tidak hanya hidup untuk diri mereka
sendiri saja, tetapi juga hidup untuk Tuhan.

30 Januari 2013 - Anak-Anak Tuhan yang Melayani di Luar Gereja
Beberapa anak Tuhan tidak melayani di gereja, tetapi di bidang-bidang pelayanan
nongereja, seperti di yayasan-yayasan Kristen yang bergerak di bidang pendidikan,
panti asuhan, tempat rehabilitasi narkoba, maupun situs-situs penyedia bahan
pelayanan. Walaupun mereka tidak melayani di gereja, mereka semua tetap bekerja di
ladang Tuhan dan melayani Tuhan. Doakan agar Tuhan Yesus menuntun, memberkati,
dan menambahkan hikmat serta kemampuan kepada mereka dalam melayani Tuhan.
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31 Januari 2013 - Kemampuan Beradaptasi Para Utusan Injil

Kesulitan yang paling umum dihadapi oleh para penginjil dalam melakukan pelayanan
adalah beradaptasi di suatu tempat yang sama sekali belum pernah mereka datangi.
Mungkin mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari bahasa, budaya,
kebiasaan, makanan, dan lain-lain, tetapi semua itu belum cukup. Adaptasi mencakup
segala aspek kehidupan. Banyak utusan Injil telah berhasil menguasai bidang bahasa,
budaya, dan adat istiadat, namun tidak dalam hal cuaca, air, dan makanan. Utusan Injil
dari negara-negara beriklim dingin tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk
beradaptasi, apabila mereka diutus ke negara-negara gersang berpadang pasir,
demikian juga sebaliknya. Sebagai dampaknya, tidak sedikit dari mereka yang sakit
atau bahkan meninggal karena terserang penyakit tertentu, dan sebagian lagi karena
kondisi iklim yang tidak dapat diterima oleh fisik. Berita ini tentu membuat kita merasa
miris dan rindu untuk segera memberikan pertolongan kepada mereka. Akan tetapi, kita
adalah manusia terbatas yang mungkin tidak dapat memberikan pertolongan secara
langsung dan tepat waktu, setidaknya untuk saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita
berseru kepada Tuhan Yesus supaya para utusan Injil ini diberi kekuatan untuk
bertahan hidup di mana pun mereka berada. Lebih-lebih mereka diberi kemampuan
untuk dapat beradaptasi dengan baik.

1 Februari 2013 - Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian
dunia, yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam kerangka inilah, Indonesia selalu
bersedia untuk mengirimkan Pasukan Perdamaian yang bekerja di bawah PBB ke
negara-negara yang tengah dilanda konflik dan perang. Mari kita doakan kepada Tuhan
Yesus untuk tentara kita yang tengah bertugas di area konflik, agar mereka senantiasa
mendapat perlindungan serta tuntunan dari Tuhan dalam melaksanakan misi
perdamaian.

2 Februari 2013 - Kehidupan Orang Percaya di Indonesia
Dalam Matius 28:19, Yesus memerintahkan setiap murid untuk menjadi saksi-Nya. Kita
adalah murid-Nya. Jadi, secara otomatis, kita juga mendapat bagian atas perintah
tersebut. Bagi kebanyakan orang, perintah ini sangat mudah untuk dipelajari, namun
sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini tentu menjadi beban pergumulan setiap orang
percaya: Bagaimana setiap jemaat dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Kesaksian
dalam kekristenan tentu tidak terbatas pada penginjilan saja, tetapi mencakup pola dan
tingkah laku kehidupan yang sesuai dengan iman Kristen. Oleh karena itu, mari kita
berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk menjadi saksi
Kristus di mana pun berada. Baik bersaksi dalam hal menyampaikan Injil, maupun
menjadi saksi dengan cara menerapkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan.
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3 Februari 2013 - Keluarga Kristen

Tuhan adalah Pribadi yang sangat menjunjung tinggi derajat keluarga. Sebab itu,
tidaklah mengherankan apabila Tuhan begitu memerhatikan setiap keluarga Kristen.
Namun, apa yang akan terjadi apabila para keluarga Kristen tidak memiliki mezbah
doa? Untuk itu, mari kita menaikkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap
keluarga Kristen mendirikan mezbah doa di rumah mereka masing-masing, sehingga
kebutuhan rohani setiap anggota keluarga terpenuhi.
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Shalom,
Tahukah saudara bahwa di dalam doa terdapat kasih dan perhatian bagi orang lain?
Dengan mendoakan orang lain berarti kita mengasihi orang itu, memerhatikan orang itu,
dan menganggap dia penting bagi kita. Biarlah kasih tetap mewarnai kehidupan doa
kita.
Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

4 Februari 2013 - Pemimpin Kristen
Seorang pemimpin Kristen dan gereja memiliki tanggung jawab yang besar dalam
memimpin umat Allah agar tetap mengikuti Allah. Hal ini merupakan tugas yang berat
karena setiap umat Tuhan menghadapi pergumulan hidup masing-masing, dan di dalam
pergumulan itulah ketaatan dan kesetiaan mereka akan diuji. Kadang kala, ketika
mengalami pergumulan yang tidak dapat mereka atasi, mereka akan datang kepada
pemimpin Kristen atau gereja untuk meminta bimbingan. Doakan para pemimpin Kristen
dan gereja agar mendapatkan kebijaksanaan Allah. Karena dengan demikian, mereka
dapat memimpin umat Allah dengan baik dan memberikan mereka bimbingan dalam
mengatasi pergumulan hidup mereka.

5 Februari 2013 - Ilmuwan/Peneliti Kristen
Abad modern merupakan masa keemasan bagi para peneliti atau ilmuwan di bidang
sains dan teknologi. Banyak temuan ilmiah yang berguna bagi kehidupan umat manusia
diciptakan berdasarkan hasil penelitian dan studi mereka. Dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, ilmuwan Indonesia memang belum seberhasil negaranegara maju dalam menghasilkan riset, literatur, jurnal ilmiah, ataupun penemuanpenemuan yang berskala besar. Namun, peranan mereka tetaplah besar dalam
memajukan dunia riset dan teknologi di Indonesia. Mari kita doakan para ilmuwan
Kristen agar mereka senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka,
agar dapat menghasilkan karya-karya yang berdampak besar pada kemanusiaan dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

6 Februari 2013 - Organisasi yang Membawahi Utusan Injil di Indonesia
Perlu kita ketahui bahwa setiap misi yang diadakan di seluruh dunia, termasuk di
Indonesia, selalu memiliki organisasi tertentu yang membawahi setiap misi. Tanpa
organisasi yang membawahi, misi tersebut tidak mungkin berjalan. Adapun fungsi dari
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organisasi adalah sebagai mesin penggerak yang akan mengontrol jalannya misi, serta
memberikan dukungan berupa tenaga dan kebutuhan finansial. Organisasi misi sering
kali mengalami kendala dalam hal memberikan bantuan kepada utusan Injil. Baik
kendala biaya maupun kendala dalam hal lainnya. Maka dari itu, kita perlu memberikan
dukungan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya
Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan organisasi-organisasi yang mendukung
jalannya misi di Indonesia, sehingga para utusan Injil tidak mengalami kekurangan
dalam menjalankan pelayanannya di Indonesia.

7 Februari 2013 - Tentara Penjaga Perbatasan
Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, yang berbatasan dengan banyak
negara, khususnya di Asia Tenggara. Dalam menjaga kepentingan bangsa serta
keamanan seluruh wilayah Nusantara, Tentara Nasional Indonesia bertugas di darat,
laut, dan udara, berpatroli serta bersiaga untuk melindungi teritori kita dari ancaman
yang berasal dari luar wilayah NKRI. Perbatasan merupakan wilayah yang paling vital
karena di sanalah pintu gerbang sekaligus 'barrier' pertama kawasan NKRI. Medan
yang berat dan minimnya fasilitas, menjadikan tugas tentara perbatasan menjadi tidak
ringan dan penuh dengan tantangan. Mari kita doakan kepada Tuhan Yesus untuk
tentara-tentara yang menjaga wilayah perbatasan kita, agar Tuhan senantiasa
mendampingi dan memberi mereka perlindungan dalam menjalankan tugas. Doakan
juga agar Tuhan memelihara kesehatan dan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan
keluarga yang mereka tinggalkan. Melalui tugas yang dapat mereka jalankan dengan
baik, kita berharap kawasan perbatasan menjadi aman demi kepentingan seluruh rakyat
Indonesia.

8 Februari 2013 - Pekerja-Pekerja Sosial Masyarakat
Pekerja sosial adalah orang-orang yang bekerja di bidang sosial kemasyarakatan, yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor dan permasalahan.
Pendampingan kepada PSK, penderita HIV, anak jalanan, korban bencana di
pengungsian, serta anak-anak korban kekerasan merupakan sebagian area yang
menjadi tugas pelayanan mereka. Mereka sering kali tidak diperhitungkan Namun,
karena kepedulian merekalah, sebagian masyarakat yang paling lemah dan tidak
berdaya mendapat pertolongan dan kepedulian. Mari kita doakan para pekerja sosial
ini, agar Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat, kepekaan, serta tuntunan dalam
menjalankan tugas, sehingga mereka dimampukan untuk menjangkau masyarakat
lemah dan tidak berdaya dalam struktur sosial kita.

9 Februari 2013 - Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi di setiap departemen di Indonesia selalu menjadi momok bagi masyarakat di
berbagai daerah. Kita semua merindukan birokrasi yang lebih bersih, tertib, disiplin,
cepat, dan mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat; tidak ada suap
ataupun korupsi. Mari berdoa agar setiap birokrat di negara ini semakin memiliki
kejujuran, disiplin, dan sikap profesional dalam meningkatkan pelayanannya kepada
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masyarakat. Dengan birokrasi yang bersih dan profesional, kita berharap ada kemajuan
yang signifikan dalam pembangunan mental dan karakter masyarakat Indonesia di
masa yang akan datang.

10 Februari 2013 - Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah-Sekolah
Kekerasan telah menjadi hal yang kerap ditemui dalam kehidupan keseharian kita.
Kekerasan terjadi di jalan, di tempat kerja, di tempat umum, di kendaraan umum, di
sekolah, di universitas, di lembaga tinggi negara, bahkan di rumah. Sebagai tempat
pertama untuk menanam nilai-nilai kasih dan kekristenan, keluarga sering kali malah
menjadi tempat pertama dalam menyemai benih-benih kekerasan, baik secara verbal
ataupun nonverbal. Televisi, berbagai media informasi, dan lingkungan, juga menjadi
pendorong berbagai tindak kekerasan. Anak- anak terbiasa menyaksikan tontonan
kekerasan, sehingga mereka menganggap kekerasan adalah nilai yang bisa diterapkan
dalam perilakunya. Mari kita berdoa agar sekolah, khususnya sekolah-sekolah Kristen,
dapat menyambut fenomena ini dengan menginisiasikan pendidikan anti kekerasan
semenjak dini kepada peserta didik mereka, sehingga nilai-nilai kasih, moral, etika, dan
karakter Kristus yang baik dapat ditanamkan secara terpadu dan berkesinambungan
kepada peserta didik.

28

KADOS 136 (11 -- 17 Februari 2013)

KADOS 2013

Shalom,
Tuhan menjawab doa kita dengan tiga cara yang berbeda: "ya", "tunggu", atau "tidak".
Jawaban "ya" diberikan ketika kehendak kita sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita
memang sungguh-sungguh membutuhkan apa yang menjadi permintaan kita. Tuhan
membuat kita harus "menunggu" ketika Ia melihat waktunya belum tepat bagi kita untuk
menerimanya. Jawaban "tidak" diberikan ketika kehendak kita tidak sesuai dengan
rencana-Nya, atau karena Ia melihat bahwa jawaban yang kita minta tidak akan
membawa kebaikan, baik bagi pertumbuhan karakter maupun kehidupan kita. Ia
memberi jawaban yang berbeda dari yang kita minta karena sesungguhnya, Ia lebih
mengetahui apa yang terbaik dan yang menjadi kebutuhan kita.
Karena itu, teruslah berdoa. Bukan sekadar untuk berbicara dan menjejalkan segala
keinginan kita. Berdoalah untuk mendengar dan melihat jawaban dari-Nya, sehingga
kita mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
N. Risanti
<http://doa.sabda.org>

11 Februari 2013 - Pekerja Misi Indonesia yang Melayani di Negara Lain
Pelayanan misi merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi
Kristus. Oleh sebab itu, para pelayan misi harus selalu siap untuk diutus ke berbagai
negara di seluruh dunia. Dalam pelayanan semacam ini, tentu tantangan yang harus
dihadapi bervariasi, mulai dari yang ringan maupun yang paling berat, yaitu ketika
mereka ditempatkan pada suatu negara yang sedang mengalami konflik, ataupun
negara miskin yang sedang mengalami krisis pangan. Keadaan semacam ini menuntut
para pelayan misi untuk bisa bertahan karena jaminan keamanan terhadap mereka
tidak dapat di pastikan, dan bahan makanan pun sangat sulit didapatkan di negaranegara seperti ini. Oleh sebab itu, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa kita
kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dengan kasih karunia-Nya, Ia akan mencukupi
kebutuhan para pelayan misi yang diutus ke negara-negara konflik dan krisis pangan,
sehingga mereka dapat bertahan hidup dan melakukan pelayanan dengan lancar.

12 Februari 2013 - Aktivis Lingkungan
Aktivis lingkungan, dengan karya kepeduliannya yang berguna dalam memelihara
kelestarian lingkungan, menjadi salah satu tonggak penting dalam pengelolaan isu-isu
lingkungan, terutama yang terjadi di Indonesia. Mari kita doakan kepada Tuhan Yesus,
agar kegiatan-kegiatan mereka selalu dapat menginspirasi masyarakat di sekitarnya
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untuk menyadari dan ikut berpartisipasi dalam melakukan aksi-aksi nyata, yang
berpengaruh dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

13 Februari 2013 - Anak-Anak Penderita Kanker
Kanker merupakan vonis yang menyakitkan dalam dunia kesehatan, terutama bila ini
dialami oleh anak-anak. Mari berdoa bagi anak-anak yang menderita penyakit kanker,
agar Tuhan Yesus senantiasa memberi mereka kekuatan, penghiburan, bahkan
kesembuhan dalam penyakitnya. Doakan juga agar mereka tetap dapat bersukacita
dalam melalui hari- harinya, dan agar Tuhan senantiasa menguatkan serta memberi
pengharapan bagi orang tua dan keluarganya. Berdoalah bagi mereka yang mengalami
kendala dalam segi pembiayaan untuk perawatan dan pengobatannya, agar Tuhan
Yesus senantiasa memberi apa yang mereka butuhkan melalui donatur dan yayasan
yang peduli.

14 Februari 2013 - Bidan di Desa
Bidan merupakan salah satu profesi yang amat vital dan penting bagi kehidupan
masyarakat desa, berkenaan dengan pertolongan dalam proses persalinan. Kita
doakan para bidan ini, agar Tuhan Yesus selalu menuntun dan mendampingi mereka
dalam melaksanakan tugas pelayanannya di desa, sehingga angka kematian ibu dan
bayi di daerah terpencil semakin menurun di Indonesia.

15 Februari 2013 - Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
Para pelaku sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urat nadi
perekonomian di negara kita. Keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam
menggerakkan roda-roda perekonomian pada masyarakat menengah ke bawah,
sehingga "kue" kesejahteraan dapat ikut dinikmati oleh golongan ini. Mari kita doakan
agar Tuhan senantiasa memberikan kreativitas, semangat, inovasi dalam
pengembangan produk, serta daya juang kepada para pelaku usaha kecil dan
menengah ini. Doakan juga agar Tuhan Yesus menggerakkan pemerintah dan pihakpihak terkait untuk selalu memberdayakan dan memberi insentif bagi pengembangan
usaha mereka, sehingga pada akhirnya kesejahteraan dan perekonomian yang
berkeadilan sosial dapat tercapai di negara ini.

16 Februari 2013 - Guru di Sekolah Yayasan
Guru-guru di sekolah swasta adalah salah satu tonggak pendidikan di negeri ini.
Namun, sering kali kesejahteraan mereka terabaikan karena masalah-masalah dana.
Mari kita doakan kesejahteraan para guru-guru ini, agar Tuhan senantiasa
mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Doakan juga agar Tuhan selalu
memberi mereka hikmat dan kesetiaan, untuk menjadi teladan dalam menjalankan
tugas mencerdaskan dan membentuk karakter para peserta didik di sekolah masingmasing.
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17 Februari 2013 - Para Hakim

Melalui berbagai media, kita sering kali mendengar berita hakim yang tersangkut kasus
korupsi atau suap dalam kasus yang mereka tangani. Di tengah keprihatinan akan
maraknya kasus korupsi di Indonesia, hakim yang melakukan korupsi dan mau
menerima suap, tentu akan semakin mengecilkan harapan kita akan datangnya
keadilan dan budaya bebas korupsi di Indonesia. Jika mereka tidak lagi bersih, kepada
siapakah harapan itu akan disandarkan? Karena itu, marilah kita berdoa untuk para
hakim di Indonesia, agar Tuhan Yesus memberi mereka hati yang jujur, etika yang baik,
dan moral yang bersih, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar.
Dengan demikian, hukum dapat ditegakkan pada tempatnya dan keadilan dapat terjadi
di Indonesia.
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Shalom,
"Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: 'Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.'"
(Lukas 11:9)
Kita tentu sering membaca/mendengar ayat di atas, dan banyak dari antara kita yang
menjadikannya sebagai dasar dalam berdoa. Dalam konteks ini, doa menjadi alat bagi
kita untuk memohon atau meminta sesuatu dari Tuhan. Namun, esensi dari doa sendiri
sebenarnya bukanlah hanya sebagai alat untuk meminta. Doa merupakan alat
komunikasi kita untuk selalu terhubung pada Bapa, untuk memiliki relasi yang dekat
dengan-Nya. Dalam doa, kita dapat menyampaikan segala keinginan, keluh kesah,
kekhawatiran, ketakutan, ucapan syukur, dan permohonan ampun atas segala dosa dan
kesalahan yang telah kita buat. Seperti seorang anak yang bercerita kepada ayahnya,
doa merupakan kesempatan bagi kita untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaan
kita. Dan, seperti seorang ayah yang senang mendengar cerita anaknya, Bapa di Surga
pun akan senang mendengar doa-doa kita. Ia rindu untuk selalu mendengar kisah kita
setiap hari, untuk membangun hubungan yang indah dengan kita. Karena itu, mari kita
berdoa bukan hanya untuk meminta, namun juga untuk membangun relasi yang indah
dengan-Nya, dengan Pribadi yang selalu mengasihi kita dengan cinta tidak bersyarat.
Selamat berdoa.
Redaksi Tamu KADOS,
N. Risanti
<http://doa.sabda.org>

18 Februari 2013 - Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia tampaknya masih belum menemukan formula
yang tepat dalam menuntun cita-cita Bangsa Indonesia untuk membangun manusia
yang cerdas, berkepribadian luhur, serta berkarakter. Hal ini tampak dari pergantian
Undang-Undang Pendidikan yang cenderung berganti, seiring dengan pergantian
menteri pendidikan. Mari berdoa agar Tuhan memberi hikmat bagi para pembuat
kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia. Kiranya mereka dapat merumuskan sistem
pendidikan yang baik bagi bangsa ini, yang dapat membawa kemajuan signifikan bagi
seluruh peserta didik. Bukan demi mencetak pribadi yang cerdas semata, melainkan
juga melahirkan manusia-manusia Indonesia yang bermoral, berkepribadian, dan
berbudaya luhur.

19 Februari 2013 - Petani dan Nelayan
Indonesia adalah negara maritim dan agraris. Oleh karena itu, banyak penduduknya
yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Di tengah kekayaan bumi dan laut
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Indonesia, tidak jarang kita jumpai para petani dan nelayan yang berada jauh dari kata
sejahtera. Kekurangan modal, harga jual produk yang rendah, tingginya harga pupuk
dan BBM, serta kondisi alam, merupakan faktor utama yang selalu menjadi kendala
bagi mereka untuk maju. Berdoalah kepada Tuhan Yesus bagi setiap petani dan
nelayan di negara kita. Kiranya, kehidupan mereka dapat menjadi lebih sejahtera dalam
hari-hari ke depan, melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Doakan juga
agar Tuhan senantiasa memelihara kehidupan dan kelestarian alam, tempat mereka
mengusahakan hidup dan kehidupannya.

20 Februari 2013 - Keuangan Utusan Injil
Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat, untuk
melakukan proses transaksi demi pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tidak
dapat dimungkiri bila semua orang memerlukan uang. Termasuk juga para utusan Injil
yang membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan pelayanannya. Pada kesempatan
ini, kami mengundang Anda untuk menaikkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya
senantiasa mencukupi kebutuhan keuangan para utusan Injil. Kita percaya bahwa
setiap doa kita akan diperhitungkan oleh Tuhan dan Ia akan menjawab tepat pada
waktunya.

21 Februari 2013 - Media Televisi
Televisi merupakan salah satu media informasi yang berfungsi untuk menyampaikan
hal-hal yang bermanfaat dan hiburan bagi masyarakat. Namun, televisi pun dapat
menjadi media yang memberikan pengaruh negatif paling besar bagi masyarakat.
Budaya kekerasan, sekularisme, materialisme, hedonisme, dsb., merupakan beberapa
pengaruh buruk yang kita sadari telah merasuk dalam nilai-nilai kehidupan kita saat ini.
Bahkan, itu sudah menggantikan nilai-nilai kristiani yang merupakan dasar kehidupan
kita sebagai orang beriman. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar pengelola stasiun
televisi di Indonesia semakin memiliki kesadaran untuk mengembangkan nilai-nilai,
budaya, dan etika yang baik kepada masyarakat Indonesia melalui seluruh program
acaranya.

22 Februari 2013 - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk menyediakan
pengobatan yang murah dan bermutu bagi masyarakat, khususnya golongan menengah
ke bawah. Sebagaimana kesehatan menjadi faktor yang sangat penting dalam
kehidupan, puskesmas menjadi salah satu rujukan vital bagi masyarakat ketika mereka
mengalami masalah dalam kesehatannya. Mohonlah kepada Tuhan agar pemerintah,
khususnya dalam hal ini Dinas Kesehatan Daerah, senantiasa meningkatkan mutu
Puskesmas kepada masyarakat. Kiranya melalui Puskesmas, setiap anggota
masyarakat, bahkan mereka yang tidak mampu, tetap mendapat perlakuan yang
manusiawi dan mendapat jaminan pelayanan untuk kesehatannya.
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Kebakaran besar yang melanda beberapa daerah di Indonesia, khususnya wilayah
pemukiman padat penduduk, bukan merupakan berita baru bagi kita. Akibat yang
ditimbulkannya pun tidak tanggung-tanggung. Mari kita berdoa bagi mereka yang
menjadi korban kebakaran, yang kehilangan rumah, harta, atau bahkan mungkin sanak
keluarga. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menghibur dan menolong mereka untuk
melalui bencana yang telah terjadi. Doakan agar Tuhan Yesus memberi mereka
kekuatan untuk dapat bangkit dan menata kehidupan kembali.

24 Februari 2013 - Sekolah-Sekolah Kristen
Sekolah Kristen merupakan salah satu wadah pendidikan di tengah masyarakat, yang
selain memiliki visi untuk mencerdaskan, juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai
kristiani dalam kerangka kasih, iman, dan pengharapan pada peserta didiknya. Sekolah
Kristen hadir sebagai wujud karya Allah melalui pendidikan. Namun, banyak yayasan
dari sekolah Kristen saat ini mengalami dilema dalam pendanaan. Hal ini disebabkan
karena tidak semua sekolah Kristen berpredikat sebagai sekolah favorit dan elit, yang
memiliki pemasukan besar dari biaya pendaftaran dan SPP siswanya. Di tengah situasi
masyarakat kita yang sebagian besar masih mengalami kesulitan ekonomi, sekolahsekolah Kristen sesungguhnya masih menjadi jawaban untuk mendapatkan pendidikan
yang bermutu. Karena itu, mari kita doakan sekolah-sekolah Kristen, terutama yang
mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, agar Tuhan senantiasa memelihara mereka
melalui donatur-donatur serta orang-orang peduli yang mau membantu dan
meluangkan waktu bagi kesulitan yang sedang mereka hadapi, serta berkomitmen bagi
kemajuan sekolah-sekolah tersebut. {{{doa}}}
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Shalom,
Allah mencintai orang-orang berdosa dan menginginkan mereka berbalik dari dosadosa mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam Kitab Yunus ketika Allah mengutus Yunus
kepada orang-orang Niniwe, untuk memperingatkan mereka atas kejahatan mereka.
Dalam Yunus 4:11 tertulis, "Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota
yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang
semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang
banyak?" Hendaknya kasih yang Allah miliki juga mengalir di dalam hati kita, sehingga
kita bisa mengasihi orang-orang yang berdosa, salah satunya dengan mendoakan
mereka.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

25 Februari 2013 - Orang Kristen yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Akhir tahun 2012 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 11,66%. Banyak orang akan
semakin kesulitan mengejar terpenuhinya kebutuhan pokok karena harganya yang
semakin meningkat. Doakan agar Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak
Tuhan di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Kiranya di tengah-tengah kesulitan ini,
anak-anak Tuhan terus dikuatkan dan diteguhkan imannya.

26 Februari 2013 - Penerbit Renungan-Renungan Kristen Indonesia
Banyak orang menggunakan buku-buku renungan Kristen untuk menolong mereka
bersaat teduh setiap hari. Di Indonesia, ada banyak jenis buku renungan Kristen yang
diterbitkan oleh berbagai penerbit. Oleh karena itu, para pembaca bebas menentukan
buku renungan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus agar setiap penerbit renungan Kristen di Indonesia dapat membuat atau
memilih tulisan yang benar-benar merupakan hasil penggalian firman Tuhan. Bukan
sekadar tulisan yang indah untuk menyenangkan pembaca, melainkan tulisan-tulisan
yang dapat membawa pembaca semakin memahami firman Tuhan dan
mengaplikasikannya setiap hari dalam kehidupan.

27 Februari 2013 - Keanekaragaman Budaya dan Adat Istiadat di
Indonesia
Sebagai Bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena menjadi warga
sebuah negara yang memiliki ragam budaya serta adat istiadat yang amat kaya.
Kekayaan ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan dari dalam dan luar
negeri. Namun, perbedaan yang ada sering kali justru disikapi dengan cara pandang
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yang sempit dan eksklusif karena ketidakmauan untuk menerima kebudayaan maupun
adat lain yang berbeda dari kelompoknya. Sikap-sikap seperti ini tentu saja dapat
merugikan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia
berkenan menolong setiap warga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya
mereka yang berada di daerah-daerah yang rawan konflik. Kiranya Tuhan melimpahkan
kasih-Nya di daerah-daerah tersebut, dan pemeliharaan Tuhan melingkupi anak-anak
serta hamba- hamba-Nya dalam pelayanan mereka di daerah tersebut.

28 Februari 2013 - Partai Politik di Indonesia
Menjelang Pemilu Indonesia tahun 2014 mendatang, seluruh partai politik mulai
membenahi partainya masing-masing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
elektabilitas partai sehingga bisa memenangkan pesta demokrasi Bangsa Indonesia 5
tahunan tersebut. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus menolong bangsa ini untuk tetap
menjaga persatuan, meskipun mereka menjadi anggota ataupun memilih partai politik
yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan memakai anak-anak-Nya di setiap partai politik
untuk memberikan pengaruh yang baik di partainya, sehingga menciptakan persaingan
yang sehat dan jujur.

1 Maret 2013 - Perlindungan Tuhan bagi Anak-Anak
Belum lama ini, bangsa kita dihebohkan dengan serangkaian berita mengenai tindak
kriminal yang dilakukan para pengasuh anak. Sontak, berita ini membuat para orang tua
menjadi sangat khawatir akan keselamatan anak-anak yang mereka percayakan
kepada para pengasuh. Tidak sedikit orang tua yang menjadi paranoid dengan
pengasuh mereka. Mohonlah kepada Tuhan Yesus dalam doa Anda agar Ia melindungi
setiap anak yang saat ini dipercayakan kepada para pengasuh. Biarlah setiap orang tua
diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih para pengasuh yang jujur,
bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan.

2 Maret 2013 - Mencari Sekolah
Meskipun tahun ajaran baru untuk para siswa masih cukup lama, ada beberapa orang
tua yang sudah dipusingkan dengan masalah tempat pendidikan yang baru untuk putraputri mereka. Selain memikirkan kebutuhan biaya yang harus mereka keluarkan,
mereka juga harus mencari informasi tentang sekolah-sekolah yang bermutu baik. Mari
berdoa kepada Tuhan untuk para orang tua yang mencarikan sekolah bagi anak- anak
mereka, agar diberi kesehatan dan hikmat, sehingga bisa mempertimbangkan setiap
informasi yang mereka peroleh.

3 Maret 2013 - Konseling Pranikah
Sebelum memasuki pernikahan, setiap pasangan Kristen harus mengikuti kegiatan
yang biasa disebut konseling pranikah. Dalam konseling tersebut, para calon pengantin
mendapat bimbingan dan arahan dari hamba Tuhan, agar mereka dapat menjalankan
pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk para
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calon pengantin ini. Kiranya mereka bisa melihat pernikahan Kristen seperti yang Tuhan
inginkan dan semakin matang dalam melangkahkan kaki memasuki hidup yang baru,
seturut dengan kehendak Tuhan.
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Shalom,
Akhir-akhir ini, suhu politik sangat panas. Ada beberapa ketua dan anggota partai politik
yang ditangkap KPK terkait dengan tindak pidana korupsi. Ada yang mengatakan
bahwa ditangkapnya para politisi itu hanyalah sebuah fitnah untuk menjatuhkan nama
partai mereka sebelum memasuki pemilu 2014. Selain itu, beberapa partai mulai
mengusung beberapa nama Calon Presiden. Seperti yang tertulis dalam Kitab Yeremia
29:7, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk
kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Untuk
kesejahteraan bangsa kita, mari kita doakan dunia politik saat ini karena melalui dunia
politik yang sehat, kemajuan negara kita dapat tercapai.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

4 Maret 2013 - Pemimpin Provinsi Jawa Barat yang Baru
Pemilihan gubernur untuk Provinsi Jawa Barat telah berlangsung. Saat ini, sudah keluar
hasil sementara perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei. Seluruh masyarakat
Jawa Barat sedang menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang sedang
melakukan perhitungan suara. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar siapa pun
yang terpilih dapat diterima oleh masyarakat Jawa Barat dan dapat membawa provinsi
tersebut lebih maju.

5 Maret 2013 - Politikus Kristen
Banyak politikus yang akan maju dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014
mendatang. Di antara mereka tentu ada anak-anak Tuhan yang juga memperjuangkan
hak itu. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar mereka dapat menjadi terang dan garam
di dalam dunia politik. Berilah "mata yang terang" untuk melakukan semua tugas
mereka seturut dengan kehendak Tuhan bagi negara tercinta: Indonesia.

6 Maret 2013 - Masyarakat yang Mengikuti Pemilu
Ketika memilih wakil rakyat, terkadang orang-orang tidak begitu mengenal siapa wakil
rakyat yang mereka pilih dan bagaimana karakter orang tersebut. Mohonlah kepada
Tuhan Yesus dalam doa agar masyarakat Indonesia diberi kebijaksanaan dan
kemampuan dalam menilai dan memilih para wakil rakyat, dan bukan hanya terbuai
dengan janji-janji dan "politik uang" yang dilakukan oleh calon wakil rakyat.
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Dalam berkampanye, para calon wakil rakyat terkadang menggunakan berbagai
"strategi" yang tidak dilandasi kejujuran, demi kepentingan golongannya sendiri. Mari
berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap kampanye yang diadakan, dilaksanakan
dalam suasana politik yang kondusif dan dilandasi dengan kejujuran.

8 Maret 2013 - Pemimpin Bangsa yang Terbaik
Pemilu Presiden 2014 merupakan peristiwa penting untuk menentukan langkah Bangsa
Indonesia selanjutnya. Sampai saat ini, banyak nama Calon Presiden yang
bermunculan. Doakan agar Tuhan membuka jalan bagi setiap Calon Presiden yang
benar-benar tulus dan jujur untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kiranya,
mereka dapat masuk dalam bursa Calon Presiden Indonesia pada tahun 2014
mendatang.

9 Maret 2013 - Masyarakat yang Mengikuti Pemilihan Umum
Dalam beberapa periode ini, masyarakat sepertinya memiliki kepercayaan yang rendah
terhadap wakil mereka yang duduk di DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itu disebabkan
karena masyarakat merasa bahwa wakil rakyat hanya mencari keuntungan pribadi saja
dan tidak mau tahu tentang kesulitan yang dialami masyarakat. Selain itu, beberapa
kasus korupsi yang menyeret anggota DPR juga membuat masyarakat semakin tidak
percaya. Mari doakan untuk wakil rakyat yang terbaik, yang betul-betul dapat mewakili
suara masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri.

10 Maret 2013 - Pemilukada Bulan Maret di Beberapa Daerah
Pada bulan Maret 2013 akan diadakan Pemilukada di beberapa daerah di Indonesia,
yaitu pilkada Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Merangin di Jambi, Kota Prabumulih di
Sumatra Selatan, Kabupaten Muaraenim di Sumatra Selatan, Kota Cirebon, dan
Kabupaten Sukabumi. Doakan pilkada yang akan berlangsung di daerah-daerah ini
agar dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Doakan juga agar pemimpinpemimpin yang nantinya terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa
tanggung jawab.

39

KADOS 140 (11 -- 17 Maret 2013)

KADOS 2013

Shalom,
Hikmat sangatlah berguna dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan.
Namun, tidak semua orang memiliki hikmat sehingga terkadang mereka membuat
keputusan-keputusan yang salah. Firman Tuhan dalam Yakobus 1:5 berkata, "Tetapi
apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya
kepada Allah, -- yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan
tidak membangkit-bangkit -- maka hal itu akan diberikan kepadanya." Allah selalu sedia
untuk memberi kita hikmat secara cuma-cuma dan kita dapat memintanya di dalam doa.
Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

11 Maret 2013 - Keamanan dan Kesejahteraan Negara Indonesia
Hari ini, tanggal 11 Maret adalah peringatan hari Supersemar (Surat Perintah Sebelas
Maret). Surat itu berisi perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno kepada
Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, untuk mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk
pada tahun 1966. Meski masih banyak kontroversi tentang keaslian surat yang ada
sekarang, tetapi bukan alasan bagi kita untuk tidak menghargai sejarah bangsa kita.
Marilah kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus untuk keamanan dan
kesejahteraan negara tercinta, Indonesia. Biarlah seluruh bentuk perjuangan para
pahlawan bangsa merasuk dalam hati setiap warga negara sehingga selalu ada
kesadaran untuk menjaga keamanan dan kedamaian Ibu Pertiwi.

12 Maret 2013 - Hari Libur Nasional untuk Perayaan Nyepi
Hari ini adalah hari libur nasional karena saudara kita yang beragama Hindu merayakan
Nyepi, sedangkan orang-orang yang tidak merayakannya akan menikmati hari libur
bersama keluarga. Kemungkinan, akan ada banyak orang yang mengambil cuti pada
hari Senin untuk mendapatkan hari libur yang lebih panjang bersama keluarga. Mari kita
berdoa kepada Tuhan Yesus agar baik umat Hindu yang merayakan Nyepi maupun
orang-orang lain yang berlibur, dapat menjalankan kegiatan mereka dengan lancar dan
menjaga sikap toleransi.

13 Maret 2013 - Berdoa bagi Para Hakim
Peran seorang hakim dalam sebuah pengadilan sangatlah vital. Seorang hakim akan
mempertimbangkan seluruh pemaparan tentang kesalahan terdakwa, barang-barang
bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, dan sebagainya. Semua itu perlu
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dicermati dan dipertimbangkan oleh hakim guna memutuskan apakah si terdakwa
bersalah atau tidak, dan untuk menentukan hukuman yang harus diberikan kepada
terdakwa jika terbukti bersalah. Mari kita berdoa untuk para hakim, khususnya para
hakim Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada
mereka untuk bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, dan mengambil
keputusan yang benar-benar tepat ketika menjalankan tugas.

14 Maret 2013 - Situs-Situs Rohani Kristen Indonesia
Dunia internet terus berkembang dan semakin maju. Segala informasi bisa ditampilkan
dan didapatkan melalui halaman-halaman situs sesuai kebutuhan pengunjungnya.
Tidak mau ketinggalan, dunia pelayanan Kristen pun memanfaatkan situs untuk
menyampaikan informasi kekristenan dalam berbagai bidang kepada lebih banyak
orang. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap situs Kristen Indonesia bisa menjadi
berkat bagi para pengunjungnya, terlebih bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk
menyebarkan Kabar Baik Injil kepada lebih banyak orang. Kiranya pembuat situs diberi
hikmat dan kebijaksanaan untuk mengisi halaman-halaman situsnya dengan bahan
yang alkitabiah dan bertanggung jawab.

15 Maret 2013 - Transportasi Darat di Indonesia
Sistem transportasi darat di Indonesia terasa belum optimal. Jumlah kendaraan pribadi
terus bertambah setiap harinya, namun tidak demikian dengan fasilitas umum seperti
kendaraan umum, rel, dan jalan raya. Banyak kendaraan umum yang usianya sudah tua
dan sebenarnya tidak layak digunakan lagi. Demikian juga banyak jalanan yang
berlubang, rel kereta api yang baut dan pengganjalnya hilang, dan rambu lalu lintas
yang tidak lengkap, sehingga memicu kecelakaan. Dukunglah dalam doa agar Tuhan
memberikan kebijaksanaan kepada setiap anggota departemen terkait, sehingga
mereka dapat menemukan solusi yang tepat.

16 Maret 2013 - Musik Rohani Indonesia
Tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Indonesia. Seperti yang kita ketahui,
perkembangan musik di Indonesia sangatlah pesat. Perkembangan ini juga dapat kita
rasakan dalam dunia musik rohani. Banyak penyanyi rohani baru merilis lagu-lagu baru
yang dibalut dengan musik modern. Doakan agar musisi Kristen Indonesia diberikan
hikmat dalam menciptakan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
Kiranya lagu-lagu yang diciptakan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
sehingga siapa saja yang mendengarnya dapat dikuatkan dalam iman.

17 Maret 2013 - Tenaga Kerja Indonesia
Setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki jangka waktu
kerja/tinggal yang terbatas. Artinya, setelah masa kerja mereka selesai, baik itu karena
kontrak kerja tidak diperpanjang ataupun karena sudah memasuki masa pensiun,
mereka akan kembali ke tanah air dengan membawa uang yang lumayan banyak.
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Beberapa dari mereka tidak tahu akan membuka usaha apa setelah pulang. Doakan
agar mereka diberikan hikmat untuk membuka usaha yang baru dengan menggunakan
uang jerih lelah mereka selama ini dengan sebaik-baiknya dan secara bijaksana.
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Shalom,
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami hal yang baik dan buruk, yang
membahagiakan dan menyedihkan. Terkadang, hal-hal itu sulit kita pahami. Tuhan
memang mengizinkan semua hal itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk
karakter dan iman kita. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan berfirman dalam Yeremia
29:11, "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan." Kita dapat mengerti rencana Tuhan di balik setiap kejadian dalam kehidupan
kita melalui doa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

18 Maret 2013 - Para Tunawisma
Ketatnya persaingan untuk bertahan hidup dan terbatasnya wilayah pemukiman,
menyebabkan sebagian besar orang kesulitan atau tidak mampu bersaing untuk
mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal di kota-kota besar. Dampak dari fenomena
ini adalah banyaknya pemukiman kumuh dan tempat-tempat yang tidak layak huni,
yang dijadikan tempat untuk berlindung oleh para tunawisma. Selain itu, para
tunawisma sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya mencari
keuntungan dan kepentingan pribadi. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar para
tunawisma ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah demi kesejahteraan hidup
mereka. Kiranya Tuhan menolong para tunawisma ini untuk tidak mudah menyerah
dalam memperjuangkan kelayakan hidup mereka sendiri.

19 Maret 2013 - Pertikaian Antara Polisi dengan TNI di Oku
Konflik antara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Ogan Komering
Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang dipicu oleh peristiwa penembakan seorang anggota
Polisi lalu lintas terhadap anggota TNI hingga tewas, berujung penyerangan dan
pembakaran Polres OKU. Konflik ini tentu saja menyebabkan keresahan di kalangan
masyarakat karena dua lembaga yang seharusnya menjaga keamanan malah saling
bertikai. Doakan agar pemimpin dari masing-masing lembaga ini dapat mencari jalan
keluar untuk perdamaian sehingga ketenteraman daerah OKU bisa kembali lagi seperti
semula.
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20 Maret 2013 - Keluarga yang Anggota Keluarganya Meninggal Dunia

Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita kembali kepada-Nya. Demikian juga,
kita tidak tahu kapan salah satu anggota keluarga kita akan dipanggil Tuhan.
Meninggalnya seseorang dalam sebuah keluarga tentu saja membuat anggota keluarga
yang lain "shock". Apalagi jika orang tersebut meninggal secara mendadak, terkadang
membuat anggota keluarga merasa bahwa Tuhan tidak adil. Doakan agar orang-orang
yang ditinggalkan ini diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan, sehingga mereka
bisa melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi mereka. Dengan
demikian, mereka dapat terus melanjutkan kehidupan mereka.

21 Maret 2013 - Hari Down Syndrome Sedunia
Tanggal 21 Maret diperingati sebagai hari Down Syndrome sedunia. Down Syndrome
adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak, yang
diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Abnormalitas ini terbentuk
akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi
pembelahan. Sampai saat ini, belum ditemukan metode pengobatan yang paling efektif
untuk mengatasi kelainan ini. Anak adalah anugerah dari Tuhan, yang patut orang tua
jaga, pelihara, dan cintai, sekalipun ia mengalami Down Sydrome. Doakan anak-anak
yang mengalami Down Syndrome agar Tuhan memelihara mereka. Doakan juga orang
tua yang anaknya mengalami Down Syndrome agar Tuhan memberikan mereka
kekuatan dalam mengasuh anak mereka.

22 Maret 2013 - Guru Honorer
Guru honorer di Indonesia berjumlah lebih dari 600.000 orang. Jumlah ini diperkirakan
akan terus bertambah sehingga pemerintah pusat meminta pemerintah daerah
menghentikan perekrutan guru honorer. Dengan gaji yang tidak banyak, guru honorer
tetap mengabdi untuk terus mengajar, dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan
diangkat menjadi pegawai negeri. Namun, pemerintah mengambil keputusan bahwa
tidak semua guru honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri. Di antara para guru
honorer itu juga terdapat anak-anak Tuhan. Doakan agar Tuhan Yesus memelihara
mereka dan membukakan pemikiran mereka bahwa menjadi guru tidak harus menjadi
pegawai negeri. Menjadi guru swasta pun dapat mendapatkan gaji yang layak.

23 Maret 2013 - Harga Kebutuhan Pokok yang Melambung Tinggi
Harga kebutuhan pokok seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai sangat tinggi.
Meskipun tanaman-tanaman itu hanya sebagai bumbu saja, bukan sebagai makanan
pokok, bahan-bahan itu dianggap penting karena memberikan rasa nikmat pada
masakan. Jika harga bumbu-bumbu naik, itu akan menyulitkan masyarakat yang
membelinya. Doakan agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan ini dan
memberikan jalan keluar yang tepat sehingga harga bumbu-bumbu itu dapat kembali
normal.
44

KADOS 2013
24 Maret 2013 - Pekerja Baru di Organisasi Kristen
Tuhan Yesus pernah berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Hal itu
juga terjadi sekarang ini. Banyak organisasi Kristen yang masih membutuhkan
pengerja. Doakan agar Tuhan Yesus mengirimkan pekerja-pekerja yang mencintai
pelayanan dan cakap dalam bekerja di ladang-Nya, sehingga organisasi-organisasi ini
dapat bekerja dengan lebih optimal dalam memberitakan Injil.
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Shalom,
Minggu ini, kita akan merayakan dua hari besar bagi umat Kristen, yaitu Jumat Agung
dan Paskah. Dalam dua hari tersebut, kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan
Yesus di kayu salib dan kebangkitan-Nya yang ajaib. Marilah kita memperingati hari
Jumat Agung dan Paskah bukan sebagai sebuah rutinitas tahunan saja, melainkan
sebagai peringatan agar kita dapat mengoreksi diri kita. Bagaimanakah kita menjalani
kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup seturut firman Tuhan? Apakah yang sudah
kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan? Mari kita berdoa.
Segenap redaksi KADOS
mengucapkan, "Selamat memperingati Kematian dan Kebangkitan Kristus. Bersyukur
karena Tuhan sangat mengasihi kita melalui pengorbanan dan kemenangan-Nya!"
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

25 Maret 2013 - Pelatihan SABDA di Yogyakarta dan Klaten
Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013, SABDA
diberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan Software SABDA di Yogyakarta dan
Klaten. Pada kesempatan ini, kami kembali melatih para hamba Tuhan di kota-kota
tersebut tentang bagaimana melakukan penggalian Alkitab menggunakan Software
SABDA. Doakan untuk tindak lanjut dari pelatihan di kedua kota tersebut. Kiranya
Tuhan Yesus memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada para hamba Tuhan yang
mengikutinya agar dapat menggunakan Software SABDA secara bertanggung jawab
untuk menggali kebenaran firman Tuhan.

26 Maret 2013 - Hari Lingkungan Hidup
Tanggal 26 Maret diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Lingkungan yang
semakin rusak akhir-akhir ini menimbulkan bahaya bencana alam dan berbagai
penyakit aneh. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar kita diberi hikmat dan
kebijaksanaan, untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai pemberian
Tuhan bagi manusia.

27 Maret 2013 - Masa Persiapan Paskah
Perayaan Paskah mestinya menjadi perayaan yang sama pentingnya, bahkan
sebenarnya harus lebih besar, dengan perayaan Natal. Kita patut mengenang
pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita dan menyampaikan berita keselamatan
ini kepada orang lain. Berdoalah agar Tuhan Yesus menolong persiapan Paskah yang
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dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah kesempatan ini bisa
menjadi sarana untuk memberitakan Kabar Baik dan membangun jemaat untuk
semakin bertekun dalam pengenalan akan Kristus.

28 Maret 2013 - Pemberitaan Injil pada Masa Paskah
Momen Jumat Agung dan Paskah seharusnya menjadi kesempatan yang baik bagi kita
untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum percaya. Namun demikian,
terkadang kita memiliki segudang alasan untuk tidak berbagi berita sukacita ini kepada
orang-orang di sekitar kita. Doakan agar setiap orang percaya dapat memanfaatkan
momen Jumat Agung dan Paskah tahun ini untuk membagikan Kabar Baik kepada
orang-orang yang belum percaya.

29 Maret 2013 - Hari Jumat Agung
Hari ini, seluruh umat Kristen akan merayakan ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa
agar ibadah ini tidak menjadi ibadah yang bersifat rutinitas belaka, tetapi menjadi
sebuah momen, di mana kita bisa lebih memahami makna pengorbanan Kristus.
Doakan juga agar Tuhan Yesus menolong semua ibadah dapat berjalan dengan lancar
dan aman.

30 Maret 2013 - Berdoa untuk Khotbah Hamba-Hamba Tuhan
Bagian terpenting yang tidak dapat dilewatkan ketika kita sedang beribadah di gereja
adalah pemberitaan firman Tuhan. Lepas dari anggapan orang bahwa itu sebuah
rutinitas, bagian liturgi atau anggapan-anggapan lainnya, namun yang pasti Tuhan telah
mengingatkan kepada umat-Nya bahwa firman Tuhan mengambil peranan penting
dalam perjalanan hidup orang percaya. Namun, apakah orang-orang percaya masih
merespons pemberitaan firman itu dengan baik, masih menjadi tanda tanya besar.
Karena firman ada bukan hanya untuk didengar, namun juga untuk dilakukan. Pada
kesempatan ini, kami mengajak Saudara untuk bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa
kepada Tuhan Yesus Kristus supaya setiap firman yang disampaikan oleh hambahamba Tuhan dapat menimbulkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak
Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati orang-orang percaya melalui firman itu sehingga
kehidupan anak-anak Tuhan semakin dewasa di dalam Dia.

31 Maret 2013 - Hari Paskah
Hari ini, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan
kuasa maut. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus yang sudah menebus kita
dari kutuk dosa dan memberikan jaminan hidup kekal kepada orang-orang yang
percaya kepada-Nya. Doakan supaya kabar keselamatan ini semakin tersebar luas dan
semakin banyak orang diselamatkan. Doakan supaya Tuhan Yesus membuka hati
setiap orang percaya untuk terus mengimani dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus
dalam kehidupan sehari-hari.
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Shalom,
Masalah merupakan suatu hal yang harus dipecahkan, diselesaikan, atau diatasi. Tidak
perlu menggunakan undangan, masalah pasti akan datang dan dapat membuat kita
putus asa. Namun, firman Tuhan di dalam Filipi 4:13 mengingatkan kita bahwa "Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dengan
berdoa dan meminta kekuatan Allah, Anda dapat melewati hari-hari Anda dengan
segala permasalahannya. Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

1 April 2013 - Masa Sesudah Paskah
Kemarin, kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari kematian, yang
memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada- Nya. Bersyukurlah atas
karya penebusan Kristus karena melalui karya salib ini, kita yang seharusnya menerima
hukuman maut, digantikan oleh Dia dan beroleh hidup kekal. Marilah kita berdoa
kepada Tuhan Yesus agar kita terus memandang Kristus dan menantikan Roh Kudus
berkarya dalam hidup kita hari lepas hari.

2 April 2013 - Perintisan Gereja-Gereja di Daerah
Banyak hal yang dapat membuat gereja-gereja perintisan di daerah semakin banyak.
Beberapa hal seperti banyaknya hamba Tuhan yang baru lulus dari sekolah teologi dan
banyaknya gereja besar yang membangun cabang, membuat gereja-gereja yang dirintis
di daerah semakin banyak. Berdoalah agar Tuhan Yesus memimpin gereja-gereja yang
baru dirintis ini untuk dapat berkembang sehingga orang-orang yang belum percaya di
daerah-daerah dapat diselamatkan.

3 April 2013 - Acara-Acara KKR
Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) sering diadakan di daerah-daerah di Indonesia.
Di antara mereka yang datang, banyak orang Kristen dan orang-orang yang belum
percaya. Doakan agar melalui KKR yang diadakan, Roh Kudus bekerja untuk
menjangkau banyak jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai
Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mohonlah kepada Tuhan Yesus agar setiap izin
pelaksanaan KKR dapat diurus dengan mudah, acara berlangsung dengan lancar, dan
dapat menjadi berkat bagi semua orang yang hadir.
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4 April 2013 - Status Waspada Gunung Berapi di Indonesia

Beberapa waktu lalu, meningkatnya status Gunung Dieng di Jawa Tengah dari Normal
ke Waspada mengakibatkan delapan belas gunung berapi di Indonesia memasuki
status waspada. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Dieng, Seulawah Agam
(Aceh), Papandayan (Garut), Dukuno (Halmahera), Sinabung (Kab. Karo), Marapi
(Sumatera Barat), Tangkubanparahu (Lembang), Soputan (Sulawesi Utara), Semeru
(Lumajang, Jatim), Krakatau (Selat Sunda), Gamkonora (Halmahera), Talang (Solok,
Sumatera Barat), Bromo (Jatim), Ibu (Halmahera), Kerinci (Jambi, Sumatera),
I(II)Lewotolo (Pulau Lembata), Sangeangapi (Kepulauan Nusa Tenggara), dan
Gamalama (Maluku Utara). Doakan agar Tuhan melindungi penduduk yang berada di
sekitar gunung-gunung itu. Kiranya, persiapan penanggulangan bencana dapat berjalan
dengan baik sehingga jika gunung-gunung tersebut meletus, para warga dapat
dievakuasi dengan cepat dan selamat.
Sumber: http://jogja.okezone.com/read/2013/03/12/513/774744/status- dieng-naik-18gunung-api-di-indonesia-waspada

5 April 2013 - Perayaan Paskah YLSA
Hari ini, semua staf YLSA bersama keluarga mereka dan beberapa tamu undangan
akan merayakan Paskah. Doakan agar perayaan Paskah di YLSA dapat berjalan
dengan lancar. Setiap orang yang ambil bagian dalam perayaan ini dapat bekerja
dengan baik. Doakan juga agar cuaca hari ini cerah sehingga para tamu undangan
dapat datang. Kami rindu melalui perayaan ini kami dapat mengingat pengorbanan
Tuhan Yesus dan kebangkitan-Nya sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan lebih
baik.

6 April 2013 - Hari Nelayan Nasional
Hari ini diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Jika kita perhatikan, keadaan
nelayan di Indonesia masih banyak yang memprihatinkan. Tempat tinggal yang tidak
layak, pemasukan yang tidak menentu (tergantung cuaca), dan pendidikan yang kurang
bagi anak mereka. Mari doakan agar Tuhan Yesus memelihara mereka dan agar pihak
pemerintah maupun organisasi yang menaungi nelayan dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka.

7 April 2013 - Agen Asuransi
Pada zaman yang semakin modern ini, pengguna Asuransi semakin banyak. Di
antaranya ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi
kendaraan, dsb.. Mereka bertugas untuk menolong nasabah mengatur keuangan
mereka dan menjadi alat bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Berdoalah
kepada Tuhan Yesus untuk setiap agen asuransi yang adalah anak-anak Tuhan.
Kiranya, dalam mengemban tugas, mereka takut akan Tuhan dan mengasihi sesama
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sehingga mereka dapat bekerja dengan jujur dan profesional. Dengan itu, mereka dapat
menjadi terang dan garam dalam dunia kerjanya.
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Shalom,
Hari-hari ini, kita bisa melihat kejahatan merajalela. Melalui siaran berita di televisi, kita
bisa melihat kejahatan mulai dari pencopetan, perampokan, perkosaan, pembunuhan,
penipuan, korupsi, memberikan dan menerima suap, sepertinya sudah menjadi
pemandangan setiap hari. Namun, pemazmur mengingatkan kita di dalam Mazmur
119:2-3, "Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya,
yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi
yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan- Nya." Pemazmur mengatakan bahwa
orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, hidup seturut firman-Nya dan tidak
melakukan kejahatan adalah orang yang berbahagia. Mari kita menjadi bagian dari
orang- orang yang berbahagia itu. Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

8 April 2013 - Pengusaha Kristen
Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di
Asia. Hal ini didukung oleh kemajuan dunia usaha di Indonesia. Mari kita berdoa untuk
para pengusaha Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memampukan mereka untuk
menjalankan usahanya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati
usaha mereka agar mereka pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang, salah satunya
dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

9 April 2013 - Hari TNI AU
Hari ini, kita memperingati hari TNI Angkatan Udara yang ke-67. Usia yang hampir
sama dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang usianya, TNI AU
selalu berusaha menjaga keamanan udara Republik Indonesia dan meningkatkan
kinerjanya dengan cara merekrut anggota-anggota baru dan menambah jumlah armada
pesawat tempurnya. Mohonlah kepada Tuhan Yesus dalam doa agar personel-personel
TNI AU dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga keamanan udara
Indonesia.

10 April 2013 - Maskapai Penerbangan Nasional
Selain memperingati hari TNI AU, sehari setelahnya, bangsa kita juga memperingati
hari Penerbangan Nasional. Peranan angkutan udara saat ini cukup penting bagi
masyarakat Indonesia, yang negaranya terdiri dari banyak pulau. Secara khusus, jasa
angkutan udara juga cukup memperlancar pelayanan penginjilan ke daerah-daerah
yang dahulunya sulit dijangkau. Paling tidak, dengan adanya rute-rute baru ke provinsi51
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provinsi atau kota-kota tertentu, dapat mempersingkat waktu perjalanan para utusan
Injil. Mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan Yesus agar maskapai penerbangan
Indonesia semakin dipakai Tuhan untuk memperlancar pekerjaan misi sampai ke
pelosok nusantara. Doakan pula agar pelayanan yang diberikan setiap maskapai dapat
semakin ditingkatkan guna kenyamanan dan keselamatan penumpangnya.

11 April 2013 - Perekonomian Hamba Tuhan Perintisan
Hamba Tuhan yang masih merintis bisanya memiliki anggota jemaat yang masih
sedikit. Beberapa dari mereka hidup dengan sponsor dari organisasi pusat atau dari
sponsor di luar organisasi mereka. Tentu saja, hamba Tuhan menginginkan gereja yang
mandiri, dapat mencukupi kebutuhan gereja itu, dan membiayai kebutuhan
operasionalnya. Namun, untuk gereja-gereja perintisan, hal tersebut memang masih
cukup sulit. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk setiap hamba Tuhan di tempattempat perintisan. Biarlah Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan mereka. Berdoalah
juga agar setiap kesulitan yang mereka hadapi tidak membuat mereka patah semangat,
namun tetap fokus melayani Tuhan.

12 April 2013 - Pengguna Kendaraan Bermotor
Korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas tahun 2012 mencapai 29.544. Jumlah
ini turun 9 persen dari tahun sebelumnya, tetapi angka itu tetaplah tinggi. Bagaimana
tidak? Nyawa orang sebanyak itu harus hilang dengan sia-sia. Bisa kita bayangkan
bagaimana susahnya keadaan keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan aparat
yang berwajib, yaitu kepolisian Indonesia untuk dapat memberikan sosialisasi tentang
"safety riding dan driving" kepada masyarakat secara merata, sehingga mereka tahu
aturan mengendarai kendaraan secara benar dan aman. Doakan juga agar para
pengendara memiliki kedisiplinan dalam menaati aturan lalu lintas.

13 April 2013 - Pengerjaan AMD yang Dilakukan Oleh Tim SABDA
Tim SABDA sedang mengerjakan editing Alkitab Mudah Dibaca (AMD). Alkitab ini ditulis
dalam bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh orang-orang yang
memiliki pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Walaupun ditulis dalam bahasa yang
sederhana, Alkitab ini memiliki keakuratan makna yang baik dengan bahasa asli Alkitab
(bahasa Ibrani dan Yunani). Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar proses editing dapat
berjalan dengan lancar dan selesai tahun ini, paling tidak untuk Perjanjian Baru. Kami
rindu AMD dapat dicetak dan didistribusikan sehingga menjadi berkat bagi orang-orang
yang membacanya.

14 April 2013 - Lansia yang Tinggal di Panti Jompo
Orang tua yang sudah lanjut usia, yang tinggal di panti jompo, bukan berarti tidak
diperhatikan oleh anak-anak mereka. Ada banyak hal yang mendasari seorang anak
menaruh orang tuanya di panti jompo. Salah satunya mungkin orang tua mereka sudah
tua dan sendirian di rumah, sedangkan sang anak sibuk dengan pekerjaan mereka.
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Dengan memasukkan orang tua mereka di panti jompo, mereka berpikir bahwa orang
tua mereka tidak akan kesepian karena ada orang-orang tua lain di situ. Selain itu, ada
orang yang akan merawat mereka di panti jompo itu. Doakan agar Tuhan memberikan
penghiburan dan kekuatan bagi para lansia yang ada di panti jompo. Doakan juga agar
Tuhan membuka hati setiap anak yang memiliki orang tua di panti jompo, untuk selalu
memperhatikan orang tuanya dengan sering menjenguk dan mencukupi kebutuhan
orang tuanya di sana.
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Shalom,
Dalam minggu ini, banyak hal penting yang perlu kita doakan. Salah satunya adalah
hari Kartini, kita bukan hanya memperingati kelahirannya, melainkan juga untuk
memperingati perjuangannya dalam membela hak-hak perempuan. Selain Kartini, kita
juga memiliki tokoh perempuan yang luar biasa dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 4, yang
bernama Debora. Ia adalah hakim di Israel sehingga orang-orang Israel datang
kepadanya untuk menyelesaikan masalah mereka. Debora juga ikut memimpin orang
Israel berperang melawan Sisera, panglima Kanaan, sehingga orang Israel memenangi
pertempuran itu. Sampai saat ini, Tuhan masih menggunakan perempuan-perempuan
untuk menjadi alat-Nya. Dalam edisi KADOS minggu ini, kita akan mendoakan
beberapa pokok doa seputar perempuan. Kami mengajak Anda untuk terus berdoa agar
setiap perempuan, secara khusus perempuan Kristen, dapat dipakai Tuhan untuk
hormat dan kemuliaan nama-Nya.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

15 April 2013 - Ujian Nasional SMU
Semua siswa SMU di Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional mulai hari ini, tanggal 15
-- 18 April 2013. Mari kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ujian Nasional
SMU ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan dalam pembagian soal
sehingga ujian dapat dimulai dan diakhiri tepat waktu. Doakan juga agar Tuhan Yesus
menolong siswa- siswi Kristen sehingga mereka dapat mengerjakan Ujian Nasional
dengan baik dan jujur. Kiranya, mereka dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.

16 April 2013 - Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Banyak orang mengatakan bahwa sekarang adalah zaman emansipasi perempuan,
yaitu persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat bagi perempuan.
Saat ini, perempuan memang memiliki kebebasan dalam mengenyam pendidikan
setinggi-tingginya, bekerja dalam bidang apa pun yang mereka inginkan, dan
menduduki posisi-posisi penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Namun,
kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berkurang. Doakan pasanganpasangan Kristen agar Tuhan Yesus menolong mereka untuk dapat hidup rukun dan
menjadi berkat bagi sesamanya.

17 April 2013 - Pelayan Gereja Penuh Waktu
Memenuhi panggilan untuk menjadi seorang pelayan gereja penuh waktu atau sering
disebut "fulltimer" merupakan panggilan yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang
ikut terlibat dalam pelayanan dan memajukan pelayanan gereja di mana pun Tuhan
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menempatkan mereka. Doakan agar Tuhan Yesus memakai para pelayan Tuhan penuh
waktu ini untuk melayani Tuhan dengan maksimal, memajukan pelayanan di gereja
mereka, dan doakan agar Tuhan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

18 April 2013 - Istri Pendeta
Menjadi seorang istri pendeta bukanlah hal yang mudah. Selain menjadi seorang istri
yang baik bagi suami di rumah, ia juga harus mendukung suaminya dalam pelayanan,
baik itu ikut terlibat dalam pelayanan atau membantu suaminya ketika sedang
mempersiapkan khotbah. Selain itu, seorang istri pendeta juga harus menjaga tingkah
lakunya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi teladan bagi jemaat perempuan.
Mohonlah kepada Tuhan Yesus dalam doa agar setiap istri pendeta dapat menjalankan
tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai ibu gembala yang baik.

19 April 2013 - Hamba Tuhan Perempuan
Di beberapa gereja, menjadi seorang gembala sidang bukan hanya hak laki-laki saja.
Namun, perempuan juga diizinkan untuk menjabat sebagai gembala sidang. Bahkan,
beberapa perempuan yang menjadi gembala sidang dapat memimpin gereja dengan
baik dan memiliki pelayanan yang maju. Mari kita doakan agar Tuhan Yesus menolong
setiap hamba Tuhan perempuan. Biarlah mereka lebih dipakai Tuhan dalam pelayanan
mereka. Doakan pula agar mereka tetap menghormati dan tunduk pada suami mereka,
walaupun mereka adalah seorang pemimpin gereja.

20 April 2013 - Pejabat Perempuan
Ada lima menteri perempuan yang menjabat dalam kabinet Indonesia Bersatu II.
Mereka adalah Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan), Mari Elka Pangestu (Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Armida Alisjahbana (Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional), Linda Amalia Sari (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak), dan Balthasar Kambuaya (Menteri Lingkungan Hidup). Mereka
adalah perempuan-perempuan yang hebat dalam bidang mereka masing-masing, yang
membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Doakanlah mereka agar dapat
menjalankan tugas dengan baik, sehingga dapat membantu kemajuan bangsa ini dan
menginspirasi semua perempuan di Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam
bidang mereka.

21 April 2013 - Hari Kartini
Setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini dikenal dengan
gagasannya agar perempuan memiliki hak untuk mendapat pendidikan dan untuk
belajar. Dalam suratnya kepada sahabat- sahabatnya, Kartini menggambarkan
penderitaan perempuan Jawa saat itu, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah,
harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.
Ia berharap agar perempuan di Jawa bisa maju. Namun, sekarang perempuan memiliki
hak yang lebih banyak, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja,
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bahkan menjadi pemimpin negara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena
melalui Kartini, Tuhan membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk bisa berkarya
bagi-Nya dan bagi Indonesia. Kiranya, perempuan Kristen di Indonesia dapat
menggunakan berkat Tuhan dengan menyalurkan gagasan dan berkarya dalam semua
bidang.

56

KADOS 146 (22 -- 28 April 2013)

KADOS 2013

Shalom,
Setiap hari, bumi ini semakin rusak. Tidak bisa dimungkiri, kemajuan teknologi dan
industri memberikan kontribusi yang banyak pada kemudahan hidup manusia. Di sisi
lain, kemajuan itu memberikan pengaruh yang buruk pada kelestarian lingkungan hidup.
Misalnya, adanya alat transportasi bermotor membuat mobilitas manusia menjadi lebih
cepat. Namun, dampaknya adalah kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara.
Jika kita melihat kembali rencana Allah ketika meletakkan manusia di Taman Eden, Ia
memiliki tujuan supaya manusia mengusahakan dan memelihara taman itu (Kejadian
2:15). Saat ini, kita pun memiliki mandat yang sama, yaitu untuk mengusahakan dan
memelihara bumi ini. Jadi, tugas manusia bukan hanya mengusahakan saja, melainkan
juga harus mengimbanginya dengan memelihara. Namun, Puji Tuhan! Gerakan "go
green" dan kesadaran untuk mencintai lingkungan bisa sedikit menggeliat. Doakan agar
lebih banyak lagi orang yang memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan dan
mulai mengambil langkah praktis untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

22 April 2013 - Ujian Nasional SMP
Semua siswa SMP di Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional mulai hari ini, tanggal 22
April, sampai dengan tanggal 25 April. Doakan agar Ujian Nasional ini dapat berjalan
dengan lancar dan tidak ada keterlambatan distribusi soal ke seluruh wilayah Indonesia.
Doakan juga agar seluruh siswa, secara khusus anak-anak Tuhan, dapat mengerjakan
Ujian Nasional dengan baik sehingga lulus dengan nilai yang memuaskan.

23 April 2013 - Pelayanan Literatur di Indonesia
Hari ini, kita memperingati Hari Buku Internasional yang diatur oleh UNESCO untuk
mendorong kegiatan membaca, kegiatan penerbitan, dan pengakuan hak cipta di
seluruh dunia. Di tengah peringatan Hari Buku Internasional ini, kita patut bersyukur
atas pelayanan literatur yang bertumbuh di Indonesia. Berdoalah kepada Tuhan Yesus
untuk penerbit- penerbit buku rohani Kristen di Indonesia. Kiranya semakin banyak buku
rohani yang alkitabiah dan bermutu dapat diterbitkan dan dapat menolong
penjangkauan lebih banyak jiwa. Doakan agar penerbit bisa memilih naskah-naskah
yang tidak hanya layak baca, tetapi juga membawa setiap pembacanya semakin
mengenal Tuhan Yesus.
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Mungkin tidak banyak yang tahu kalau hari ini diperingati sebagai Hari Angkutan
Nasional. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama berdoa bagi para aparat
dan juga individu yang bersentuhan dengan urusan angkutan nasional ini. Mari kita
mohon kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan
yang strategis, sehubungan dengan masalah angkutan nasional di Indonesia.
Berdoalah pula agar Tuhan Yesus menolong setiap sopir kendaraan umum, khususnya
sopir-sopir Kristen, dalam menjalankan tugasnya. Kiranya mereka dapat bertugas
dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya demi keamanan dirinya sendiri, melainkan
juga demi keamanan penumpang dan ketertiban di jalan raya.

25 April 2013 - Pelatihan SABDA di STT Tiranus Bandung
Pada tanggal 15 -- 16 April 2013 yang lalu, tim SABDA kembali mengadakan pelatihan
SABDA di Bandung, tepatnya di STT Tiranus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena
acara ini berjalan dengan lancar dan seluruh tim diberikan kemampuan untuk
melakukan pelayanan ini dengan baik. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap
peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menggunakan Software SABDA untuk
melakukan studi Alkitab dengan lebih bertanggung jawab lagi. Mohon dukungan doa
pula dari Pembaca KADOS agar tindak lanjut dari pelatihan ini dapat dirumuskan
dengan tepat dan diaplikasikan dengan baik, baik bagi pihak STT Tiranus, Bandung,
maupun dari tim SABDA sendiri.

26 April 2013 - Hari Bumi
Tanggal 22 April kemarin, kita memperingati Hari Bumi yang dirancang untuk
meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet bumi. Ide ini muncul pertama
kali pada tahun 1970 dari seorang pengajar lingkungan hidup, Gaylord Nelson. Tanggal
ini bertepatan dengan musim semi di belahan Bumi Utara dan musim gugur di belahan
Bumi Selatan. Seperti yang kita ketahui, saat ini bumi sangat kotor karena polusi udara
akibat asap pembakaran kendaraan bermotor dan pabrik, polusi air dan tanah karena
banyaknya limbah pabrik dan rumah tangga yang dibuang sembarangan ke sungai.
Selain itu, terdapat eksploitasi tambang secara besar-besaran di berbagai belahan
dunia. Marilah kita memohon kepada Tuhan Yesus agar setiap permasalahan
lingkungan hidup ini dapat terselesaikan karena adanya peningkatan kesadaran
manusia untuk menjaga lingkungannya. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu
mengambil langkah praktis untuk mengurangi kerusakan bumi ini. Selain itu, berdoalah
juga agar setiap orang memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian bumi.

27 April 2013 - Pendoa Syafaat di Indonesia
Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang yang terbeban untuk berdoa
syafaat bagi orang lain, bagi bangsa, dan bagi dunia. Mereka semua rela melakukannya
sebagai bentuk kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Mari kita berdoa pula untuk
mereka. Kiranya Tuhan Yesus membukakan mata mereka terhadap semua
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permasalahan yang dihadapi saudara-saudara seiman, masalah yang dihadapi bangsa
ini, dan masalah yang dihadapi dunia sehingga mereka bisa terus berdoa bagi yang
membutuhkan.

28 April 2013 - Pelayanan Hamba Tuhan di Lereng-Lereng Gunung
Hamba-hamba Tuhan tidak hanya memiliki pelayanan di kota atau di desa. Ada juga
yang memiliki pelayanan di lereng-lereng gunung. Pelayanan di gunung memang
memiliki kesulitan tersendiri, antara lain jauh dari kota, alat transportasi umum juga
terbatas, pada musim kemarau air sulit didapat, dan jenis hasil pangan adalah dari
ladang seperti ubi dan jagung. Doakan agar Tuhan memelihara dan mencukupkan
kebutuhan mereka. Doakan juga agar iman mereka tetap kuat dalam melayani Tuhan di
tempat yang sulit.
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Shalom,
Dalam Matius 10:16 tertulis, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengahtengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti
merpati." Ayat tersebut mungkin sering kita dengar, baik melalui khotbah maupun
renungan, yang mengingatkan kita bahwa kita tinggal di dunia yang jahat. Tafsiran
Wycliffe menjelaskan bahwa bila berdiri sendiri, kecerdikan ular itu tidak lebih daripada
kelicikan, dan ketulusan seekor merpati tidak lebih baik daripada kelemahan. Namun,
jika digabungkan, kecerdikan ular akan menyelamatkan mereka dari keterbukaan yang
tidak perlu terhadap bahaya, dan ketulusan merpati akan mencegah mereka dari cara
yang berdosa untuk meloloskan diri dari bahaya tersebut. Biarlah kita selalu mengingat
hal ini sehingga kita tetap waspada dalam menjalani kehidupan kita.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

29 April 2013 - Jaringan Doa di Indonesia
Jaringan doa di Indonesia merupakan salah satu jaringan doa yang paling kuat di dunia.
Banyak anggota persekutuan doa yang selalu berdoa bagi saudara-saudara seiman
yang mengalami masalah, pertumbuhan gereja-gereja di Indonesia, dan bagi kemajuan
bangsa ini. Doakan jaringan-jaringan doa yang ada di Indonesia agar bisa terus
berlanjut, tidak mengalami kejenuhan dalam berdoa, dan Tuhan tetap menggerakkan
mereka untuk berdoa bagi saudara-saudara seiman atau kegerakan rohani di
Indonesia. Doakan juga agar jumlah jaringan doa di Indonesia semakin banyak.

30 April 2013 - Pelatihan SABDA di Semarang
Saat ini, tim SABDA sedang melakukan beberapa persiapan untuk memberikan
Pelatihan SABDA kepada hamba-hamba Tuhan di Sinode Gereja Isa Almasih,
Semarang. Mohon dukungan doa agar Tuhan Yesus menolong supaya setiap persiapan
dapat dilakukan dengan baik. Doakan pula agar tim yang berangkat ke Semarang
dimampukan Tuhan untuk memberikan pelatihan dengan baik sehingga setiap peserta
dapat menggunakan Software SABDA untuk melakukan pendalaman Alkitab dengan
lebih bertanggung jawab. Bersyukur pula kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang
boleh Dia berikan kepada kami.

1 Mei 2013 - Hari Buruh Sedunia
Hari ini selalu diperingati sebagai hari buruh sedunia atau dikenal sebagai "May Day".
Hari ini, biasanya organisasi buruh akan mengadakan demonstrasi besar-besaran,
berkeliling sambil berorasi menuntut kenaikan upah minimum, meminta jaminan
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pensiun, dan biaya kebutuhan dasar yang terjangkau. Doakan agar demonstrasi dapat
berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan bentrokan. Selain itu, doakan agar
Tuhan Yesus memelihara anak-anak Tuhan yang menjadi buruh dan memenuhi
kebutuhan mereka.

2 Mei 2013 - Hari Pendidikan Nasional
Tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, yang kemudian diperingati
sebagai Hari Pendidikan Nasional karena peran beliau sebagai pelopor pendidikan bagi
pribumi dan karena cita-cita beliau untuk mencerdaskan Bangsa Indonesia. Hari ini, kita
bisa becermin dan mendapati bahwa pendidikan di negeri ini belum merata, kurikulum
yang berganti-ganti, dan pendidikan yang menitikberatkan pada aspek kognitif saja
sebagai dasar menentukan kecerdasan siswa. Doakan agar sekolah-sekolah Kristen di
Indonesia bisa semakin baik, bukan hanya mencerdaskan intelektual saja, melainkan
juga membangun akhlak dan kerohanian siswa-siswi Indonesia sehingga mereka
menjadi pribadi yang cerdas dan dan memiliki kerohanian yang baik.

3 Mei 2013 - Orang-Orang yang Kecanduan Minuman Keras
Jika diminum terlalu banyak dan terlalu sering, minuman keras dapat menyebabkan
kerusakan pada organ tubuh. Tidak sedikit orang yang saat ini mengalami masalah
tersebut. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus bagi mereka yang saat ini sedang
bergumul dengan masalah kecanduan minuman keras ini. Biarlah Tuhan
mempertemukan mereka dengan orang- orang yang dapat menolong mereka lepas dari
ketergantungan terhadap minuman keras, dan bisa kembali bergantung pada Tuhan.

4 Mei 2013 - Pedagang di Pasar
Tidak semua pedagang yang berjualan di pasar adalah pedagang besar. Beberapa dari
mereka adalah pedagang yang sederhana, berdagang dengan jumlah sedikit, dan
mendapatkan keuntungan yang sedikit juga. Doakan agar Tuhan memelihara anakanak Tuhan yang menjadi pedagang, mencukupi kebutuhan mereka, dan menolong
mereka mengembangkan usaha.

5 Mei 2013 - Remaja yang Tidak Mau Sekolah
Ada banyak remaja yang tidak mau sekolah karena menganggap belajar di sekolah
adalah beban, membosankan, tidak menemukan kesenangan, dll.. Namun, ada juga
remaja yang tidak bersekolah dengan alasan bekerja membantu orang tua yang
mengalami kesulitan ekonomi. Doakan agar mereka kembali memiliki keinginan untuk
melanjutkan sekolah karena dengan mengenyam bangku pendidikan, mereka dapat
meraih cita-cita mereka.
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Shalom,
Mazmur 84:11 berbunyi: "Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu
hari di tempat lain; ...." Demikianlah besarnya keinginan pemazmur untuk selalu dekat
dengan Allah. Ia sangat menghargai setiap waktu yang ia habiskan bersama Allah,
sampai-sampai ia mengatakan bahwa satu hari bersama dengan Allah, lebih baik
daripada seribu hari yang ia habiskan di tempat lain, untuk melakukan kegiatan lain, dan
yang ia habiskan bersama-sama dengan orang lain. Biarlah keinginan yang sama ada
dalam diri kita. Dan, cara untuk dekat dengan Bapa surgawi adalah dengan berdoa.
Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

6 Mei 2013 - Ujian Nasional SD
Semua siswa SMA di Indonesia akan mengikuti Ujian Nasional mulai hari ini, tanggal 6
Mei, sampai dengan tanggal 8 Mei. Doakan agar Ujian Nasional ini dapat berjalan
dengan lancar, tidak ada kesalahan dalam pembagian soal, dan ujian dapat dimulai dan
diakhiri tepat waktu. Doakan juga agar siswa-siswi Kristen dapat mengerjakan Ujian
Nasional dengan baik, jujur, dan tidak grogi. Doakan agar mereka dapat lulus dengan
nilai yang memuaskan.

7 Mei 2013 - Organisasi Kristen yang Bergerak dalam Bidang
Kemanusiaan
Selain bergerak dalam bidang pelayanan Kristen, banyak juga organisasi Kristen yang
bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka bergerak dalam bidang pendidikan,
penanganan korban bencana alam, dan penanganan korban perang. Mereka bukan
hanya bertujuan menolong dan berbuat baik saja, melainkan juga menyebarkan kasih
Kristus melalui perbuatan baik. Terkadang, ada beberapa masyarakat yang menolak
bantuan dari mereka karena bantuan itu dicurigai menjadi sarana untuk mengkristenkan
orang-orang yang mereka tolong. Doakan agar mereka tetap dapat melayani dan
menjangkau orang-orang yang dalam kesulitan. Kiranya, melalui perbuatan baik
mereka, nama Tuhan dipermuliakan.

8 Mei 2013 - Hari Palang Merah Internasional
Henry Dunant adalah pendiri Palang Merah Internasional. Ia seorang pengusaha yang
memiliki hati untuk kemanusiaan. Bahkan, di tengah- tengah kesulitan keuangan yang
menerpa dirinya sampai akhir hayatnya, ia masih ikut ambil bagian dalam organisasi
kemanusiaan. Dan, hari kelahirannya dijadikan Hari Palang Merah Internasional.
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Doakan agar Tuhan Yesus menolong siapa saja yang terlibat dalam Palang Merah
Internasional untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dalam menangani korban
bencana alam, perang, dsb..

9 Mei 2013 - PNS yang Memasuki Masa Pensiun
Banyak orang yang tertarik menjadi PNS karena berpendapat bahwa menjadi PNS
memiliki gaji dan tunjangan yang tinggi sehingga secara finansial mereka akan merasa
aman. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan uang pensiun setelah purnatugas.
Namun, jika mereka tidak mempersiapkan diri, mereka dapat terserang sindrom
pascapensiun. Sindrom ini membuat mereka merasa khawatir, depresi, stres, dan
akhirnya merasa menjadi manusia gagal. Doakan agar Tuhan memberikan mereka
hikmat untuk mempersiapkan diri sejak dini, apa yang harus dan akan mereka lakukan
setelah memasuki masa pensiun sehingga mereka tetap bisa berkarya dan
mendapatkan penghasilan dari usaha yang mereka jalankan.

10 Mei 2013 - Pasangan yang Akan Menikah
Menikah adalah hal yang sangat penting bagi sepasang kekasih. Namun, terkadang
ketika akan menuju pernikahan ada keraguan yang muncul, apakah pasangan mereka
adalah pasangan yang dari Tuhan, apakah mereka dapat menerima kekurangan
pasangan mereka, sampai dengan pengurusan syarat-syarat menikah yang
birokrasinya agak rumit. Doakan agar Tuhan menolong mereka untuk terus bergantung
kepada Tuhan dalam menjalani hubungan sampai menikah nanti. Doakan juga agar
pengurusan syarat pernikahan dapat diurus dengan lancar.

11 Mei 2013 - Pemimpin Pujian di Gereja
Pemimpin Pujian memiliki peran yang penting dalam memimpin jemaat saat
menyanyikan pujian atau kidung. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih dan
dilatih untuk melakukan tugasnya. Doakan agar mereka dapat menjalankan tugas dan
pelayanan itu dengan baik, dan terus mengembangkan kemampuan mereka dalam
bernyanyi. Selain itu, doakan mereka agar tetap memiliki sikap rendah hati walaupun
sering tampil di depan jemaat. Dengan demikian, jemaat bisa diberkati melalui
pelayanan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan.

12 Mei 2013 - Musim Kemarau
Musim kemarau tiba, hujan mulai berhenti, matahari akan bersinar dengan terik dan
suhu udara naik. Musim kemarau akan memberi beberapa dampak, antara lain
kekeringan di mana-mana, beberapa daerah mengalami kesulitan air bersih untuk
konsumsi dan mandi, serta banyak tanaman pangan yang mati karena kekurangan air.
Doakan agar Tuhan menolong orang-orang untuk melewati musim ini. Doakan juga
agar petani diberikan hikmat dalam menanam tanaman yang cocok dengan musim
kemarau sehingga mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan dari tanaman mereka.
Doakan agar pemerintah siap dengan suplai air bersih sehingga bisa didistribusikan ke
daerah yang kekurangan air.
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Shalom,
Jawaban Tuhan atas doa kita tidak bergantung pada banyaknya orang yang
mendoakannya karena di dalam Kitab Matius 18:19-20 tertulis, "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. Sebab di mana
dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah
mereka." Tuhan hadir ketika kita berdoa dengan sepakat di dalam nama-Nya, Ia akan
hadir dan Bapa akan mengabulkan doa kita. Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

13 Mei 2013 - Sekolah Teologi
Di Indonesia, banyak terdapat sekolah teologi yang mendidik calon hamba Tuhan,
membekali mereka dengan pengetahuan Alkitab, dan melatih mereka dengan
keterampilan yang dapat digunakan untuk melayani seperti berkhotbah, bermain musik,
memimpin pujian, mengajar sekolah minggu, dll.. Berdoalah agar Tuhan memelihara
kelangsungan sekolah-sekolah teologi ini. Doakan juga agar sekolah teologi di
Indonesia dapat menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas secara
kemampuan dan rohani.

14 Mei 2013 - Keadilan Hukum
Hukum merupakan sarana penting negara dalam menciptakan sebuah negara yang
adil, aman, dan sejahtera. Semaksimal mungkin, sebuah bangsa yang negaranya
berlandaskan hukum akan menjalankan hukum dengan bertanggung jawab. Namun,
tidak dapat disangkal bahwa praktik penyalahgunaan hukum masih terjadi dan justru
menjadi sesuatu yang tidak membawa keadilan bagi pihak yang benar. Oleh karena itu,
marilah kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus bagi para penegak hukum di
Indonesia. Biarlah mereka peduli terhadap suara hati nurani mereka dalam
memutuskan suatu tindakan hukum tertentu. Khususnya bagi penegak hukum Kristen,
biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka untuk
menegakkan keadilan hukum di Indonesia.

15 Mei 2013 - Anak-Anak Sekolah Minggu
Kita sering berdoa bagi guru-guru sekolah minggu agar mereka dapat mengajar anakanak dengan hikmat Tuhan dan penuh kasih. Namun, kita tidak boleh lupa untuk berdoa
bagi anak-anak sekolah minggu, agar mereka dapat mendengarkan uraian firman
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Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Doakan
juga agar dasar- dasar iman Kristen dapat terus ditanamkan dalam diri mereka.

16 Mei 2013 - Orang Tua Tunggal
Ditinggalkan pasangan, entah karena berpisah maupun karena meninggal dunia, dan
harus mengurus anak seorang diri merupakan hal yang sangat sulit. Apalagi jika
seseorang memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal, ia akan menjadi ayah
sekaligus ibu bagi anaknya. Mencari nafkah dan mengurus anaknya sekaligus. Doakan
agar orang-orang yang menjadi orang tua tunggal ini diberi kekuatan dan hikmat dalam
menjalankan perannya untuk mengasuh anak dan mencari nafkah. Doakan juga agar
Tuhan memelihara mereka.

17 Mei 2013 - Hari Buku Nasional
Hari ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Jumlah orang Indonesia yang suka
membaca cukup banyak, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya orang yang sedang
membaca atau mencari-cari buku di toko- toko buku. Memang buku yang mereka baca
tidak selalu buku pengetahuan, tetapi lebih ke buku yang menghibur. Doakan agar
orang-orang Kristen memiliki minat dalam membaca, baik itu membaca Alkitab, buku
rohani, maupun buku-buku umum yang membantu menambah pengetahuan mereka.
Doakan juga agar mereka dapat menyeleksi mana buku yang berguna dan yang tidak
berguna untuk dibaca.

18 Mei 2013 - Polisi Kristen
Aparat kepolisian memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan
di Indonesia. Hal ini merupakan tugas berat karena berkaitan dengan keselamatan
orang lain, termasuk di dalamnya negara. Doakan agar Tuhan Yesus memberikan
hikmat kepada anggota polisi yang beragama Kristen untuk menjadi polisi yang benarbenar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menjadi terang dan garam di
tempat mereka bekerja.

19 Mei 2013 - Keluarga Para Utusan Injil
Keluarga para utusan Injil tentunya akan menjadi sorotan di mana saja Kabar Baik
diberitakan. Kehidupan sehari-hari mereka akan mendapat sorotan dari masyarakat
sekitar, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam kekristenan atau belum.
Doakan kepada Tuhan Yesus agar mereka dapat menjadi berkat di mana pun mereka
ditempatkan sehingga nama Tuhan dimuliakan.
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Shalom,
Perhatian yang kita berikan dan tindakan yang kita lakukan untuk membantu sesama,
baik itu hamba Tuhan, saudara seiman, maupun yang bukan seiman, bukanlah
merupakan amal atau perbuatan baik semata, melainkan itu merupakan penerapan
ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata dalam Matius
25:35, " Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu
memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika
Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika
Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku." Kapan Tuhan Yesus mengalami hal-hal
seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya apa pun yang kita lakukan
untuk membantu orang lain, bahkan yang kita anggap orang hina, yang sedang
mengalami hal-hal tersebut, berarti kita melakukannya juga untuk Tuhan. Biarlah
mengasihi sesama menjadi bagian dari gaya hidup kita. Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

20 Mei 2013 - Hari Kebangkitan Nasional
Kebangkitan Nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan,
kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan
Republik Indonesia, yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda
dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Boedi
Oetomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Hari Kebangkitan
Nasional bukan hanya diperingati sebagai hari penting nasional saja, namun juga
sebagai pengingat bahwa negara kita masih memiliki banyak permasalahan yang harus
diselesaikan. Untuk itu, marilah kita terus berdoa agar Tuhan Yesus menolong kita
untuk dapat memberikan sumbangsih yang berguna bagi bangsa ini dengan melakukan
pekerjaan kita sebaik mungkin, apa pun bidang yang kita kerjakan.

21 Mei 2013 - Hari Peringatan Reformasi
Tanggal 21 Mei 1998 adalah hari yang penting dalam sejarah Indonesia. Gelombang
demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, perusakan, dan penjarahan terjadi di kotakota besar. Mereka menuntut reformasi pemerintahan. Setelah demonstrasi
berlangsung lama, banyak mahasiswa yang menjadi korban dan kerusuhan yang tidak
kunjung selesai menyebabkan reformasi pemerintahan terjadi: Presiden Soeharto
mundur dari jabatannya. Reformasi masih berlangsung sampai hari ini. Namun, masih
banyak hal yang harus diperbaiki bangsa ini, antara lain korupsi yang merajalela.
Doakan agar Tuhan Yesus memulihkan bangsa ini, agar menjadi bangsa yang lebih
baik.
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Ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus dengan cepat, namun ada juga mahasiswa
yang tidak bisa segera lulus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar mahasiswa yang
belum lulus saat ini memiliki motivasi untuk segera menyelesaikan kuliahnya dan
mengerjakan skripsi dengan tekun. Dengan demikian, mereka dapat menyenangkan
hati orang tua mereka dan dapat memuliakan nama Tuhan.

23 Mei 2013 - Pelayanan Misi di Negara yang Tertutup terhadap Injil
Saat ini masih ada beberapa negara yang sama sekali tertutup terhadap Injil. Karena
itu, pemberitaan Injil di negara-negara tersebut memerlukan perhatian khusus.
Bagaimanapun juga, rencana Tuhan tidak dapat gagal. Mari berdoa agar Tuhan Yesus
memberikan hikmat kepada para utusan Injil untuk memberitakan Kabar Baik di negaranegara tersebut.

24 Mei 2013 - Pembinaan Iman Pemuda dan Remaja
Pembinaan iman pemuda dan remaja sangat perlu dilakukan oleh gereja karena
mereka adalah generasi penerus dalam melanjutkan karya Allah di dunia ini. Dengan
pembinaan yang terarah dan sesuai dengan firman Tuhan, diharapkan para generasi
penerus ini dapat menjadi generasi yang kuat dan dapat memberi dampak kepada
orang-orang di sekitar mereka. Berdoalah agar Tuhan Yesus memberikan visi dan misi
yang semakin jelas kepada gereja untuk fokus kepada generasi masa depan, yaitu
remaja dan pemuda.

25 Mei 2013 - Masalah Perjudian di Indonesia
Praktik judi masih merupakan masalah klasik bagi Bangsa Indonesia. Pelaku perjudian
tidak hanya orang dewasa saja. Anak-anak remaja banyak yang terjerumus ke dalam
praktik ini. Mereka pun tidak segan-segan mengorbankan keluarga mereka hanya untuk
kesenangan sendiri. Mereka juga semakin berani melakukan praktik perjudian secara
terang-terangan. Doakan mereka yang terjerumus dalam praktik perjudian, agar Tuhan
Yesus menjamah hati mereka sehingga mereka dapat meninggalkan kehidupan lama
mereka.

26 Mei 2013 - Jamahan Tuhan bagi Orang yang Belum Mengenal-Nya
Walaupun banyak anak Tuhan yang berusaha keras untuk memberitakan Kabar Baik
dengan berbagai cara, tetapi halangan masih tetap ada. Namun, ketika halangan sudah
begitu kuat dan pintu seakan-akan sudah tertutup, percayalah bahwa harapan untuk
pemberitaan Kabar Baik tetap akan ada. Ketika pemberitaan Kabar Baik dihalangi oleh
manusia, Tuhan tetap akan membuka jalan, bahkan dengan cara yang ajaib. Mari kita
berdoa agar mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus dan mereka yang berada
dalam lingkungan yang sulit diakses oleh para utusan Injil, mendapat jamahan Tuhan
sehingga mereka sendirilah yang bergerak untuk mencari Tuhan.
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Shalom,
Sebagai orang Kristen, kita pasti sudah terbiasa berdoa, baik itu doa makan, tidur,
bepergian, doa sebelum memulai aktivitas, sampai dengan doa bagi orang lain. Dari
doa dengan kalimat yang sederhana sampai dengan doa dengan kalimat yang panjang
tentunya pernah kita panjatkan. Namun, seberapa sering kita berdoa dengan sepenuh
hati? Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

27 Mei 2013 - Para Petobat Baru
Orang-orang yang baru saja mengenal Kristus adalah seperti bayi-bayi yang baru saja
dilahirkan. Mereka sangat memerlukan makanan rohani agar iman mereka dapat
bertumbuh. Mereka juga memerlukan bimbingan agar dapat mengenal Tuhan dengan
benar. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar mereka dapat dimuridkan dengan baik
sehingga pengenalan mereka akan Kristus terus bertumbuh.

28 Mei 2013 - Perubahan Pemimpin Redaksi Beberapa Publikasi YLSA
Pada bulan Mei ini, ada beberapa publikasi di YLSA yang akan berganti pemimpin
redaksi karena ada staf yang akan melayani di tempat lain. Doakan agar peralihan
pemimpin redaksi ini bisa berjalan dengan baik. Doakan juga agar pemimpin redaksi
yang baru diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus dalam memimpin publikasi yang menjadi
tanggung jawabnya sehingga dapat berkembang lebih baik.

29 Mei 2013 - Hari Keluarga
Keluarga adalah tempat terbaik untuk menerapkan kasih dan persatuan. Teladan para
orang tua yang takut akan Tuhan dan yang membagikan kasih Tuhan kepada seluruh
anggota keluarga secara konsisten, akan memungkinkan anak-anak bertumbuh secara
sehat di dalam Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap keluarga Kristen
memiliki waktu untuk mengajarkan kasih Kristus dan bersama-sama menjaga persatuan
dalam keluarga mereka.

30 Mei 2013 - Guru Sekolah Minggu
Hanya sedikit orang yang mau terjun untuk mengajar anak sekolah minggu. Padahal,
kita tahu bahwa anak-anak adalah generasi masa depan gereja. Dan, terkadang guru
yang ada juga belum tentu memiliki hati yang terbeban untuk melayani anak. Hati yang
terbeban dalam mengasihi anak adalah hal yang mendasar untuk seorang pelayan
68

KADOS 2013

anak. Doakan kiranya Tuhan memberikan kepada guru-guru sekolah minggu hati yang
terbeban dan mengasihi anak-anak dalam mengajar dan membimbing mereka.

31 Mei 2013 - Hari Antitembakau Internasional
Jumlah perokok di Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan
India. Lebih dari 60 juta laki-laki di Indonesia merupakan perokok. Hal ini tentu saja
sangat menyedihkan, mengingat meskipun pada bungkus dan iklan rokok terdapat
peringatan tentang bahaya merokok, masih saja banyak orang yang merokok. Doakan
agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk menekan angka perokok di
Indonesia. Doakan agar Tuhan Yesus menjamah orang-orang Kristen yang masih
merokok sehingga mereka bisa berhenti merokok dan mempersembahkan tubuh
mereka bagi Tuhan.

1 Juni 2013 - Hari Lahirnya Pancasila
Hari ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ideologi dasar bangsa ini. Namun,
hari ini sudah banyak orang yang tidak tahu Pancasila. Bukan hanya nama sila-sila
yang ada, melainkan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Doakan agar
nilai-nilai Pancasila bukan hanya dihafal saja, melainkan juga dilakukan oleh setiap
warga negara Indonesia sehingga setiap orang dapat menjalankan tugasnya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya, Tuhan Yesus menolong kita, setiap
orang percaya, untuk turut berperan dalam menjaga ideologi Pancasila.

2 Juni 2013 - Peternak Sapi Perah
Kemarin, kita merayakan hari Susu Nusantara. Susu tidak hanya dibutuhkan oleh anak
kecil, tetapi juga oleh orang dewasa. Dalam fungsinya, susu bukan hanya dikonsumsi
sebagai minuman saja, melainkan juga dapat diolah menjadi beranekaragam makanan
dan campuran makanan. Beternak sapi perah merupakan hal yang menguntungkan,
terlebih jika jumlah sapinya banyak. Namun, bagi peternak yang masih memiliki sedikit
sapi, keuntungan itu belum dapat dirasakan. Doakan agar anak- anak Tuhan yang
beternak sapi dapat mengembangkan peternakannya dan Tuhan memberkati usaha
mereka sehingga berhasil.
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Shalom,
Kita sering mendengar penjelasan bahwa jawaban Tuhan atas doa kita itu ada tiga.
Pertama, IYA, akan Aku berikan. Kedua, TUNGGU, belum saatnya, dan ketiga TIDAK,
Aku mempunyai rencana yang lebih baik. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa
rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita dan rancangan Tuhan jauh lebih sempurna
dari rancangan kita. Bagi Anda yang masih menunggu jawaban doa Anda, teruslah
menunggu dengan setia sampai Anda mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Yusak
< yusak(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

3 Juni 2013 - Situs-Situs Yayasan Lembaga SABDA
Salah satu tujuan dari pelayanan Yayasan Lembaga SABDA < ylsa.org > adalah
menjadi fasilitator agar masyarakat Kristen dapat menemukan bahan-bahan kekristenan
yang bermutu dengan mudah dan gratis. Salah satu kegiatan pelayanan yang dilakukan
YLSA untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah membangun situs- situs Kristen yang
mencakup bidang-bidang pelayanan dalam dunia kekristenan. Saat ini, YLSA memiliki
lebih dari 100 situs, yang dapat digunakan untuk memperlengkapi masyarakat Kristen
Indonesia dalam melayani Tuhan dan sesama. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk
berkenan melindungi situs-situs YLSA sehingga selalu lancar (tidak "down"). Kiranya,
staf Divisi Web yang mengurusi situs- situs ini diberikan hikmat dari Tuhan untuk lebih
teliti, semangat, dan selalu waspada dalam "memelihara" situs-situs yang sudah ada.
Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui semua situs yang Tuhan percayakan kepada
YLSA.
Untuk melihat daftar situs-situs YLSA, silakan kunjungi: -->http://katalog.sabda.org ->http://sabda.co

4 Juni 2013 - Gereja dan Teknologi
Tidak sedikit gereja yang saat ini sedang kalang kabut karena mulai kehilangan
generasi mudanya satu per satu. Banyak gereja yang mengadakan analisis dan pada
akhirnya menemukan bahwa anak-anak mudanya kehilangan gairah untuk beribadah di
gereja. Salah satu penyebabnya adalah ketika gereja mulai menutup diri terhadap
perkembangan teknologi dan menganggap bahwa teknologi tidak ada hubungannya
dengan Tuhan. Bagi anak muda zaman sekarang, hal tersebut berarti gereja menolak
keberadaan mereka. Bagi anak muda masa kini, secara tidak disadari, teknologi sudah
menjadi "jati diri" mereka. Ketika anak muda merasa "jati diri" mereka tidak mendapat
tempat di gereja, mereka bisa saja memutuskan untuk mencari tempat yang lebih
sesuai bagi mereka. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi gereja
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mengenai penggunaan teknologi di gereja. Kiranya, semakin banyak gereja yang
menyadari bahwa teknologi pun merupakan alat Tuhan untuk menyebarkan firman-Nya
ke lebih banyak orang, terlebih untuk kaum muda.

5 Juni 2013 - Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran manusia
dalam mengambil tindakan positif terhadap dunia yang semakin rusak. Hari peringatan
ini memberi kesempatan pada semua orang untuk menjadi bagian dari aksi global
dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam
yang berkelanjutan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan. Doakan agar anak-anak
Tuhan juga ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam kehidupan
sehari-hari.

6 Juni 2013 - Motivasi yang Benar dalam Pelayanan
Tugas pelayanan adalah tugas yang kita lakukan dengan sukacita dan sukarela bagi
Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada unsur paksaan karena kita melakukannya dengan
kerinduan agar nama Tuhan dimuliakan. Jika ada yang melakukannya dengan motivasi
yang salah, marilah kita doakan agar Tuhan memurnikan motivasi setiap pelayan Tuhan
yang terlibat dalam pelayanan sehingga pelayanan mereka menjadi berkenan kepada
Tuhan.

7 Juni 2013 - Ditjen Bimas Kristen
Ditjen Bimas Kristen adalah salah satu unit kerja dalam Kementerian Agama yang
bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang bimbingan masyarakat Kristen. Oleh karena itu, secara kenegaraan, hal-hal
yang berhubungan dengan kekristenan di Indonesia diatur oleh Ditjen Bimas Kristen ini.
Marilah kita mendoakan setiap pejabat fungsional sampai dengan staf dalam Ditjen
Bimas Kristen Indonesia. Kiranya, Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat dan
kebijaksanaan kepada mereka untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam
menetapkan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat Kristen Indonesia. Doakan pula agar
mereka melayani Tuhan dalam posisi dan bidang kerja mereka masing-masing dengan
motivasi yang murni dan takut akan Tuhan.

8 Juni 2013 - Khotbah Para Pendeta
Pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membangun iman
merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap jemaat. Doakan agar para pendeta
atau hamba Tuhan yang akan menyampaikan khotbah selama masa Paskah dapat
mempersiapkan dengan kesungguhan hati sehingga jemaat dikuatkan iman
percayanya.
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Sakit memang keadaan yang tidak diinginkan setiap orang. Namun demikian, terkadang
Tuhan mengizinkan kelemahan fisik/sakit dialami oleh umat percaya dengan maksud
tertentu. Justru dengan keadaan ini, Tuhan ingin kita tetap percaya kepada-Nya dan
menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Selain itu, terkadang melalui peristiwa ini
Tuhan menginginkan kita menyediakan lebih banyak waktu bagi Dia. Kita perlu berdoa
untuk umat percaya yang saat ini dalam kondisi lemah fisik/sakit, agar mereka
memperoleh kesembuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan tetap mengandalkan
Tuhan dalam hidup mereka.
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Shalom,
Pernahkah Anda melihat seorang Kristen taat yang tiba-tiba mengalami masalah yang
berat? Hal ini bisa saja membuat kita bertanya, "Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu
terjadi?" Namun, jika kita melihat firman Tuhan dalam Kitab Roma 8:28 tertulis, "Kita
tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai
dengan rencana Allah." Allah mengizinkan dan malahan turut bekerja dalam segala hal
yang terjadi pada orang-orang yang mengasihi Dia, meskipun hal yang terjadi adalah
hal yang buruk. Mungkin kita belum bisa melihat kebaikan di balik hal yang sudah
terjadi, tetapi tetaplah percaya bahwa hal itu akan mendatangkan kebaikan. Mari
berdoa.
Staf Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

10 Juni 2013 - Anak-Anak yang Menderita
"Cerebral Palsy"
Tidak semua anak lahir dengan keadaan yang normal dan sehat. Ada juga anak yang
lahir dengan kelainan bawaan, seperti cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kerusakan
otak yang biasanya terjadi sebelum dan setelah melahirkan atau selama masa
kehamilan. Kondisi ini biasanya diderita seumur hidup, dan penderitanya akan terus
bergantung pada perawatan orang tua atau pengasuh khusus. Bersyukur kepada Tuhan
karena saat ini, dengan bantuan berbagai terapi, penderita cerebral palsy dapat
terbantu untuk hidup lebih mudah dan lebih nyaman. Meski demikian, karena kondisi ini
secara langsung mempengaruhi otak pasien, sebenarnya tidak ada obat yang efektif
untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang
tua, keluarga, atau pengasuh anak-anak cerebral palsy dapat siap secara emosional
dan fisik untuk menolong anak-anak tersebut. Doakan pula agar Tuhan mencukupkan
dana untuk program terapi bagi anak-anak penderita cerebral palsy.

11 Juni 2013 - Komisi yang Melayani Pemuda dan Remaja
Pemuda dan remaja adalah masa depan gereja. Mereka harus dipersiapkan sejak dini
agar memiliki fondasi rohani yang benar. Adanya komisi gereja yang secara khusus
melayani para pemuda dan remaja diharapkan bisa membantu gereja untuk menolong
mereka bertumbuh. Doakan agar Tuhan Yesus menolong para pengurus komisi yang
melayani pemuda dan remaja sehingga mereka dapat menjalankan visi yang telah
Tuhan berikan dengan baik.

12 Juni 2013 - Keluarga Kristen Dapat Menjadi Teladan
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Keberadaan keluarga Kristen sangat dibutuhkan di lingkungan yang mayoritas
penduduknya belum mengenal Kristus. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluargakeluarga Kristen untuk menempatkan diri pada posisi yang strategis guna
memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Melalui kesaksian hidup para keluarga
Kristen ini, kasih Kristus dapat dinyatakan dan dikenal oleh mereka. Berdoalah agar
setiap keluarga Kristen mengetahui misi hidupnya sehingga mereka dapat memuliakan
Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka.

13 Juni 2013 - Persekutuan Mahasiswa Kristen
Di beberapa kampus terdapat Persekutuan Mahasiswa Kristen. Persekutuan ini sangat
baik untuk mendukung pertumbuhan iman mereka. Selain itu, dalam persekutuan itu
mahasiswa dapat saling berbagi, saling memberikan dorongan ketika ada anggotanya
yang sedang mengalami masalah, dan mereka bisa saling mendoakan. Namun, masih
ada saja mahasiswa Kristen yang tidak mau bergabung dalam persekutuan tersebut.
Mungkin, mereka merasa bahwa persekutuan adalah kegiatan buang waktu, atau
mereka tidak suka hal-hal yang berbau rohani. Doakan agar mereka mau ikut
bergabung dan bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Doakan juga
persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di kampus-kampus supaya bisa semakin
berkembang dan menjadi berkat bagi civitas akademika.

14 Juni 2013 - Pelayanan Melalui Internet
Teknologi mengalami perkembangan yang semakin pesat. Media internet pun bukan
merupakan barang baru bagi kebanyakan orang saat ini. Bahkan, internet sudah
menjangkau hampir semua wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali wilayahwilayah yang masih tertinggal dalam hal informasi. Ini merupakan salah satu
kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Kabar Baik
kepada semua orang. Doakan agar setiap orang percaya dapat menggunakan media
internet dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta dapat menggunakan media ini
untuk saling memberkati dan menopang.

15 Juni 2013 - Penerjemah Buku Rohani
Banyak buku rohani yang kita baca adalah buku-buku yang diterjemahkan dari Bahasa
Inggris ke Bahasa Indonesia. Dengan bantuan mereka, kita yang belum menguasai
Bahasa Inggris dapat membaca buku tersebut. Mari kita doakan agar para penerjemah
buku rohani ini diberikan hikmat untuk menerjemahkan buku dengan baik dan tepat,
sehingga melalui buku yang mereka terjemahkan, banyak orang dapat diberkati.
Doakan juga agar kemampuan mereka dalam menerjemahkan dapat terus
berkembang.
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16 Juni 2013 - Hari Demam Berdarah Dengue (DBD) ASEAN

Demam berdarah dengue atau DBD adalah salah satu penyakit yang mematikan.
Penyakit ini menyebabkan demam tinggi dan pendarahan hebat, yang sering kali diikuti
dengan pembesaran hati dan kegagalan sistem sirkulasi darah. Adanya kerusakan
pembuluh darah, pembuluh limfa, pendarahan di bawah kulit yang membuat munculnya
memar kebiruan, trombositopenia, dan peningkatan jumlah sel darah merah juga sering
ditemukan pada pasien DBD. Doakan agar orang-orang diberikan kesadaran untuk
menjaga kebersihan lingkungan sehingga bisa mencegah perkembangan nyamuk
Aedes aegypti yang menjadi vektor penyakit ini.
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Shalom,
Apakah Anda pernah merasa bahwa kehidupan doa Anda membosankan? Seakanakan, doa merupakan hal yang membuang waktu karena banyak hal lain yang harus
dikerjakan? Waspadalah jika Anda mengalami hal itu karena bisa saja Iblis ingin agar
kehidupan doa Anda berhenti. Hallesby mengatakan bahwa jika kita tetap berdoa dan
memfokuskan doa kita pada Tuhan Yesus, bukan pada diri kita sendiri, kita akan
merasakan bahwa waktu doa adalah waktu yang menyenangkan. Selamat berdoa.
Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

17 Juni 2013 - Hari Dermaga Nasional
Hari ini diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Sayangnya, menjelang peringatan
Hari Dermaga Nasional ini, terjadi peristiwa yang cukup menganggu aktivitas beberapa
dermaga di Indonesia. Pada Senin, 3 Juni 2013, telah terjadi aksi mogok oleh sekitar
785 perusahaan swasta yang terdiri dari beberapa asosiasi, seperti Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Organda Angkutan Khusus Pelabuhan
(Angsuspel), juga Indonesia National Shipowners Association (INSA) atau asosiasi
pelayaran nasional, serta belasan asosiasi lainnya. Aksi ini dipicu oleh terbitnya
Peraturan Menteri Perhubungan No. 6 Tahun 2013 yang bagi mereka memiliki potensi
terjadinya monopoli oleh BUMN terkait. Menurut mereka, jika kegiatan usaha di
dermaga dimonopoli oleh pihak tertentu, pihak-pihak yang selama ini bekerja di
pelabuhan akan kehilangan usaha dan pekerjaan. Mari kita bersatu hati berdoa kepada
Tuhan Yesus agar pemerintah maupun seluruh pihak yang terkait dengan masalah ini
dapat menemukan jalan tengah yang menguntungkan masyarakat banyak, dan juga
demi kemajuan negara Indonesia tercinta. Kiranya pengambilan keputusan berjalan
dengan baik, tanpa diboncengi kepentingan-kepentingan pribadi dari pihak-pihak
tertentu.
Sumber: Dari berbagai sumber.

18 Juni 2013 - Hamba-Hamba Tuhan yang Membutuhkan Kendaraan
Bermotor
Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana yang dapat memudahkan
seseorang untuk menjangkau tempat-tempat tertentu dengan lebih cepat. Tidak hanya
masyarakat umum, para hamba Tuhan pun banyak yang memerlukan sarana
transportasi ini untuk melakukan pelayanan dengan lebih efektif dan efisien.
Sayangnya, belum semua hamba Tuhan bisa memilikinya karena harganya yang tidak
murah. Mari kita berdoa agar para hamba Tuhan ini tetap semangat melayani Tuhan,
meski Tuhan belum memberikan sarana transportasi ini kepada mereka. Kiranya Tuhan
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membuka pintu berkat bagi setiap hamba Tuhan yang memang sangat membutuhkan
kendaraan bermotor, untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi dan dapat melayani
Tuhan dengan lebih efektif.

19 Juni 2013 - Para Donatur Anak-Anak yang Kurang Mampu
Di Indonesia, ada beberapa yayasan yang khusus menangani donasi dari individu
maupun organisasi untuk anak-anak yang kurang mampu. Yayasan- yayasan tersebut
mengelola setiap dana yang masuk untuk mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut
dalam pendidikan, gizi, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Mari kita bersyukur kepada
Tuhan Yesus yang telah membuka hati para donatur sehingga mereka dengan sukarela
dan sukacita memberikan uang untuk menolong anak-anak tersebut. Doakan pula agar
Tuhan Yesus senantiasa memberkati para donatur tersebut sehingga dapat terus
menjadi alat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang kurang mampu.

20 Juni 2013 - Kebutuhan Staf di Yayasan Lembaga SABDA
Keberhasilan pelayanan yang dikerjakan melalui YLSA tidak luput dari sumber daya
manusia yang Tuhan tempatkan untuk melakukan pekerjaan-Nya di YLSA. Saat ini,
YLSA masih membutuhkan cukup banyak staf baru untuk mengerjakan proyek-proyek
yang telah dimulai maupun yang sudah direncanakan. Doakan agar iklan lowongan
YLSA yang telah disebarkan dapat dipakai Tuhan untuk menemukan orang-orang yang
dipilih-Nya untuk melakukan pekerjaan-Nya di YLSA.
Info lowongan YLSA: http://ylsa.org/lowongan

21 Juni 2013 - Pendalaman Alkitab di Facebook
Selain digunakan untuk berjejaring sosial, Facebook juga sudah digunakan untuk
melakukan pendalaman Alkitab (PA) secara online. Salah satunya adalah yang
diprakarsai oleh Yayasan Lembaga SABDA <http://ylsa.org> melalui Facebook Grup eSantapan Harian dan e- Renungan Harian. Melalui kedua Facebook grup tersebut,
setiap hari kerja (Senin -- Jumat) ada moderator yang memimpin PA secara online
dengan menggunakan bahan acuan dari Santapan Harian dan Renungan Harian.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar semakin banyak orang yang ikut bergabung
dalam PA online ini, bukan hanya di Facebook grup e-SH dan e-SH, tetapi di PA Online
sejenis dalam Facebook. Biarlah Facebook tidak hanya digunakan sebagai ajang media
sosial saja, tetapi juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui teknologi.
Bergabung dalam FB grup e-SH: http://facebook.com/groups/santapan.harian/
Bergabung dalam FB grup e-RH: http://facebook.com/groups/renungan.harian/

22 Juni 2013 - Hari Ulang Tahun Jakarta Ke-485
Hari ini adalah hari ulang tahun Kota Jakarta ke-485. Selain menjadi ibu kota negara,
Jakarta merupakan pusat pemerintahan, perekonomian dan budaya. Oleh karena itu,
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sebagai Bangsa Indonesia, kita perlu turut bersyukur kepada Tuhan atas peringatan ini.
Mari kita berdoa pula agar Tuhan terus memberikan hikmat dan bijaksana kepada
Bapak Jokowi dan Bapak Ahok yang saat ini memimpin Jakarta. Kiranya di bawah
kepemimpinan mereka, masalah yang telah lama dialami kota itu seperti banjir, macet,
dan kepadatan penduduk dapat diatasi dengan kebijakan- kebijakan yang strategis.

23 Juni 2013 - Ujian Masuk Perguruan Tinggi
Hari-hari ini banyak diadakan ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bagi
seorang calon mahasiswa, diterima masuk ke dalam perguruan tinggi yang diinginkan
dan masuk jurusan yang diinginkan, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena
mereka sudah selangkah maju untuk meraih cita-cita mereka. Doakan agar anak-anak
Tuhan yang sedang mengikuti tes masuk perguruan tinggi dapat mengerjakan ujian
dengan baik dan diterima di universitas yang mereka inginkan.
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Shalom,
Beberapa orang memiliki waktu doa yang panjang sementara yang lain memiliki waktu
doa yang lebih pendek. Apakah itu berarti orang yang berdoa lebih panjang akan
memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan? Belum tentu. Dalam Matius 6:7
tertulis, "Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang
yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata
doanya akan dikabulkan." Bukan lamanya atau banyaknya kata yang kita ucapkan di
dalam doa yang dilihat Allah. Allah tahu isi hati kita, ia tahu apakah kita berdoa dengan
tulus atau tidak. Mari kita berdoa.
Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

24 Juni 2013 - Hari Bidan Nasional
Bidan adalah wanita yang mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang
melahirkan dan bayinya (menurut KBBI). Selain itu, bidan juga memberikan konseling
dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga
dan masyarakat. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang
berprofesi sebagai bidan agar dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Kiranya mereka dapat menunjukkan kasih Kristus melalui pertolongan yang mereka
berikan kepada masyarakat.

25 Juni 2013 - Keputusan Pengurangan Subsidi BBM
Pada tanggal 17 Juni 2013, DPR akhirnya mengetok palu tanda disetujuinya kenaikan
harga BBM yang diusulkan oleh pemerintah. Keputusan ini memunculkan pro dan
kontra dalam berbagai bentuk. Bagi yang pro, mereka optimis bahwa keputusan ini
tepat karena kenaikan harga BBM akan mengalihkan dana subsidi BBM selama ini
untuk rakyat miskin. Bagi yang kontra, mereka beranggapan bahwa kenaikan harga
BBM justru tidak pro rakyat karena biasanya kenaikan tersebut akan diiringi dengan
naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehingga kehidupan rakyat akan semakin sulit.
Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar keputusan naiknya harga BBM ini dapat
disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak. Kiranya pemerintah benar-benar
menggunakan dana subsidi tersebut untuk menyejahterakan bangsa, khususnya
masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Doakan pula agar masyarakat bersikap
dewasa dengan tidak melakukan tindak anarkis dalam menunjukkan keberatannya
terhadap kenaikan harga BBM ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong bangsa dan negara
kita.

26 Juni 2013 - Hari Antinarkoba Sedunia
79

KADOS 2013

Hari ini diperingati sebagai hari antinarkoba sedunia. Sebagaimana kita ketahui,
penyebaran dan penggunaan narkoba di dunia sangat besar. Bahkan, jaringan mafia
narkoba berkembang dengan pesat bukan hanya dalam lingkup nasional, namun juga
internasional. Doakan agar Tuhan Yesus menolong pemerintah dan aparat keamanan
untuk dapat menekan peredaran narkoba. Doakan juga agar para pengguna dan
pecandu narkoba dapat segera lepas dari jerat narkoba dengan pertolongan Tuhan.

27 Juni 2013 - Pelayanan bagi Anak Penyandang Autis
Dapat dikatakan, pelayanan terhadap anak-anak penyandang autis belum banyak
disentuh oleh masyarakat umum dan gereja. Anak-anak ini memang berbeda dan
memerlukan perhatian khusus. Sudah saatnya orang Kristen dan gereja ikut ambil
bagian untuk menolong dan memberi perhatian kepada anak-anak autis. Salah satu
caranya adalah dengan ikut memberikan penyuluhan kepada warga gereja, dan
bersedia menyediakan narasumber sehingga warga bisa ikut menolong. Misalnya
mengadakan kegiatan khusus (sekolah minggu) bagi anak-anak penyandang autis.
Berdoalah agar Tuhan Yesus menggerakkan lebih banyak gereja maupun individu
untuk melayani anak-anak autis.

28 Juni 2013 - Keluarga Para Utusan Injil
Tidak dapat dimungkiri, padatnya pelayanan para pengabar Injil bisa mengakibatkan
keluarga mereka kurang mendapat perhatian dengan baik. Mereka perlu bersikap
bijaksana dan mampu membagi waktu dengan baik antara pelayanan dan keluarga,
terutama dalam hal mendidik anak-anak sehingga anak-anak mereka tidak terlantar.
Berdoalah bagi keluarga para pengabar Injil agar Tuhan terus menguatkan dan
memberikan sukacita dalam pelayanan mereka.

29 Juni 2013 - Hari Keluarga Berencana
Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan yang dicanangkan pada akhir tahun
1970-an untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera, dengan membatasi
jumlah kelahiran. Cara yang digunakan adalah merencanakan jumlah keluarga dengan
pembatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau
penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak
dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Mari berdoa kepada Tuhan
Yesus bagi keluarga Kristen agar mereka dapat merencanakan keluarganya.

30 Juni 2013 - Kepala Keluarga
Pria yang sudah berkeluarga memikul tanggung jawab yang besar. Mereka selalu
bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Apabila karier atau
pekerjaannya mengalami masalah, baik diberhentikan maupun kehilangan lapangan
pekerjaan, perekonomian keluarga mereka dapat terkena dampak yang serius. Doakan
supaya para pria yang telah berkeluarga boleh diberkati Tuhan dalam karier atau
pekerjaannya, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.
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Shalom,
Kami sangat bersyukur bahwa Anda sudah menyediakan waktu atau menyisipkan satu
pokok doa bagi orang lain setiap harinya dalam pokok doa Pribadi Anda. Mungkin, Anda
juga masih memiliki pokok-pokok doa Bagi Orang Lain. Namun, Jangan Lupa berdoa
juga untuk pergumulan pribadi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa.
Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

1 Juli 2013 - Hari Bhayangkara
Hari ini kita peringati sebagai Hari Bhayangkara. Sebagai penegak hukum, polisi
memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum. Namun, tugas itu tidak mudah
karena kinerja mereka langsung dinilai oleh masyarakat. Terkadang, karena kesalahan
seorang anggota polisi, nama baik kepolisian bisa tercoreng. Doakan agar anak-anak
Tuhan yang menjadi polisi dapat menjadi terang dan garam dalam kesatuan mereka
masing-masing, dan tentu saja menjalankan tugasnya untuk mengayomi dan
melindungi masyarakat.

2 Juli 2013 - Anak Tuhan yang Masih Lajang
Kita diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan. Hal ini sudah menjadi kodrat
kita sebagai manusia. Banyak peristiwa bunuh diri terjadi karena seseorang merasa
sangat kesepian dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak boleh
melakukan hal semacam itu. Salah satu cara mengatasi rasa kesepian adalah dengan
mengisi waktu-waktu luang kita dengan serangkaian kegiatan yang dapat
mempertemukan kita dengan orang banyak. Doakan setiap anak Tuhan yang masih
lajang supaya Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka agar mengalami damai
sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas pelayanan mereka.

3 Juli 2013 - PI untuk Pemuda dan Remaja
Generasi muda adalah generasi penerus yang sangat berharga, yang dapat digunakan
sebagai simbol eksistensi sebuah negara. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa di
negara ini banyak generasi muda yang justru terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang
merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika hal ini dibiarkan, keutuhan negara ini akan
terancam. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk generasi muda anak- anak Tuhan di
negara ini. Kiranya, Tuhan menambahkan kerinduan yang lebih kepada mereka untuk
menjangkau generasi muda bangsa ini sehingga keutuhan negara ini di masa depan
dapat dipertahankan.
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Ada banyak persekutuan Kristen yang masih belum mendapatkan izin mendirikan
gedung beribadah dari pemerintah. Pihak pemerintah setempat yang berwenang atas
perizinan sering kali tidak mengeluarkan izin secepat yang diharapkan. Oleh karena itu,
beberapa persekutuan Kristen memberanikan diri mengadakan kebaktian rutin di
tempat-tempat yang tidak secara resmi memiliki izin sebagai tempat ibadah, seperti di
rumah jemaat, kompleks pertokoan, dan hotel. Doakan agar gereja-gereja Tuhan yang
belum memiliki perizinan boleh bersikap bijaksana dalam berinteraksi dengan
masyarakat di sekitarnya supaya tidak menimbulkan konflik.

5 Juli 2013 - Hari Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral yang bertugas untuk mencapai dan menjaga
kestabilan nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa, dan terhadap nilai mata uang
negara lain. Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas, yaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Doakan agar BI
dapat menjalankan tugasnya dan menjaga nilai rupiah tetap stabil. Doakan juga
Gubernur BI yang baru, Bapak Agus Marto agar dapat memimpin BI dengan kebijakankebijakan yang strategis.

6 Juli 2013 - Pelatihan untuk Staf YLSA
Selama ini YLSA memberi perhatian penuh terhadap pertumbuhan rohani staf-staf
maupun pengembangan potensi mereka. Oleh karena itu, YLSA selalu rutin
memberikan pelatihan-pelatihan, baik kerohanian, kepribadian, karakter, maupun
keterampilan kerja lainnya. Hal ini diakui jarang didapat di kantor-kantor yang lain.
Bersyukur atas kesempatan ini dan doakan supaya pelatihan-pelatihan tersebut dapat
berdampak bagi pelayanan YLSA dan staf-stafnya.

7 Juli 2013 - Pendidikan Teologi Melalui Internet
Dalam dunia yang semakin mengandalkan teknologi, telah dibuka pendidikan teologi
melalui internet untuk kaum awam, contohnya PESTA (Pendidikan Elektronik Studi
Teologia Awam -- http://pesta.org/). Tujuan program pendidikan ini adalah untuk
membantu gereja melakukan pemuridan kepada orang-orang awam yang
membutuhkan peneguhan iman kepada Tuhan, dan memperlengkapi mereka yang
rindu mendalami pengajaran Kristen dengan benar dan bertanggung jawab. Doakan
kepada Tuhan Yesus supaya program pendidikan PESTA ini menjadi alat untuk
memperluas kerajaan-Nya di bumi ini.
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Shalom,
Ketika berdoa, pernahkah Anda diingatkan Tuhan atas kesalahan yang pernah Anda
lakukan dan Anda belum meminta ampun atas kesalahan itu? Misalnya, Anda menyakiti
hati seseorang. Mungkin, ada yang pernah mengalami, tetapi ada juga yang belum.
Ketika Tuhan mengingatkan Anda akan kesalahan Anda, jangan menyangkal dan
mencari-cari alasan mengapa Anda melakukannya. Akui saja jika Anda bersalah dan
mintalah ampun kepada-Nya. Tuhan ingin kita semakin sempurna, seperti Bapa di
surga juga sempurna. Mari berdoa.
Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

8 Juli 2013 - Gempa Susulan di Aceh
Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Aceh, kembali diguncang gempa dengan
kekuatan 6,2 skala Richter pada hari Selasa, 2 Juli 2013. Karena kedua daerah ini
berada di sekitar pusat gempa, lebih dari 375 bangunan dan sejumlah infrastruktur di
kedua daerah tersebut mengalami kerusakan. Dinas sosial setempat dan TNI sudah
mendirikan tenda-tenda sebagai tempat pengungsian untuk warga. Kebanyakan dari
mereka tidak berani pulang ke rumah karena takut ada gempa susulan. Bencana ini
juga mengakibatkan 24 orang tewas dan 249 orang terluka, serta masih ada 12 orang
yang hingga saat ini belum ditemukan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar aparat TNI
bisa segera menemukan orang-orang yang masih hilang. Doakan pula untuk para
pengungsi supaya tetap dalam keadaan sehat dan pemerintah segera turun tangan
untuk menolong para korban.
Sumber: Kompas, Kamis, 4 Juli 2013, halaman 1

9 Juli 2013 - Hari Satelit Palapa
Nama Satelit ini diambil dari Sumpah Palapa yang dicetuskan Patih Gajah Mada untuk
menyatukan Nusantara. Demikian juga, satelit telekomunikasi ini bertujuan untuk
menyatukan Nusantara dengan cara memberikan pelayanan komunikasi yang cepat,
dan dapat menjangkau semua daerah di Indonesia. Sampai saat ini, sudah ada sepuluh
kali peluncuran satelit Palapa. Mengucap syukur untuk satelit-satelit yang sudah ada
sehingga dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Berdoalah kepada Tuhan
Yesus agar satelit-satelit ini dapat digunakan dengan optimal dalam mengembangkan
komunikasi di Indonesia.
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10 Juli 2013 - Gereja di Kota

Pertumbuhan gereja di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini
dikarenakan banyak misi penginjilan yang merambah negeri ini. Selain itu, banyak
gereja juga mulai tersadar dan menerapkan pelayanan pengembangan gereja dengan
merintis gereja-gereja baru. Mohonlah dalam doa kepada Tuhan Yesus supaya gerejagereja di kota mengalami pertumbuhan yang pesat dan tidak terjadi konflik antargereja
karena masalah perebutan jemaat.

11 Juli 2013 - Pengusaha Muda
Sekarang ini, banyak anak muda yang mulai berbisnis. Namun, terkadang dalam
memulai bisnis, mereka mengalami kesulitan. Doakan agar mereka terus berjuang,
tidak menyerah dalam menjalankan bisnis sekalipun mendapatkan kesulitan. Doakan
juga para pengusaha muda Kristen agar Tuhan Yesus memberi mereka hikmat dalam
mengatasi setiap permasalahan dan memiliki kreativitas untuk melihat setiap peluang
yang ada.

12 Juli 2013 - Hari Koperasi
Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya
dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak
bermaksud mencari untung). Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip
gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan
peranan antara lain mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan
masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh
perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan
kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Berdoalah kepada Tuhan Yesus
agar setiap koperasi yang ada dapat meningkatkan perekonomian anggotanya,
terutama masyarakat menengah ke bawah.

13 Juli 2013 - Kesempatan Sekolah bagi Anak Kurang Mampu
Minimnya perhatian pemerintah akan pendidikan mengakibatkan banyak anak usia
sekolah yang berasal dari keluarga tak mampu tidak bisa mengenyam pendidikan. Kita
berdoa untuk anak-anak tersebut supaya mereka memperoleh kesempatan
mengenyam pendidikan sehingga harapan akan masa depan yang lebih cerah dapat
mereka gapai. Doakan juga agar Tuhan Yesus memampukan setiap pengelola dan
penyalur dana pendidikan agar benar-benar mengalokasikan dana pendidikan untuk
mereka yang kurang mampu.

14 Juli 2013 - Penginjilan ke Sekolah-Sekolah
Penginjilan merupakan pusat semua aspek pelayanan sehingga hal itu harus
diutamakan dalam setiap pelayanan kita. Untuk menumbuhkan dan meneguhkan iman
para anak didik, dibutuhkan penginjilan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Untuk
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melakukan hal ini, tentunya memerlukan rencana yang matang terhadap pelayanan
yang akan diberikan. Berdoalah bagi anak-anak Tuhan yang sedang melakukan
pelayanan di sekolah- sekolah, kiranya Tuhan menolong agar firman yang mereka
taburkan dapat memberi dampak yang luar biasa pada anak-anak didik yang dilayani.
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Shalom,
Beberapa waktu lalu, saya membaca tentang doa pertobatan Daud dalam Mazmur 51
setelah ia mendengarkan teguran dari Tuhan lewat Nabi Natan karena ia mengambil
istri Uria. Dalam Mazmur 51 itu terdapat permohonan pengampunan kepada Tuhan,
kejujuran, pemahaman akan dampak besar melakukan dosa terhadap Allah, tidak
berdalih atau membenarkan diri, hasrat untuk memperbaiki diri, pengakuan bahwa
pengampunan tidak layak diperoleh, kecuali hanya oleh anugerah semata. Tuhan
melihat hati Daud yang mau bertobat. Dan, itulah yang membuat Daud menjadi orang
yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dari Daud. Mari berdoa.
Staf Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

15 Juli 2013 - Tahun Ajaran Baru 2013/2014
Hari ini merupakan hari pertama tahun ajaran baru untuk sebagian besar sekolah di
Indonesia. Setelah masa liburan sekolah, anak-anak sekolah memulai kembali aktivitas
belajar mereka di sekolah. Tentu saja, ada suasana baru yang mereka rasakan karena
masuk ke kelas yang lebih tinggi, masuk sekolah baru, pindah sekolah, atau baru
pertama kali masuk sekolah. Biasanya, pada hari pertama masuk sekolah setelah
liburan, semangat anak-anak sangat besar dan mereka antusias untuk menerima
pelajaran yang baru. Mari kita mohon kepada Tuhan Yesus agar menolong anak-anak
untuk tetap semangat dalam belajar. Kiranya, pada tahun ajaran yang baru ini, setiap
anak semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Kiranya,
Tuhan menolong mereka, khususnya siswa-siswi Kristen untuk memuliakan Tuhan
dalam proses pendidikan yang mereka jalani.

16 Juli 2013 - Mantri
Mantri adalah juru rawat kepala atau pembantu dokter (biasanya laki-laki) yang
bertugas membantu dokter untuk menangani pasien yang berada di pedesaan atau
daerah sulit dijangkau. Awalnya, mantri ada karena kurangnya tenaga medis di
Indonesia dan mendesaknya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Secara
legal, profesi ini memang lebih dekat dengan profesi perawat, tetapi pada kenyataannya
profesi ini memberi pelayanan kesehatan seperti dokter. Kemudian, pemerintah
mengeluarkan undang-undang yang melarang mantri membuka praktik. Padahal,
masyarakat yang tidak memiliki akses mudah ke dokter sangat membutuhkan
pelayanan para mantri ini. Doakan agar Tuhan menolong anak-anak-Nya yang menjadi
mantri supaya dapat menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat di tengah
tantangan yang mereka hadapi.

86

KADOS 2013

17 Juli 2013 - Anak Pendeta

Menjadi anak pendeta memiliki suka duka. Beberapa hal yang menyenangkan antara
lain: sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan dan pelayanan, diperhatikan jemaat, dan
mengikuti pelayanan orang tua, baik di gereja yang digembalakan maupun waktu
pelayanan di gereja lain. Namun, terkadang hal ini juga menjadi beban karena tingkah
laku mereka diperhatikan jemaat sehingga mereka harus menjaga diri agar tidak
mempermalukan orang tua. Doakan agar Tuhan memberikan sukacita kepada mereka
karena menjadi anak pendeta adalah anugerah, bukan beban. Doakan juga agar
mereka bisa menjadi terang dan garam bagi teman-teman mereka.

18 Juli 2013 - Ketaatan Jemaat dalam Memberikan Persepuluhan
Memberikan persembahan persepuluhan bukanlah hal yang mudah. Sering kali, saat
hendak memberikan persepuluhan muncul pikiran "Apakah saya harus memberikan
persepuluhan?" atau "Jika saya memberikan persepuluhan, uang untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari akan berkurang." Doakan agar jemaat memiliki kerinduan untuk
mengembalikan persepuluhan. Bukan sebagai suatu paksaan dari pendeta, melainkan
karena kesadaran sendiri untuk memberikannya kepada Tuhan sebagai bentuk
ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebab, Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita.

19 Juli 2013 - Kementerian Pendidikan
Kementerian pendidikan menjadi sorotan karena masalah Ujian Nasional(UN) SMA
yang kacau. Ada sebelas provinsi yang mengalami penundaan Ujian Nasional karena
berkas soal belum lengkap. Selain itu, kebijakan UN sebagai standar kelulusan sudah
banyak ditentang karena waktu belajar selama tiga tahun hanya ditentukan dalam suatu
UN. Doakan agar kinerja Kementerian Pendidikan semakin baik sehingga mereka
membuat berbagi kebijakan yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia.

20 Juli 2013 - Tempat Rehabilitasi Narkoba
Ada beberapa tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, yang selain memulihkan
keadaan fisik dan psikis pecandu-pecandu narkoba dari ketagihan, juga menanamkan
nilai-nilai firman Tuhan dalam diri mereka. Setelah keluar dari pusat rehabilitasi, mereka
diharapkan bisa memiliki kondisi fisik yang lebih baik dan kerohanian yang mantap
untuk menghadapi kehidupan. Doakan kepada Tuhan Yesus agar melalui pelayanan
pusat-pusat rehabilitasi ini banyak jiwa dapat diselamatkan bagi Tuhan.

21 Juli 2013 - Kreativitas Anak Indonesia
Bidang seni bisa menjadi salah satu cerminan kebudayaan Bangsa Indonesia. Pada
tanggal 30 Juni 2013, terdapat pameran Gelar Seni Rupa Anak Indonesia 2013 berjudul
"Sana, Sini, Seni Budayaku", bertempat di Galeri Nasional, Jakarta. Pameran ini
menampilkan 200 karya seni rupa, hasil kreasi anak-anak dari 23 provinsi di Indonesia,
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yang sengaja dipamerkan untuk masyarakat umum. Doakan agar melalui pameran
seperti ini, Tuhan memampukan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan,
untuk termotivasi mengembangkan diri menjadi orang yang kreatif, inovatif, dan
membawa dampak yang positif bagi Bangsa Indonesia.
Sumber: Kompas, 1 Juli 2013, halaman 12
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Shalom,
Beberapa orang menggunakan waktu berdoa untuk mencurahkan isi hati kepada
Tuhan, baik saat hati mereka sedang bersukacita maupun sedang berdukacita. Hal ini
juga kita dapati dalam Alkitab. Daud berkata dalam Mazmur 62:9, "Percayalah kepadaNya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat
perlindungan kita." Sedangkan dalam 1 Samuel 1:15 dikatakan, "Tetapi Hana
menjawab: 'Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati; anggur
ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi
hatiku di hadapan TUHAN.'" Baik Daud maupun Hana mencurahkan isi hati mereka
kepada Tuhan, bukan hanya sekadar berbicara secara formal dengan urutan pujian,
permohonan, dan ucapan syukur saja. Mari kita mencurahkan isi hati kita kepada
Tuhan.
Staf Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

22 Juli 2013 - Konsultasi Misi Saat
Hari ini, beberapa perwakilan lembaga misi dan gereja berkumpul untuk mengikuti
acara Konsultasi Misi SAAT sampai dengan tanggal 25 Juli 2013. Dalam acara ini,
setiap peserta akan memberikan dan mendapatkan informasi yang lebih rinci secara
langsung dari para pelaku misi yang berasal dari berbagai jenis pelayanan misi.
Sebagai lembaga penunjang pelayanan misi, Yayasan Lembaga SABDA menjadi salah
satu peserta dalam acara ini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar acara ini berjalan
lancar dan mencapai tujuannya demi kemuliaan nama-Nya.

23 Juli 2013 - Hari Anak Nasional
Hari Anak Nasional diperingati untuk menghormati hak-hak anak. Awalnya, hari ini
diperingati untuk melindungi anak dari pekerjaan dalam waktu panjang di tempat
berbahaya dan untuk memberikan akses agar anak-anak mendapatkan pendidikan.
Seiring perkembangan zaman, hak-hak itu berkembang menjadi hak untuk dilindungi
dari penganiayaan dan penelantaran, dari segala bentuk eksploitasi, hak atas pangan
dan perawatan kesehatan, pendidikan, dan memperoleh manfaat dari jaminan sosial,
dll.. Hal ini memang belum terjadi sepenuhnya di Indonesia. Masih banyak anak yang
menjadi korban kekerasan, korban perdagangan anak, dan prostitusi anak-anak.
Doakan agar aparat dapat menegakkan hukum untuk melindungi anak-anak. Doakan
juga agar Tuhan melindungi, memelihara, dan memberikan sukacita kepada anak-anak
dalam keluarga Kristen.

89

24 Juli 2013 - Kejaksaan di Indonesia

KADOS 2013

Tanggal 22 Juli 2013 yang lalu diperingati sebagai Hari Kejaksaan Nasional. Di
Indonesia, terdapat tiga susunan kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung yang daerah
hukumnya mencakup negara, Kejaksaan Tinggi yang daerah hukumnya mencakup
tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tingkat
kota/kabupaten. Kejaksaan bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewenangan di
bidang penuntutan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan
Pelanggaran HAM berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang. Mari kita
berdoa agar Tuhan Yesus menolong anak-anak-Nya yang menjadi jaksa untuk dapat
melakukan tugas mereka dengan rasa takut akan Tuhan dan bersikap jujur.

25 Juli 2013 - Pembangunan Gedung Gereja
Membangun gedung gereja bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan biaya yang besar
untuk perizinan, tenaga tukang, instalasi air dan listrik, dan material seperti semen,
pasir, batu bata, batu kali, dsb.. Selain itu, biaya finishing juga tidak kalah mahal seperti
cat, keramik, mebel, dll.. Doakan agar Tuhan Yesus memberkati setiap proses
pembangunan gedung gereja sehingga semuanya berjalan dengan baik. Doakan juga
gembala, majelis, seksi pembangunan, dan jemaat tersebut agar memiliki kesatuan hati
dalam membangun gedung gereja mereka. Sebab, tempat ibadah bukanlah milik
hamba Tuhan, melainkan milik Tuhan sendiri.

26 Juli 2013 - Sukacita untuk Melayani
Dalam melayani, tidak selamanya segala sesuatunya berjalan mulus, terkadang ada
masalah dalam pelayanan, keluarga, perekonomian, dll.. Sering kali, masalah-masalah
tersebut membuat hamba Tuhan tawar hati. Doakan agar Tuhan memberikan kekuatan
kepada mereka untuk tetap memiliki sukacita dalam melayani walaupun banyak
kesulitan yang menerpa. Doakan juga agar mereka tetap bisa melihat kebaikan Tuhan
Yesus dalam hidup mereka.

27 Juli 2013 - Perekonomian di Indonesia
Dalam kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan bencana yang melanda di
berbagai tempat di Indonesia, ada banyak masalah sosial yang tidak teratasi. Salah
satunya adalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Berdoalah kepada Tuhan
Yesus agar kondisi iklim dan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, dan orangorang yang saat ini masih menganggur bisa mendapatkan pekerjaan.

28 Juli 2013 - Pelayanan YLSA
Kami bersyukur bahwa saudara-saudari turut mendukung pelayanan YLSA, baik dalam
doa, dana, data, daya, dan duta sehingga pelayanan YLSA bisa semakin maju.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk perkembangan pelayanan YLSA agar semakin
memberkati umat Tuhan di Indonesia maupun di luar negeri.
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Shalom,
Hana mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan dalam doa saat ia merindukan
seorang anak. Begitu bersungguh-sungguhnya Hana sampai-sampai Imam Eli
menyangka dia adalah wanita yang mabuk. Setelah berdoa dan mendapat keyakinan
dari Imam Eli bahwa doanya didengar Allah, Hana pulang dengan hati yang lebih
berseri. Namun, kita perlu mencatat bahwa Hana tidak tahu persis apa jawaban Tuhan
atas doanya itu. Dia hanya tahu bahwa Allah mendengarkan doanya dan itu sudah
membuatnya bersukacita.
Bagaimana dengan kita? Setelah berdoa apakah kita masih belum merasakan
kelegaan? Mungkinkah karena kita berprasangka jangan-jangan Tuhan tidak
mendengar doa kita? Meskipun jawaban doa belum kita ketahui, kita perlu belajar
seperti Hana: bersukacita dalam iman bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Mari
berdoa.
Redaksi tamu KADOS,
Davida
<http://doa.sabda.org>

29 Juli 2013 - Negara yang Tertutup untuk Injil
Negara-negara yang tertutup untuk Injil tidak mengizinkan orang-orang Kristen
melakukan ibadah dengan bebas. Bahkan, ada negara-negara yang melakukan
penyiksaan terhadap mereka. Doakan agar Tuhan terus berkarya secara ajaib dan
membukakan pintu-pintu yang tertutup itu sehingga Injil tetap dapat masuk dengan
cara-Nya.

30 Juli 2013 - Penegakan Hukum yang Adil
Penegakan hukum dalam suatu negara merupakan hal yang penting demi keamanan
dan kesejahteraan negara tersebut. Usaha-usaha untuk tetap meletakkan hukum pada
tempat yang benar dan tidak melenceng seharusnya terus diupayakan dengan
maksimal. Dalam prosesnya, mungkin masih akan ditemui penegakan hukum yang
tidak adil, yang dapat membuat hukum seperti pisau dapur yang memiliki bagian yang
tumpul dan yang tajam. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar penegakan hukum,
khususnya di Indonesia, dapat dijalankan dengan seadil-adilnya. Doakan juga agar
anak-anak Tuhan yang menjadi aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan.

31 Juli 2013 - Sukarelawan Lembaga Pelayanan
Keberadaan sukarelawan dalam lembaga pelayanan mempunyai peran penting untuk
kemajuan sebuah pelayanan. Sukarelawan sering kali bisa menolong dalam hal-hal
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atau situasi tertentu sehingga pelayanan dapat terus dilakukan dengan baik. Berdoalah
kepada Tuhan Yesus untuk para sukarelawan lembaga pelayanan supaya mereka tetap
setia dalam melayani Tuhan. Doakan juga supaya mereka bisa mengatur waktu dengan
bijaksana untuk membantu lembaga pelayanan dan mengerjakan tugas/kewajiban
mereka yang lainnya.

1 Agustus 2013 - Pelayanan Kursus Alkitab Tertulis
Salah satu cara yang dilakukan beberapa yayasan Kristen untuk mengenalkan Tuhan
Yesus kepada lebih banyak orang adalah dengan mengadakan kursus Alkitab tertulis.
Mereka yang menerima kursus tertulis ini terlebih dahulu diberi bahan- bahan pelajaran
Alkitab, yang sudah disusun secara sistematis, kemudian diberikan tes. Biasanya,
kursus ini dikirim via pos. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi sudah mulai
diadakan juga kursus Alkitab tertulis secara online. Banyak yang sudah mengaku
mendapat pengenalan yang lebih dalam tentang dasar iman Kristen melalui kursuskursus tersebut. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus semakin meneguhkan panggilan
para penyelenggara kursus tertulis ini untuk setia dalam pelayanan mereka. Berdoalah
pula agar semakin banyak orang yang dibuka hatinya oleh Tuhan setelah mengikuti
kursus Alkitab tertulis.

2 Agustus 2013 - Pemimpin Daerah
Beberapa pemimpin daerah baru di Indonesia sudah dipilih. Setiap awal pemerintahan
yang baru selalu membawa harapan baru yang lebih baik. Doakan agar Tuhan Yesus
memberikan hikmat kepada masing-masing pemimpin daerah untuk dapat memimpin
daerah mereka dengan baik dan terus mengupayakan kesejahteraan daerah yang
mereka pimpin.

3 Agustus 2013 - Cuaca di Indonesia yang Kurang Bersahabat
Akhir-akhir ini, cuaca di Indonesia kurang bersahabat. Perubahan cuaca yang tidak
teratur menyebabkan beberapa masyarakat mengalami daya tahan tubuh yang
menurun. Akibatnya, banyak orang mudah terserang penyakit. Doakan kepada Tuhan
Yesus supaya masyarakat Indonesia bisa bijaksana dalam menjaga kesehatan tubuh,
dengan mengatur pola hidup yang sehat dan menyesuaikannya dengan kondisi cuaca
yang kurang bersahabat ini.

4 Agustus 2013 - Arus Mudik Lebaran
Menjelang hari raya Lebaran, beberapa jalan mengalami kepadatan arus kendaraan
yang cukup parah. Banyaknya pemudik menyebabkan aktivitas jalan lebih ramai/macet
dari biasanya. Semakin banyaknya ruas jalan yang mengalami kemacetan berpengaruh
pada banyak hal, seperti tingkat kecelakaan, efisiensi waktu, tingkat emosi pengemudi,
dan mungkin akan menyebabkan beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak
diinginkan. Mari kita berdoa untuk setiap pengemudi supaya mereka bisa tetap bersabar
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saat menghadapi kemacetan. Doakan pula untuk petugas lalu lintas, kiranya mereka
bisa mengatur arus mudik Lebaran dengan bijaksana.
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Shalom,
Berdoa merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan. Melalui doa,
kita bisa mengutarakan semua yang ada dalam hati kita. Banyak peristiwa terjadi di
sekitar kita, dan sebagai umat Kristen, kita tentunya tidak boleh menutup mata terhadap
serangkaian peristiwa tersebut. Tuhan memberikan kita hati untuk merasakan, mata
untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Merupakan kesempatan yang luar biasa
apabila kita membuka hati untuk saling mendoakan dan mendukung dalam doa,
terkhusus untuk beberapa bencana yang sudah terjadi di negara Indonesia tercinta.
Siapkah Anda untuk berdoa? Maukah Anda untuk menjadi lascar doa? Mari kita berdoa
dengan membawa pokok-pokok doa kita.
Redaksi Tamu KADOS,
Amidya
< http://doa.sabda.org >

5 Agustus 2013 - Bendungan Way Ela di Maluku
Jebolnya Bendungan Way Ela pada Kamis, 25 Juli 2013, mengakibatkan ribuan warga
di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, mengalami
kesulitan dalam melakukan aktivitas, mendapatkan air bersih, dan harus mengungsi.
Jumlah pengungsi diperkirakan sekitar 5.227 (1.027 KK) yang tersebar di beberapa titik.
Tinggi air akibat jebolnya bendungan mencapai 6 -- 7 meter. Ratusan rumah warga,
beberapa sekolah (SD, SMAN, Madrasah), tempat ibadah, dan kantor KUD mengalami
kerusakan yang cukup berat. Mari kita dukung dalam doa supaya semua pengungsi
dapat menjaga kesehatan mereka meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Juga berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya infrastruktur dalam desa ini dapat segera
diperbaiki dan warga bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan lancar.
Sumber: http://www.gatra.com/nusantara-1/maluku-papua/35497-bendungan-way-elajebol,-ribuan-warga-mengungsi.html

6 Agustus 2013 - Para Petobat Baru
Orang-orang yang baru saja mengenal Kristus adalah seperti bayi-bayi yang baru saja
dilahirkan. Mereka sangat memerlukan makanan rohani agar iman mereka dapat
bertumbuh. Mereka juga memerlukan bimbingan agar dapat mengenal Tuhan dengan
benar. Doakan agar Tuhan menolong mereka untuk dapat dimuridkan dengan baik
sehingga pengenalan mereka akan Kristus terus bertumbuh.
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7 Agustus 2013 - Kesehatan dan Masa Depan Anak-Anak Pengemis

Kesulitan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kesehatan dan
masa depan anak-anak. Saat ini, beberapa pengemis, khususnya orang tua, dengan
sengaja menggunakan obat tidur untuk anak-anaknya, demi kepentingan mereka dalam
mencari uang (mengemis). Anak-anak yang dengan sengaja dibuat tertidur oleh orang
tuanya, bisa menyebabkan kesehatan anak terancam karena obat tidur yang terlalu
sering digunakan akan berakibat fatal pada kesehatan mereka. Berdoalah kepada
Tuhan Yesus supaya para orang tua yang menjadi pengemis mulai menyadari dan
memikirkan masa depan anak-anak mereka. Doakan pula pemerintah supaya lebih
bijaksana dalam mengatur kesejahteraan rakyat sehingga tingkat kemiskinan
masyarakat dapat berkurang.

8 Agustus 2013 - Hari Raya Lebaran
Lebaran menjadi hari yang sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita, kaum Muslim.
Bagi mereka, hari Lebaran ini menjadi hari yang penuh berkah dan penuh
pengampunan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya saudara-saudara kita
dapat merayakan Lebaran dengan penuh ucapan syukur. Doakan pula untuk
pertumbuhan rohani mereka supaya mereka beroleh hikmat dan anugerah untuk rindu
mengenal kebenaran yang sejati.

9 Agustus 2013 - Narapidana Kristen
Saat ini, tidak sedikit orang Kristen yang berstatus narapidana, yang sedang menjalani
masa penahanan di berbagai lembaga pemasyarakatan di negeri ini. Kita doakan
supaya mereka dapat menyesali dan bertobat dari segala kesalahan yang pernah
mereka lakukan sebelumnya, serta kembali mencari Tuhan dari balik jeruji sel mereka.
Doakan juga agar setelah mereka keluar dari penjara, keluarga dan masyarakat bisa
menerima mereka kembali dengan baik.

10 Agustus 2013 - Kemajuan Teknologi
Hari ini, kita memperingati hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Berbicara tentang
kemajuan teknologi, IPTN pernah membuat pesawat N250. Sayangnya, pengembangan
pesawat tersebut dihentikan karena krisis moneter. Beberapa waktu lalu, kita juga
menyaksikan sebuah prototipe mobil listrik Tucuxi. Beberapa perwakilan universitas di
Indonesia rutin mengikuti Shell Eco Marathon Asia setiap tahunnya, dan prestasi
perwakilan tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember pun mengesankan dengan meraih
juara. Selain itu, masih banyak putra-putri bangsa yang memiliki prestasi dalam bidang
teknologi sehingga mereka direkrut untuk bekerja di luar negeri. Namun, kemajuan
teknologi suatu bangsa tidak diukur dari prestasi-prestasi individu, tetapi bagaimana
prestasi individu itu dapat dipakai dan memajukan bidang-bidang yang lainnya. Doakan
agar Tuhan Yesus memberikan kreativitas kepada anak-anak bangsa ini sehingga
mereka dapat membuat sebuah penemuan baru yang dapat digunakan orang banyak
dan mempermudah hidup orang banyak.
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Veteran tentara adalah mereka yang dahulu pernah ikut aktif berjuang dalam perang
kemerdekaan dan operasi-operasi militer. Memang atas jasa para Veteran Republik
Indonesia, pemerintah memberikan penghargaan Bintang LVRI (Legiun Veteran
Republik Indonesia), Satya Lencana Veteran, dan surat penghargaan. Pemerintah juga
mengurangi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), mengurangi biaya
transportasi domestik melalui pesawat udara, kereta api, dan kapal. Selain itu, ada pula
pemberian Tunjangan Veteran (TUVET), tetapi hanya berlaku bagi anggota Veteran
yang tidak punya penghasilan, dan pemberian Dana Kehormatan Veteran (DKV)
kepada semua anggota Veteran, baik pria maupun wanita yang telah memiliki gelar
Kehormatan Veteran. Memang sepertinya banyak sekali tunjangan yang diberikan
kepada para veteran. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang mengalami
kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari karena tunjangan yang mereka terima
tidak cukup. Doakan agar pemerintah lebih memperhatikan mereka. Doakan juga agar
anak-anak Tuhan yang menjadi veteran dipelihara oleh Tuhan.
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Shalom,
Tidak ada hal yang kebetulan dalam kehidupan kita, semua sudah ada dalam rencana
Tuhan. Mulai hari ini, cobalah amati keadaan di sekitar Anda atau tempat-tempat yang
Anda lewati ketika Anda bepergian. Apakah benar kita selalu menemui hal/peristiwa
yang sama terus-menerus? Pasti ada yang berbeda. Renungkanlah, apakah kita sudah
merespons dengan benar setiap peristiwa/hal yang kita lihat dan dengar? Semua itu
tidak ada yang kebetulan dan Tuhan ingin agar kita bisa merespons semua itu dengan
benar, terlebih lagi membawanya dalam doa-doa kita. Marilah kita berdoa untuk setiap
hal yang telah Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

12 Agustus 2013 - Hari Wanita TNI Angkatan Udara
Awalnya, TNI dibuka untuk wanita sebagai bagian dari emansipasi wanita. Pada saat
itu, TNI Wanita Angkatan Udara (Wara) diberi tugas dalam bidang administrasi, guru,
dan dokter. Namun, seiring perkembangan zaman, peran mereka mulai berkembang,
mulai dari pengatur penerbangan, penerjun, penerbang, sampai dengan teknisi pesawat
tempur. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar peran para Wara ini bisa semakin
berdampak pada perkembangan TNI Angkatan Udara. Doakan juga para Wara yang
beragama Kristen agar dapat menjadi berkat di mana pun mereka ditempatkan.

13 Agustus 2013 - Korespondensi Melalui Situs Kristen
Banyak situs Kristen yang saat ini semakin efektif dalam melakukan pelayanan. Salah
satunya ialah pelayanan doa. Melalui situs, banyak orang mengalami kemudahan
dalam melakukan interaksi, contohnya mengirimkan

14 Agustus 2013 - Hari Pramuka
Hari ini diperingati sebagai hari Pramuka. Kegiatan Pramuka menjadi kegiatan wajib di
beberapa sekolah dan harus diikuti oleh semua murid karena kegiatan ini dapat
memberikan dampak yang positif. Pramuka memiliki tiga tujuan: pertama, untuk
membentuk kepribadian mulia kaum muda. Kedua, untuk menanamkan semangat
kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara bagi kaum muda. Ketiga, untuk
meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat
yang bermanfaat, patriotik, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin
bangsa yang andal pada masa depan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar kegiatan
Pramuka di sekolah-sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, bukan hanya sebagai
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kegiatan ekstrakurikuler saja, melainkan menjadi salah satu cara pembentukan karakter
generasi muda bangsa kita.

15 Agustus 2013 - Keterlibatan Jemaat Lokal dalam PI
Amanat Agung adalah perintah Tuhan Yesus yang bertujuan supaya setiap orang bisa
mengenal Dia. Amanat Agung seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab para
pemimpin gereja, namun juga jemaat lokal. Sayangnya, saat ini kesadaran jemaat lokal
untuk melakukan PI belum begitu tampak. Mari kita doakan kepada Tuhan Yesus agar
setiap jemaat lokal mempunyai kerinduan untuk melakukan PI dan bisa menjadi saksi
Kristus di mana pun mereka berada.

16 Agustus 2013 - Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya
Kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam makanan tidak dapat dideteksi
secara kasatmata, tetapi harus diuji secara laboratorium. Hal inilah yang menjadikan
kita, apalagi anak-anak, tidak bisa mengetahui secara langsung makanan-makanan
tertentu yang mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, methanyl yellow,
rhodamin B, dan formalin. Mengonsumsi makanan berbahaya ini dalam jangka panjang
dapat merusak hati dan ginjal. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar para
pembuat/penjual makanan jujur dalam melakukan pekerjaannya. Doakan pula setiap
masyarakat supaya lebih bijaksana dan berhati-hati dalam memilih dan membeli
makanan.
Sumber: Kompas, 29 Juli 2013, halaman 14.

17 Agustus 2013 - Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Hari ini, Bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menganugerahkan kemerdekaan
untuk bangsa kita, Indonesia. Melalui kemerdekaan ini, kita bisa terlepas dari belenggu
para penjajah dan ambil bagian dalam memajukan bangsa. Berdoalah kepada Tuhan
Yesus untuk masyarakat Indonesia, kiranya kita semua bisa menghargai kemerdekaan
ini dengan ikut aktif dalam memajukan bangsa melalui setiap bidang kehidupan yang
kita kerjakan saat ini. Doakan pula untuk Pemerintah Indonesia supaya lebih bijaksana
dalam mengatur, memelihara, dan mempertahankan bangsa ini dalam setiap bidang
pemerintahan yang mereka kelola.

18 Agustus 2013 - Komunitas Kristen di Dunia Maya
Saat ini, komunitas Kristen tidak hanya dijumpai dalam area gereja, sekolah,
universitas, dan persekutuan-persekutuan tertentu saja, tetapi kita bisa menjumpai
komunitas Kristen di dunia maya. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk
membentuk komunitas ini, seperti forum diskusi, Facebook, Twitter, komunitas blogger
Kristen, bahkan milis-milis Kristen. Komunitas dunia maya mempunyai tujuan supaya
setiap orang Kristen bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan bersama dengan
98

KADOS 2013

saudara-saudari seiman yang lainnya, dengan menggunakan media internet. Mari kita
berdoa kepada Tuhan Yesus agar semua komunitas Kristen berperan aktif dalam
memperluas Kerajaan Allah, menumbuhkan iman umat Kristen, dan memberkati setiap
orang yang bergabung di dalamnya.
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Shalom,
Doa bukanlah cara untuk mengubah Tuhan agar Ia menuruti kehendak kita, tetapi doa
merupakan cara untuk mengubah diri kita agar keinginan kita selaras dengan kehendak
Allah. Sering kali, kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita -- hal- hal yang kita
inginkan, padahal belum tentu hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya, jika
Tuhan tidak mengabulkan, kita bisa kecewa. Namun, sebagai orang Kristen, kita
sebaiknya tidak merasa kecewa, melainkan kita harus bisa melihat bahwa itu bukanlah
yang Tuhan kehendaki dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari
berdoa. Tuhan memberkati.
Staf Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

19 Agustus 2013 - Hari Departemen Luar Negeri Indonesia
Departemen Luar Negeri atau yang sekarang disebut Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) adalah kementerian yang membidangi urusan luar negeri. Istimewanya,
kementerian Luar Negeri ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Kemenlu
berperan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, membantu pemulihan ekonomi,
meningkatkan citra Indonesia, kualitas pelayanan, perlindungan warga negara
Indonesia, dan kepentingan Indonesia, serta meningkatkan hubungan kerja sama
bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus untuk setiap pejabat dan staf dalam Kementerian Luar Negeri. Biarlah
mereka penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Secara
khusus, berdoalah agar Departemen Luar Negeri dapat menyelesaikan banyak kasus
TKI yang berada di luar negeri.

20 Agustus 2013 - Penyalahgunaan Situs Jejaring Sosial
Situs jejaring sosial, salah satunya Facebook, merupakan sarana untuk menjalin relasi
dan komunikasi dengan teman lama atau orang lain di dunia maya. Namun, Facebook
juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
merugikan pihak lain seperti adanya penculikan anak-anak remaja, kasus penipuan
dalam bisnis, pencemaran nama baik, dll.. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar
setiap pengguna internet, khususnya mereka yang tergabung dalam jejaring sosial, bisa
bertanggung jawab dalam menggunakan media ini. Kiranya, mereka bisa
menggunakannya untuk hal-hal yang positif sehingga dampak buruk dan tindak kriminal
yang dilakukan melalui situs jejaring sosial tidak terjadi lagi.

21 Agustus 2013 - Hari Maritim Nasional
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Hari ini, kita memperingati Hari Maritim. Di dalam KBBI, kata maritim berarti berkenaan
dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Berbicara
tentang laut, negara kita adalah negara yang memiliki laut yang luas dengan banyak
pelabuhan potensial yang membentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai dengan Papua. Doakan agar pelabuhanpelabuhan di semua daerah bisa lebih dimaksimalkan fungsinya dan fasilitas
pendukungnya sehingga dapat meningkatkan perdagangan di semua daerah di
Indonesia. Secara khusus, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus agar setiap pelabuhan
yang ada di Indonesia dapat menjadi alat Tuhan bagi masuknya Injil ke seluruh pelosok
Indonesia.

22 Agustus 2013 - Masalah Pemukiman di Kota Besar
Kota memiliki permasalahan dengan pemukiman. Memang, di kota terdapat gedunggedung yang tinggi, perumahan yang bagus, dan fasilitas umum yang sangat baik.
Namun, di balik segala kemewahan dan keindahannya, masih ada permasalahan
pemukiman. Banyak orang masih tinggal di bawah jembatan dan di rumah-rumah semi
permanen di sepanjang bantaran sungai. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar
pemerintah bisa segera mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan
pemukiman ini dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang layak.

23 Agustus 2013 - Anak Tuhan yang Masih Lajang
Kita diciptakan oleh Tuhan supaya hidup berpasang-pasangan. Hal ini sudah menjadi
kodrat kita sebagai manusia. Banyak peristiwa bunuh diri terjadi karena orang tersebut
merasa sangat kesepian dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak boleh
melakukan hal tersebut. Untuk mengatasi rasa kesepian, salah satu caranya adalah
dengan mengisi waktu-waktu luang kita dengan serangkaian kegiatan yang dapat
mempertemukan kita dengan orang banyak. Doakan setiap anak Tuhan yang masih
melajang supaya Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka agar mengalami damai
sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tugas pelayanan mereka.

24 Agustus 2013 - Perintisan Gereja-Gereja di Daerah
Tuhan menghendaki agar Injil senantiasa diberitakan hingga ke seluruh pelosok daerah.
Respons yang positif terhadap pemberitaan Injil telah memungkinkan berdirinya jemaatjemaat baru. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap jemaat baru bisa bertumbuh
dalam pengajaran yang benar, hingga akhirnya menjadi dewasa di dalam Dia.

25 Agustus 2013 - Atlet Kristen
Dunia olahraga di Indonesia saat ini sedang 'menghangat'. Banyak masyarakat
Indonesia sangat mendukung dunia olahraga di Indonesia dan berharap bidang ini bisa
memberikan prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus agar para atlet Kristen bisa terus melatih diri, memberi prestasi, dan
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mengambil bagian dalam memajukan Bangsa Indonesia sehingga nama Tuhan
semakin dimuliakan melalui bidang olahraga.
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KADOS 164 (26 Agustus -- 1 September 2013)

Shalom,
Jawaban yang Tuhan berikan atas doa-doa seseorang belum tentu membuat orang itu
lebih dekat kepada Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang lebih dalam, atau memiliki
gaya hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Hal itu bisa kita lihat ketika Bangsa
Israel berada di padang gurun. Ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan menolong
mereka dengan cara yang luar biasa. Namun, hal itu tidak membuat mereka lebih taat
dan dekat kepada Tuhan. Malahan, mereka berkali-kali menentang Tuhan. Biarlah
melalui hal ini, kita diingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat
yang Tuhan berikan kepada kita. Mari berdoa.
Staf Redaksi KADOS,
Yusak
<http://doa.sabda.org>

26 Agustus 2013 - Jemaat yang Sedang Mencari Pekerjaan
Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal masih akan berlanjut meskipun
pemerintah sudah berusaha untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru.
Tidak sedikit pencari kerja yang menjadi korban perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
(PJTKI). Doakan agar jemaat yang sedang mencari pekerjaan dilindungi dari PJTKI
yang tidak bertanggung jawab, sebaliknya mereka bisa mendapatkan penyedia
pekerjaan yang tepat.

27 Agustus 2013 - Orang Tua dalam Mendidik Anak
Tidak jarang, kita mendengar berita mengenai orang tua yang berlaku kasar terhadap
anaknya yang masih berada di bawah umur. Hal ini menyebabkan anak merasa tidak
nyaman di rumah, menjadi trauma, dan akhirnya anak bisa meninggalkan rumah tanpa
izin orang tua. Anak-anak harus mendapatkan kasih sayang yang penuh sehingga
ketika dewasa nanti, mereka dapat menjadi pribadi yang berguna. Berdoalah kepada
Tuhan agar para orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik dan penuh kasih
sayang. Doakan pula anak-anak yang diperlakukan kasar oleh orang tua mereka,
kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka supaya mereka tetap memiliki karakter
yang baik kelak.

28 Agustus 2013 - Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
Kenaikan harga BBM turut memberikan andil terhadap kenaikan harga bahan-bahan
pokok seperti beras, minyak, dan aneka bumbu dapur. Hal ini berdampak pada
kehidupan masyarakat karena mereka harus menggunakan jumlah uang yang lebih
banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdoalah agar Tuhan
memelihara dan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Nya. Kiranya kenaikan harga
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yang terjadi sekarang ini disikapi dengan lebih bijaksana dalam mengatur setiap berkat
yang Tuhan berikan kepada kita.

29 Agustus 2013 - Perpustakaan Umum
Pentingnya membaca menjadi alasan utama seseorang suka membeli buku,
membacanya, bahkan mengoleksinya. Tidak jarang, dari hasil koleksi buku yang
dilakukan oleh seseorang, bisa ada dampak yang sangat baik untuk kemajuan
masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan membuka perpustakaan umum.
Beberapa orang sudah mulai membuka perpustakaan umum, baik di rumahnya maupun
di dalam mobil (biasanya disebut perpustakaan keliling). Kegiatan ini sangat bagus dan
berguna, bahkan peminatnya pun tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar kegiatan ini bisa terus berlanjut, menginspirasi
banyak orang, dan membantu meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat
Indonesia.

30 Agustus 2013 - Orang Percaya yang Tinggal di Perkotaan
Kehidupan di perkotaan, terutama di kota-kota besar, sering kali bisa menjadi sangat
kejam. Banyak orang yang melakukan apa pun untuk mendapatkan apa yang mereka
inginkan. Hal itu bisa menimbulkan rasa tidak peduli terhadap sesama dan tidak segansegan lagi melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
Di antara mereka, ada juga orang-orang Kristen yang harus menghadapi tantangantantangan hidup sekuler yang tidak mengenal kasih Kristus. Berdoalah agar orangorang percaya yang tinggal di perkotaan tidak terjerumus dan mengikuti arus untuk
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.

31 Agustus 2103 - Kekeringan di Berbagai Daerah
Musim kemarau sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini
menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan, panas udara meningkat, dan
kuantitas debu semakin banyak. Kekeringan ini mengakibatkan masyarakat mengalami
kekurangan air bersih. Doakan agar pemerintah daerah mengirimkan bantuan air bersih
ke daerah-daerah yang membutuhkan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk
kebutuhan sehari-hari.

1 September 2013 - Hari Polisi Wanita
Hari ini diperingati sebagai Hari Polisi Wanita. Polisi Wanita atau sering disingkat
dengan nama Polwan tidak dapat dipandang remeh karena mereka memiliki peran yang
sangat penting dalam kesatuan Polisi Republik Indonesia. Tugas Polwan di Indonesia
terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan
remaja, narkotika dan masalah administrasi, bahkan berkembang jauh hampir
menyamai berbagai tugas polisi pria. Beberapa Polwan bisa menduduki posisi
Kapolres. Pada tahun 2008, untuk pertama kalinya, terpilih seorang Kapolda wanita di
Indonesia bernama Brigjen Rumiah yang menjadi Kapolda Banten. Doakan agar para
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Polwan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terlebih lagi, sekarang ini kasus
kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual di angkutan umum semakin
marak. Doakan juga para Polwan yang beragama Kristen agar dapat menjadi berkat di
mana pun mereka ditempatkan.
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Salam damai Kristus,
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang harus
selalu kita tanamkan dalam hati kita. Tuhan Yesus hidup dan tinggal dalam hati kita
sudah menjadi anugerah besar yang senantiasa bisa membuat kita bersyukur setiap
waktu. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika hidup kita tanpa kehadiran
Tuhan Yesus? Hidup kita akan hampa dan tidak ada artinya. Marilah kita bersyukur
kepada Tuhan dan membawa setiap kerinduan kita dalam doa, terlebih lagi kerinduan
untuk mendoakan peristiwa-peristiwa yang kita jumpai dalam keseharian kita. Selamat
berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

2 September 2013 - Masa Orientasi Mahasiswa Baru
Bulan ini akan menjadi bulan yang penuh kesibukan bagi mahasiswa-mahasiswa baru
di semua universitas, di Indonesia. Pada bulan ini, mereka harus mengalami masa
orientasi mahasiswa baru. Masa orientasi ini bertujuan untuk saling mengenal
antarmahasiswa, mengenal lingkungan fakultas dan universitas, dan mengenal aktivitas
akademis fakultas. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar para mahasiswa bisa
mengikuti masa orientasi dengan baik, fokus, dan penuh tanggung jawab. Kiranya para
mahasiswa ini semakin berkomitmen untuk belajar giat dan menjadi bagian dalam
memajukan almamater mereka.

3 September 2013 - Publikasi e-Humor Genap Berusia Enam Belas Tahun
Puji Tuhan! Salah satu publikasi yang dibentuk oleh Yayasan Lembaga SABDA, yaitu
Publikasi e-Humor <http://humor.sabda.org>, hari ini genap berusia enam belas tahun.
Segenap Redaksi e-Humor mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan-Nya
sehingga publikasi ini dapat terus berkembang dan memberkati setiap pelanggan yang
menerimanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar e-Humor dapat terus
berperan aktif dalam memperluas Kerajaan Allah, baik melalui publikasi yang dikirim
maupun komunitas-komunitas e-Humor yang telah memiliki banyak anggota. Doakan
pula untuk setiap orang yang terlibat dalam pengerjaan Publikasi e-Humor supaya
mereka semakin rindu dan bersemangat memberitakan firman Tuhan melalui publikasi
yang mereka kerjakan.
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4 September 2013 - Gereja Membantu Kesejahteraan Jemaat

Pelayanan yang dilakukan beberapa gereja, khususnya gereja yang sudah
berkembang, sudah mulai merambah ke pelayanan sosial. Pelayanan ini biasanya
diwujudkan melalui kegiatan sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, pasar
murah, dan biaya pengembangan usaha kecil jemaat. Semua bentuk pelayanan ini
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jemaat. Mari kita berdoa kepada Tuhan
Yesus untuk gereja-gereja yang mulai melakukan pelayanan sosial ini supaya kegiatan
ini tidak membuat mereka mengabaikan Amanat Agung Kristus. Doakan pula jemaat
yang mendapatkan bantuan supaya mereka tetap setia dan menaruh pengharapan
mereka hanya pada Tuhan.

5 September 2013 - Para Gelandangan
Kita pasti pernah menjumpai gelandangan yang tidur di emperan toko, pinggir jalan, dan
tempat-tempat umum lainnya. Mereka tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anakanak. Para gelandangan ini seharusnya mendapatkan perhatian yang 'lebih' dari
pemerintah supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Berdoalah kepada
Tuhan Yesus supaya pemerintah bisa lebih memperhatikan dan meningkatkan
kesejahteraan para gelandangan, misalnya dengan memberi mereka keterampilan,
lapangan pekerjaan, maupun tempat tinggal.

6 September 2013 - Pelayanan Konseling Kristen
Pelayanan konseling Kristen bukanlah pelayanan yang mudah dilakukan. Pelayanan ini
bertanggung jawab bukan hanya untuk membimbing konseli dalam menyelesaikan
masalah, tetapi juga menolong konseli dalam pertumbuhan rohaninya. Untuk itu, setiap
pelayanan konseling yang dilakukan harus berdasar pada kebenaran firman Tuhan
supaya setiap pembicaraan dan solusi yang diambil berdasar pada kehendak Tuhan.
Mari kita berdoa untuk setiap konselor Kristen supaya memiliki hubungan yang dekat
dengan Kristus sehingga dalam melakukan pelayanannya, mereka bisa membimbing
konseli sesuai dengan firman Tuhan.

7 September 2013 - Profesi sebagai Pengojek
Salah satu pekerjaan yang tidak memerlukan syarat pendidikan yang tinggi adalah
mengojek. Pekerjaan ini lebih mengutamakan keahlian seseorang dalam mengendarai
sepeda motor dan pengetahuannya tentang rute-rute jalan. Pengojek harus
mengantarkan penumpangnya sampai ke tempat tujuan dan mereka akan menerima
upah sesuai dengan tarif yang telah disepakati sebelumnya. Namun, ada juga pengojek
yang justru merugikan penumpangnya, seperti meminta bayaran "lebih" dari yang sudah
disepakati, mengantar penumpang tidak sampai tujuan, dan melakukan kejahatan
kepada penumpang (menculik, merampok). Biasanya, kita bisa menjumpai para
pengojek di daerah pasar, perempatan jalan, area depan mal, dll.. Mari kita doakan
kepada Tuhan Yesus agar para pengojek bisa melakukan tugasnya dengan penuh
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tanggung jawab, baik dalam mengantar penumpang maupun saat menentukan tarif
kepada penumpang.

8 September 2013 - Hari Aksara Internasional
Hari ini, kita memperingati Hari Aksara Internasional ke-48. Sebagai wujud komitmen
Pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan konferensi tingkat menteri negara-negara
anggota PBB pada tahun 1965, yang bertekad membebaskan seluruh warga dunia dari
tunaaksara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun ikut
memperingati Hari Aksara. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kelancaran dalam
acara Hari Aksara Internasional ini. Doakan pula agar setiap tujuan dan komitmen dari
negara-negara anggota PBB dapat terwujud.
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Salam damai Kristus,
Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menolong kami dalam mempersiapkan
edisi-edisi KADOS setiap minggunya. Kami berharap setiap pokok doa Yang Kami
sajikan ini, dapat menjadi pokok-pokok doa Anda Juga. Kami Percaya Bahwa di Mana
pun kita berada, kasih Kristus tetap menyertai dan menyatukan hati kita. Untuk itu,
marilah kita bersatu hati dan tetap setia membawa pokok-pokok doa KADOS dalam
doa-doa kita setiap hari. Mari berdoa. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

9 September 2013 - Anggota Keluarga yang Masih Belum Percaya
Dalam sebuah keluarga, belum tentu semua anggota keluarga mempunyai kepercayaan
yang sama. Ada banyak anak memiliki kepercayaan yang berbeda dengan yang dianut
oleh kedua orang tuanya. Bagi beberapa keluarga, hal ini bukanlah masalah yang
besar, tetapi ada sebagian keluarga yang mempermasalahkan hal ini sehingga kondisi
dalam keluarga tidak kondusif. Mari kita berdoa bagi setiap orang percaya yang tinggal
bersama keluarganya yang belum percaya. Kiranya mereka dapat menjadi terang di
tengah-tengah keluarganya yang memancarkan terang Kristus. Berdoalah juga kepada
Tuhan Yesus supaya anggota keluarga yang belum percaya dapat membuka hati dan
menerima kasih Kristus di dalam hidupnya.

10 September 2013 - Daerah Rawan Tanah Longsor
Pada musim penghujan, ada banyak rumah di beberapa daerah di Indonesia
mengalami kerusakan. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena adanya tanah
longsor. Orang- orang yang bertempat tinggal di daerah rawan tanah longsor memang
harus lebih waspada dalam menghadapi musim ini. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus
agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan warga yang tinggal di daerah
rawan tanah longsor. Kiranya setiap orang yang tinggal di daerah ini bisa lebih berhatihati dan bijaksana dalam menyikapi segala bentuk musibah yang bisa menimpa
mereka.

11 September 2013 - Hari Radio Republik Indonesia
Radio Republik Indonesia (RRI) adalah stasiun radio milik pemerintah Indonesia. RRI
didirikan pada tanggal 11 September 1945, dan mempunyai slogan "Sekali di Udara,
Tetap di Udara". Radio mempunyai peran penting dalam bidang komunikasi. Melalui
radio, banyak informasi bisa disebarluaskan secara efektif dan menjangkau masyarakat
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luas. Tepat pada hari ini, kita merayakan hari Radio Republik Indonesia yang ke-68.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, khususnya untuk RRI, supaya bisa terus
mengudara dan ikut ambil bagian dalam memajukan bangsa melalui acara-acara yang
disiarkan.

12 September 2013 - Generasi Penerus Lembaga/Yayasan Pelayanan
Kristen
Generasi penerus sebuah lembaga/yayasan adalah salah satu hal penting yang harus
dipikirkan jauh-jauh hari. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok,
tetapi kita bisa membuat perencanaan dan persiapan supaya di hari depan, semua
pelayanan bisa tetap berjalan dengan lancar. Tidak hanya memikirkan mengenai
generasi penerus saja, tetapi juga perkembangan pelayanan di tahun- tahun mendatang
supaya pelayanan yang dikerjakan bisa semakin efektif dalam memberitakan kerajaan
Allah. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap lembaga/yayasan pelayanan bisa
mempersiapkan generasi penerus yang mempunyai hati sungguh-sungguh untuk
melayani Kristus.

13 September 2013 - Rumah Sakit di Indonesia
Keberadaan rumah sakit sangat menolong masyarakat dalam hal kesehatan. Bahkan,
saat ini beberapa rumah sakit sudah bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam
hal subsidi dana kesehatan. Masyarakat sudah bisa menggunakan beberapa fasilitas
yang dibuat pemerintah, seperti jamkesmas dan PKMS, untuk meringankan masyarakat
dalam biaya pengobatan. Kita harus bersyukur karena pemerintah dan rumah sakit bisa
bekerja sama dengan baik, untuk memberi perhatian terhadap masalah kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk pemerintah dan
rumah sakit di Indonesia supaya kerja sama yang sudah dibangun ini bisa terus
berlanjut, demi kesejahteraan masyarakat. Berdoalah juga untuk masyarakat Indonesia
supaya bisa menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan bijaksana.

14 September 2013 - Pemilik Industri Rumah Tangga
Industri rumah tangga menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat. Keberadaan
industri rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, dapat membuka lapangan
pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Memang, bekerja di tempat semacam ini
tidak selalu memberi penghasilan yang besar. Namun setidaknya, para pengangguran
menjadi bisa bekerja dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di sisi lain, keadaan
ekonomi masyarakat juga akan mengalami kemajuan secara bertahap. Berdoalah untuk
para pemilik industri rumah tangga supaya mereka bisa mengelola industri ini dengan
baik, dan bisa ikut memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdoa juga untuk
karyawan dalam industri rumah tangga supaya bisa bekerja dengan penuh tanggung
jawab sehingga industri ini bisa semakin berkembang.

15 September 2013 - Khotbah di Gereja
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Saat ini, sebagian besar jemaat mulai kritis dalam merespons khotbah-khotbah yang
mereka dapatkan melalui ibadah di gereja/persekutuan. Hal ini dikarenakan banyaknya
akses yang membantu seseorang untuk mempelajari firman Tuhan, baik melalui buku,
situs, aplikasi, traktat, media sosial, maupun komunitas-komunitas persekutuan, yang
bisa kita temui di gereja, sekolah, universitas, dll.. Mari kita berdoa kepada Tuhan
Yesus untuk semua pendeta/pemberita firman Tuhan supaya mereka bisa memberikan
khotbah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoalah juga supaya jemaat
semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan sikap kritis mereka terhadap
firman Tuhan bisa memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan bergereja.
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Salam damai Kristus,
Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Itulah yang sering kali terlupakan karena hati dan
pikiran kita lebih condong pada rutinitas dan permasalahan yang kita hadapi setiap hari.
Seberapa besarkah kesadaran kita terhadap anugerah Tuhan? Apakah adil apabila kita
melupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai itu dan tidak mensyukurinya, hanya karena
rutinitas dan permasalahan hidup kita? Kita harus ingat bahwa hanya karena anugerah
Tuhan sajalah, kita bisa hidup sampai hari ini. Tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati
Anda dan lakukanlah, "TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku
percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur
kepada-Nya" (Mazmur 28:7). Setelah itu, berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk pokokpokok doa di bawah ini. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

16 September 2013 - Penyandang Cacat di Indonesia
Tidak semua orang terlahir dengan keadaan fisik yang sempurna. Namun, meskipun
ada beberapa saudara kita yang mengalami ketidaksempurnaan/kecacatan fisik,
mereka tetaplah seseorang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan karena setiap
kehidupan adalah anugerah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan jika saat ini pemerintah
telah menyediakan tempat rehabilitasi khusus untuk penyandang cacat, juga orangorang yang rela mendampingi para penyandang cacat dalam keterbatasan mereka.
Mari berdoa kepada Tuhan Yesus untuk semua penyandang cacat di Indonesia supaya
mereka tetap tegar dan bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Berdoalah juga
untuk orang Kristen yang mengalami cacat fisik supaya mereka tetap berpengharapan
di dalam Tuhan dan menjadi berkat melalui keterbatasan mereka.

17 September 2013 - Buku-Buku Renungan Kristen
Saat ini, kita tidak akan kesulitan mendapatkan buku-buku renungan Kristen. Jika kita
pergi ke toko-toko buku Kristen, kita akan menjumpai berbagai macam buku renungan
Kristen dari berbagai penerbit. Bahkan, satu penerbit buku Kristen pun bisa menerbitkan
beberapa jenis buku renungan Kristen, mulai dari renungan anak, remaja, dewasa,
bahkan lansia. Dari berbagai jenis buku renungan ini, tentunya ada banyak penulis
renungan yang berkontribusi di dalamnya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar penulis
renungan bisa menyajikan renungan yang alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan dan
nilai-nilai Kristen. Berdoalah juga supaya para pembaca renungan semakin bertumbuh
di dalam Kristus.
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18 September 2013 - Pemerhati Penderita Kanker di Indonesia

Wahyu Dramastuti, yang dijuluki sebagai si penolong penderita kanker, adalah orang
percaya yang mengabdikan dirinya untuk melayani para penderita kanker. Selain
melayani para penderita kanker, ia juga berprofesi sebagai wartawan. Banyak
tantangan yang harus ia hadapi dalam pelayanan ini, tetapi ia menganggap kesulitankesulitan ini sebagai wujud konkret yang harus ia alami saat memanggul salibnya.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar Wahyu Dramastuti tetap setia dalam melayani
Tuhan melalui para penderita kanker yang ia dampingi. Kiranya, pelayanannya dapat
menginspirasi banyak orang percaya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi
sesama.
Sumber: http://www.hidupkatolik.com/2013/05/08/menderita-bersama-penderita-kanker

19 September 2013 - Perumahan
Memiliki tempat tinggal/rumah menjadi impian setiap orang. Memang, seseorang,
bahkan keluarga, akan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan kesejahteraan
keluarga apabila tidak mempunyai rumah sendiri. Biaya untuk kos atau mengontrak
rumah sering kali menjadi beban tersendiri bagi kepala keluarga. Ditambah lagi dengan
kesejahteraan keluarga yang terasa "kurang" karena mereka harus berpindah-pindah
tempat tinggal dalam kurun waktu tertentu. Tidak heran bila saat ini ada banyak usaha
dari pihak swasta dan pemerintah untuk menolong masyarakat dalam hal ini. Banyak
perumahan didirikan, dan masyarakat bisa menempatinya dengan pembayaran secara
kredit atau bantuan KPR. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya usaha pihak swasta
dan pemerintah ini bisa efektif dan semakin menyejahterakan masyarakat.

20 September 2013 - Kepedulian Orang Tua terhadap Anak
Peranan orang tua sangat penting untuk perkembangan anak-anak mereka, baik secara
rohani, jasmani, kehidupan sosial, etika, kecerdasan, rasa bertanggung jawab, dll.. Bisa
dikatakan, keberadaan dan kepedulian orang tua terhadap anak menjadi faktor penting
keberhasilan anak dalam kehidupannya. Anak membutuhkan seseorang yang bisa
dijadikan teladan. Karena lingkungan yang pertama kali ditempati oleh anak adalah
keluarga, maka orang tualah yang akan menjadi teladan bagi mereka. Mari kita berdoa
kepada Tuhan Yesus supaya setiap orang tua, khususnya orang tua Kristen, dapat
menjadi teladan yang baik dan benar bagi anak-anak mereka, sama seperti Kristus
telah menjadi teladan bagi setiap orang percaya.

21 September 2013 - Proyek Alkitab Mudah Dibaca
Saat ini, YLSA sedang menyelesaikan pengerjaan proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD).
Diharapkan dalam waktu dekat ini, proyek AMD bisa diselesaikan dengan hasil yang
maksimal. Alkitab ini menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dibaca, didengar,
dan dimengerti, dengan tujuan supaya kaum awam bisa tertolong untuk memahami
firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang yang terlibat dalam
113

KADOS 2013

pengerjaan proyek ini terus mengalami kedekatan dengan Tuhan, bertumbuh dalam
iman, sehingga pengerjaan AMD bisa memberkati masyarakat Indonesia yang nantinya
akan menggunakan Alkitab ini.

22 September 2013 - Jalan di Pedesaan yang Rusak
Tidak dimungkiri bahwa ada beberapa ruas jalan, khususnya di daerah pedesaan, yang
saat ini dalam keadaan tidak kondusif untuk para pengguna jalan. Banyaknya lubang di
beberapa sisi jalan sering kali mengakibatkan kecelakaan dan ketidaknyamanan para
penggunanya. Mari kita berdoa agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi
infrastruktur desa, terutama jalan, supaya aktivitas masyarakat desa bisa lancar. Selain
itu, berdoa juga untuk masyarakat desa, terutama orang-orang Kristen yang tinggal di
pedesaan, supaya bisa saling bekerja sama antarwarga dan pemerintah dalam
memperbaiki infrastruktur desa.
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Salam kasih Kristus,
Percayakah Anda bahwa selalu ada hal baru dalam hidup Anda sehari-hari? Jika Anda
tidak menyadarinya, cobalah untuk berdiam diri sejenak dan merenungkan apa saja
yang telah Anda kerjakan dalam satu hari. Bisa jadi, Anda hanya mengerjakan hal-hal
rutin dan tidak mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar Anda. Jika memang
demikian, Anda harus mulai membuat komitmen untuk membuka hati, pikiran, dan cara
pandang yang baru terhadap hari-hari yang Anda lalui. Mulailah dengan berdoa dan
mensyukuri hari Anda, lakukan pekerjaan Anda dengan cara yang berbeda (kreatif),
berkomunikasilah dengan orang-orang yang jarang Anda ajak bicara, perhatikan
suasana di sekitar Anda, tutuplah hari Anda dengan menulis pengalaman-pengalaman
unik Anda hari itu, dan yang terakhir doakanlah dan bersyukurlah. Jadikan hari-hari
Anda "berwarna" setiap hari, dengan kasih dan semangat yang baru dari Tuhan. Mari
berjalan bersama Tuhan setiap hari.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

23 September 2013 - Karakter Bangsa Indonesia
Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan sebuah negara adalah karakter
bangsanya. Karakter bangsa yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi
perkembangan setiap aspek kehidupan seperti: sosial, pendidikan, ekonomi, budaya,
bahkan kondisi pertahanan negara akan tetap terjaga. Ketika setiap orang memiliki
karakter yang berkualitas, ia akan bisa menentukan respons, tindakan, perkataan, dan
cara berpikir, dengan bijaksana dan terampil. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus
agar bangsa Indonesia bisa membangun karakter yang berkualitas, bukan untuk
kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Berdoalah juga untuk
masyarakat Indonesia, khususnya orang Kristen, agar bisa menjadi teladan bagi orang
lain dan menjadi berkat untuk negara Indonesia.

24 September 2013 - Gunung Sinabung Meletus
Hari Minggu, 15 September 2013, gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo,
Sumatera Utara, meletus. Gunung Sinabung adalah puncak tertinggi di Sumatera Utara,
dengan ketinggian sekitar 2.600 meter. Dengan adanya peristiwa ini, tiga desa yang
berada di Kecamatan Naman Teran, yakni desa Bekerah, desa Simacem, dan desa
Sigorong-gorong, mulai mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Bencana ini
menjadi perhatian khusus bagi warga Sumatera, dan mereka terus berharap supaya
jangan sampai ada korban jiwa dalam bencana ini. Berdoalah untuk warga Kabupaten
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Karo yang mengungsi supaya mereka tetap hidup sejahtera dan tetap dalam keadaan
sehat.
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/395707/gunung-sinabung-meletus

25 September 2013 - Kehidupan Doa Keluarga Kristen
Keluarga Kristen yang harmonis tidak hanya ditentukan dari kedekatan hubungan
antaranggota keluarga, tetapi dari kedekatan seluruh anggota keluarga kepada Tuhan.
Kedekatan keluarga kepada Tuhan bisa dilatih dengan mengadakan doa bersama, atau
yang biasa disebut dengan mezbah keluarga. Inilah dasar kehidupan keluarga Kristen
untuk bisa mengerti kehendak Kristus dalam keluarga, mencerminkan kasih Kristus, dan
menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Mari berdoa untuk semua keluarga
Kristen di Indonesia supaya mereka semakin menyadari pentingnya membangun
mezbah keluarga dan meneladani Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari.

26 September 2013 - DVD Anak Versi Dua
Sebagai salah satu penyedia bahan kekristenan yang bermutu dan alkitabiah, YLSA
(Yayasan Lembaga SABDA) sedang mengembangkan beberapa produk pelayanan,
terutama DVD Library SABDA Anak. DVD ini berisi puluhan ribu bahan pelayanan
sekolah minggu yang berguna, terutama untuk memperlengkapi pelayanan SM. Saat
ini, YLSA berencana untuk melakukan upgrade untuk bahan-bahan dalam DVD Library
Anak 1.2. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar pengerjaan DVD Library SABDA Anak
versi 2 dapat segera dikerjakan dan diselesaikan tepat pada waktunya. Berdoalah juga
untuk setiap orang yang terlibat dalam pengerjaan DVD ini supaya mereka tetap
melayani Kristus dengan hati yang bersukacita.

27 September 2013 - Kepolisian di Indonesia
Akhir-akhir ini, gencar diberitakan mengenai kasus penembakan polisi oleh oknum yang
tidak dikenal. Jika kita perhatikan, peristiwa ini tidak hanya terjadi pada tahun ini, tetapi
tahun-tahun sebelumnya pun sudah ada peristiwa serupa. Hal ini menjadi tugas serius
bagi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi supaya di lain hari
tidak ada lagi kejadian serupa menimpa polisi yang lain. Mari kita berdoa kepada Tuhan
Yesus agar pihak kepolisian semakin jeli dalam menyelidiki setiap perkara. Berdoalah
juga untuk kepolisian di Indonesia supaya bisa terus melakukan tugasnya dengan baik
dan mampu menjaga stabilitas keamanan di Indonesia secara maksimal.

28 September 2013 - Hari Kereta Api
Hari ini, kita merayakan hari Kereta Api Republik Indonesia yang ke-68. Sebagai salah
satu transportasi darat, kereta api termasuk transportasi yang efektif bagi masyarakat.
Daya tampung penumpang yang banyak menjadi kelebihan transportasi ini dibanding
dengan transportasi yang lain. Selain itu, tarifnya pun terjangkau bagi semua kalangan
masyarakat. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah, khususnya
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mereka yang bertugas di dinas perhubungan, bisa terus memaksimalkan kereta api dan
transportasi lain di Indonesia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Berdoalah juga
untuk para masinis Kristen yang ada di Indonesia, kiranya mereka dapat bekerja
dengan bertanggung jawab, ulet, dan menjadi teladan bagi masinis-masinis yang lain.

29 September 2013 - Hari Sarjana Nasional
Seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi akan
memperoleh gelar sarjana (gelar strata satu). Sebagai generasi penerus bangsa, setiap
orang yang telah memperoleh gelar ini diharapkan bisa menggunakan pendidikan yang
telah mereka terima dengan bertanggung jawab. Mereka bisa mengaplikasikannya,
salah satunya untuk berpartisipasi dalam memajukan negara Indonesia melalui
berbagai bidang yang mereka tekuni, baik bidang ekonomi, pertanian, industri, budaya,
kesehatan, dll.. Dalam rangka memperingati hari Sarjana Nasional, mari kita berdoa
kepada Tuhan Yesus untuk semua orang yang telah memiliki gelar sarjana, kiranya
mereka bisa menggunakan gelar mereka untuk melakukan hal-hal yang berguna dan
memberkati banyak orang.
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KADOS 169 (30 September -- 6 Oktober 2013)
Salam damai Kristus,

Mari kita mengucapkan ayat firman Tuhan ini dengan kesungguhan hati, "Sebab
TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turuntemurun." (Mazmur 100:5) Apa yang Anda rasakan ketika mengucapkan ayat tersebut?
Perbuatan Tuhan sangat mengagumkan. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan,
kasih, dan kesetiaan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk merespons semua
kebaikan Tuhan itu? Marilah kita memberikan waktu terbaik kita untuk mendengarkan
suara-Nya dan melakukan keinginan-Nya. Bukalah hati Anda untuk Tuhan, dan marilah
kita peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Mari berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

30 September 2013 - Ledakan Bom di Gereja All Saints, Peshawar
Minggu, 22 September 2013 yang lalu, menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi
orang Kristen di Pakistan. Sebuah gereja bersejarah di Pakistan dibom dan
menimbulkan banyak korban. Serangan itu terjadi ketika jemaat pulang ibadah pagi di
Gereja All Saints di kawasan kota tua di Peshawar, ibukota salah satu provinsi di barat
laut Pakistan. Dua bom diledakkan ketika sekitar enam ratus orang sedang antre untuk
mendapatkan makanan gratis di halaman luar gereja. Peristiwa ini mengakibatkan
sedikitnya 78 orang tewas, di antaranya perempuan dan anak-anak. Mari kita berdoa
untuk semua orang Kristen di Pakistan, yang terluput dari peristiwa pengeboman ini,
agar mereka tetap setia dan teguh dalam iman kepada Kristus. Berdoalah juga untuk
setiap keluarga korban agar mereka tetap kuat, tabah, dan mau mengampuni mereka
yang telah melakukan pengeboman.
Sumber:
http://www.satuharapan.com/index.php?id=148&tx_ttnews[tt_news]=5121&cHash=2ac2
0ba416105ab570f399051f42eb51

1 Oktober 2013 - Ulang Tahun Yayasan Lembaga SABDA Ke-19
Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) genap
berusia 19 tahun. Penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus sungguh nyata melalui
pelayanan yang dipercayakan-Nya kepada kami. Setiap hal yang Tuhan berikan kepada
kami, kiranya dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kristen di Indonesia. Berdoalah
kepada Tuhan Yesus agar pelayanan YLSA semakin bertumbuh di dalam Kristus,
mengalami kemajuan, dan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan masyarakat
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Kristen di Indonesia. Berdoalah juga untuk semua mitra YLSA yang selama ini telah
mendukung pelayanan YLSA sehingga terus mengalami perkembangan.

2 Oktober 2013 - Publikasi e-Konsel Genap Berusia 12 Tahun
Puji Tuhan, publikasi e-Konsel genap berusia dua belas tahun, tepatnya pada tanggal 1
Oktober 2013. Segenap redaksi e-Konsel mengucapkan terima kasih kepada Tuhan
Yesus, yang telah menolong dalam setiap proses pengerjaan dan perkembangan
publikasi e-Konsel. Terima kasih juga kepada seluruh pelanggan publikasi e- Konsel
yang telah setia membaca dan mendukung publikasi ini. Segenap redaksi e- Konsel
terus berharap dapat menyajikan bahan-bahan seputar konseling, yang alkitabiah dan
berkualitas, untuk memperlengkapi pelayanan konseling di Indonesia. Mari berdoa
kepada Tuhan Yesus agar publikasi e-Konsel dapat semakin memperlengkapi para
konselor dan masyarakat Kristen Indonesia, yang terbeban dan terlibat dalam
pelayanan konseling di mana pun mereka berada. Untuk mendapatkan arsip e-Konsel,
silakan berkunjung ke: http://sabda.org/publikasi/e-konsel

3 Oktober 2013 - Toleransi Antarumat Beragama
Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak semua
orang yang ada di sekitar kita mempunyai latar belakang yang sama. Sering kali, kita
berjumpa dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita.
Sebagai orang percaya, marilah kita menjalin hubungan yang akrab dengan mereka
supaya mereka bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Tidak jarang, kita
menemukan adanya perselisihan yang timbul di antara orang-orang yang berbeda
keyakinan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk semua orang percaya agar mereka
bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Selain itu, berdoalah agar setiap relasi yang
dibangun bisa menjadi kesempatan baik untuk menceritakan Kabar Baik kepada
mereka yang belum percaya.

4 Oktober 2013 - Kualitas Pendidikan di Indonesia
Pendidikan menjadi faktor penting untuk kemajuan sebuah negara. Pendidikan yang
berkualitas tinggi akan menjadi modal penting terciptanya sumber daya manusia yang
kompeten. Jika kita mengamati kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, kita masih
harus bekerja keras untuk mewujudkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
Misalnya, Departemen pendidikan perlu tegas dalam mengamati setiap buku yang
digunakan sebagai acuan belajar. Jangan sampai prinsip-prinsip penting bidang studi
dikaburkan dengan hal-hal yang tidak penting, bahkan memberi pengaruh buruk kepada
murid. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang yang bertanggung jawab
terhadap isi buku pelajaran dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Berdoalah
juga untuk setiap murid di Indonesia supaya mereka tetap berkemauan keras untuk
belajar dan mengembangkan diri mereka.
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Setiap orang percaya yang terlibat dalam pelayanan, baik di gereja, persekutuan,
maupun lembaga/yayasan Kristen, harus bisa bekerja sama dengan saudara-saudara
seiman yang lainnya. Sebagai satu tubuh Kristus, sudah seharusnya kita melayani
Tuhan sebagai satu kesatuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada saudara yang
kita yang mengalami kesulitan, kita harus rela menolongnya dengan rendah hati.
Terlebih lagi, kita harus bisa memikul beban pelayanan secara bersama-sama,
merasakan suka dan duka bersama, dan berjalan bersama Tuhan dalam melayani-Nya
dengan bergandengan tangan. Berdoalah untuk kesatuan semua pelayan Tuhan di
Indonesia agar kita semua bisa saling melengkapi dalam memperluas kerajaan Allah di
bumi ini. Berdoalah juga untuk setiap pemimpin yayasan Kristen supaya mereka bisa
tetap teguh dalam iman dan setia memegang visi misi pelayanan masing- masing.

6 Oktober 2013 - Para Perokok
Bagi sebagian orang, merokok bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dengan
alasan mengurangi stres, mengisi waktu, membuat rileks, dll.. Alasan-alasan itu bisa
dikatakan terlalu subjektif karena kenyataannya, masih banyak orang yang justru
terganggu dengan aktivitas ini. Informasi tentang bahaya merokok pun sudah
dipublikasikan di tempat umum, di televisi, di radio, bahkan di bungkus kemasan rokok,
bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Namun, sampai saat ini masih banyak
orang yang tetap merokok, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sebagai orang
Kristen, jangan sampai kita merusak tubuh kita dengan merokok. Marilah kita
menasihati dan menolong mereka yang masih merokok. Marilah kita berdoa kepada
Tuhan Yesus agar para perokok mau menyadari bahaya merokok dan mengambil
keputusan untuk berhenti merokok. Berdoalah juga untuk mereka yang sudah
mengambil keputusan berhenti merokok, kiranya mereka tetap berjuang untuk memiliki
hidup yang sehat.
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Salam damai Kristus,
Tidak ada yang terlalu sepele untuk kita doakan. Setiap hal yang kita jumpai bukanlah
peristiwa yang kebetulan. Jadi, jika Tuhan menaruh beban di hati kita terhadap sesuatu,
jangan tunda lagi untuk membawanya dalam doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Ia
akan melihat hati kita dan mendengarkan doa-doa kita. Berdoalah untuk apa saja yang
saat ini menjadi beban Anda, dan dengarkanlah apa yang saat ini menjadi keinginan
Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada yang lebih baik, selain membangun relasi yang
intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

7 Oktober 2013 - Konsultasi Pelayanan Anak Nasional III
Mulai hari ini, 7 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2013, tim SABDA akan mengikuti
Konsultasi Pelayanan Anak Nasional (KONAS) III di Puncak, Jawa Barat. Selain
menjadi peserta KONAS III, SABDA juga akan membagikan bahan-bahan dan produk
yang dapat dipakai untuk memperlengkapi para pelayan anak sehingga bisa lebih
efektif dalam melayani, seperti DVD Library SABDA Anak 1.2, CD Alkitab Audio, Alkitab
untuk HP, Software SABDA, dan sebagainya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar Ia
menolong dan memberikan kekuatan kepada tim SABDA yang melayani dalam acara
tersebut sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik.
Berdoalah pula agar Tuhan Yesus menyertai jalannya acara KONAS III agar berjalan
lancar dan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk pengembangan pelayanan
anak di Indonesia.

8 Oktober 2013 - Para Tukang Sampah
Bukanlah hal yang mudah jika seseorang harus berprofesi sebagai tukang sampah.
Sebagai tukang sampah, seseorang harus bekerja di area yang sangat kotor dan
kemungkinan besar penuh dengan bibit penyakit. Profesi ini mempunyai tantangan
yang besar dalam hal kesehatan. Seorang tukang sampah harus rela terjun dalam
timbunan sampah, memilah-milahnya, dan mengangkutnya supaya sampah menjadi
berkurang dan tempat pembuangan sampah menjadi bersih. Mari kita berdoa kepada
Tuhan Yesus agar para tukang sampah bisa menjaga kesehatan mereka meskipun
berada di lingkungan yang "miskin" kebersihan. Berdoalah pula agar Pemerintah
memperhatikan kesejahteraan hidup mereka karena secara tidak langsung, mereka
telah membantu kesejahteraan masyarakat.
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Hari ini, kita memperingati hari Surat Menyurat Nasional. Saat ini, sebagian besar orang
sudah akrab dengan internet. Sebagai salah satu tanda kemajuan teknologi, internet
telah mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Dengan adanya perubahan ini,
kegiatan surat-menyurat melalui pos menjadi terlihat kuno dan kurang praktis meskipun
beberapa instansi/perusahaan masih ada yang memanfaatkan cara ini. Kini, sebagian
besar orang mengirim surat melalui email atau surel (surat elektronik). Meskipun
demikian, kegiatan surat-menyurat melalui pos masih akan tetap eksis untuk beberapa
keperluan penting yang tidak bisa digantikan melalui internet. Berdoalah kepada Tuhan
Yesus agar perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat sekarang ini tidak
membuat mereka menjadi antisosial. Sebaliknya, biarlah kegiatan surat-menyurat
melalui pos tetap menjadi bagian dalam proses komunikasi masyarakat Indonesia.

10 Oktober 2013 - Pelanggaran Lalu Lintas
Kita harus bersyukur karena ada peraturan lalu lintas di jalan raya. Peraturan ini dibuat
untuk menolong kita supaya kita bisa mengalami kelancaran dan kenyamanan saat
berada di jalan. Namun, tidak semua orang menyadari pentingnya keberadaan
peraturan ini. Sampai saat ini pun, kita masih sering mendengar berita, bahkan melihat
langsung, pelanggaran lalu lintas. Kita sebagai orang Kristen, hendaklah selalu menaati
peraturan lalu lintas dan hidup tertib di mana pun kita berada. Dimulai dari menaati
peraturan seperti ini, kita sudah melatih diri kita untuk setia pada perkara-perkara kecil.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang menyadari pentingnya peraturan lalu
lintas dan menaatinya dengan hati yang bersukacita.

11 Oktober 2013 - Pekerja di Perusahaan Tekstil
Perusahaan tekstil sering kali menjadi alternatif bagi beberapa orang untuk
mendapatkan pekerjaan. Perusahaan ini mempunyai banyak posisi pekerjaan yang bisa
diambil oleh para pekerja sesuai dengan tingkat pendidikan, kemampuan, dan standar
perusahaan. Dengan banyaknya pekerja dalam perusahaan tekstil, kiranya
kesejahteraan mereka pun diperhatikan oleh atasan mereka. Keberadaan perusahaan
tekstil ini bisa menolong penduduk sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan
kesejahteraan penduduk meningkat. Mari berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemilik
perusahaan tekstil semakin bijaksana dalam mengelola perusahaannya. Berdoalah juga
untuk para pekerja di perusahaan tekstil untuk tetap menjaga kesehatan mereka dari
bahan-bahan kimia yang mereka hidup tiap hari.

12 Oktober 2013 - Situs-Situs Gereja
Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh sebagian besar gereja di Indonesia, terutama
untuk memperkenalkan gereja mereka melalui dunia maya. Banyak gereja saat ini
sudah mempunyai situs pribadi, dan digunakan untuk memublikasikan kegiatan,
pelayanan, jadwal ibadah, agenda gereja, dll.. Melalui situs gereja, banyak orang akan
mendapatkan banyak informasi tentang gereja tertentu dan bisa mengenal lebih jauh
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visi misi gereja tersebut. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap situs
gereja dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk melayani dan memuliakan nama
Tuhan.

13 Oktober 2013 - Lagu-Lagu Rohani Kristen
Lagu-lagu rohani Kristen mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan kerohanian
orang percaya. Memang, saat ini kita banyak menjumpai penyanyi, band, bahkan
paduan suara, yang khusus menyajikan lagu-lagu rohani bagi masyarakat. Sebagai
orang percaya, kita harus bijak dalam menerima lagu-lagu rohani Kristen. Diharapkan
setiap lagu rohani bersumber dari Alkitab dan menyampaikan isi firman Tuhan. Bukan
sekadar berisi kata-kata rohani dan bertujuan komersial. Berdoalah agar Tuhan
menolong setiap penulis lagu rohani untuk terus membangun hubungan mereka dengan
Tuhan. Dengan begitu, lagu-lagu yang mereka hasilkan menjadi media untuk
menyampaikan isi hati Tuhan. Berdoalah juga agar setiap orang percaya mengalami
pertumbuhan rohani melalui lagu-lagu rohani Kristen yang mereka dengarkan.
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Salam kasih Kristus,
Berdoa menjadi hal terpenting dalam hidup kita karena melalui doa, kita membangun
hubungan yang intim bersama Tuhan. Ketika seseorang berdoa, ia membuat keputusan
yang terbaik untuk memberikan hati, pikiran, dan tubuhnya bagi Tuhan. Untuk itu,
marilah kita berdoa dengan hati yang penuh kerinduan untuk bertemu dengan-Nya.
Percayalah, tidak ada hal yang lebih baik dan lebih manis, selain datang kepada Tuhan
dan menikmati waktu Anda bersama-Nya. Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

14 Oktober 2013 - Para Dosen Kristen
Dosen mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan pendidikan bangsa
Indonesia. Sebagai pendidik para mahasiswa, generasi penerus bangsa, para dosen
punya tanggung jawab bukan hanya dalam hal pendidikan, melainkan juga dalam hal
moral. Kecerdasan mahasiswa dalam berpikir dan moral yang baik, sangat menentukan
bagaimana generasi bangsa ini berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar semua dosen di Indonesia mampu
mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu menghasilkan
anak didik yang berkualitas dalam pendidikan dan moral. Berdoalah juga untuk para
dosen Kristen agar mereka dapat memberi teladan yang baik, seperti teladan Kristus,
supaya anak didik mereka menjadi garam dan terang bagi bangsa ini.

15 Oktober 2013 - Persekutuan Lansia
Pertumbuhan rohani orang percaya tidak hanya dibangun melalui saat teduh pribadi
dan beribadah di gereja, tetapi juga melalui persekutuan dengan saudara-saudari
seiman. Ada banyak persekutuan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, seperti
persekutuan anak, remaja, wanita, pemuda, dan lansia. Mari kita berdoa kepada Tuhan
Yesus, khususnya untuk persekutuan lansia, agar setiap orang yang sudah lanjut usia
ini bisa terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoalah juga agar
mereka bisa mengisi masa tua mereka dengan hal-hal yang berguna dan
menyenangkan hati Tuhan.

16 Oktober 2013 - Hari Pangan Sedunia
Hari ini, kita memperingati hari pangan Sedunia. Pangan (makanan) menjadi salah satu
kebutuhan pokok manusia. Namun, tidak semua orang dapat mencukupi kebutuhan ini
dengan maksimal. Mahalnya harga kebutuhan pokok ini sering kali menjadi kesulitan
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bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Pada hari Pangan Sedunia ini, marilah kita
berdoa kepada Tuhan Yesus agar masyarakat dapat mengalami kesejahteraan dalam
hal pangan. Berdoalah juga untuk Pemerintah Indonesia agar semakin memperhatikan
kondisi perekonomian di negara ini sehingga harga-harga kebutuhan pokok tidak
mengalami kenaikan harga.

17 Oktober 2013 - Pegawai Negeri Sipil
Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang menjadi salah satu posisi favorit
untuk para pelamar pekerjaan. Secara finansial, posisi PNS memang bisa dikatakan
"menjanjikan". Namun, perlu diingat bahwa setiap pekerjaan membutuhkan tanggung
jawab yang besar dalam menjalankannya. Sebagai orang Kristen, terutama mereka
yang menjadi PNS, usahakanlah untuk tetap bekerja dengan jujur, disiplin, dan
tanggung jawab. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap PNS di Indonesia dapat
menjadi panutan yang baik, dalam hal pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan.
Berdoalah juga untuk para PNS Kristen supaya mereka bisa bekerja dengan penuh
tanggung jawab dan menjadi berkat bagi banyak orang.

18 Oktober 2013 - Dukungan Rakyat terhadap Pemerintah Indonesia
Sebagai badan tertinggi yang memerintah negara Indonesia, pemerintah membutuhkan
dukungan dari rakyat untuk melaksanakan agendanya. Memang, tidak semua
keputusan/agenda pemerintah ditanggapi dengan positif oleh rakyat. Namun, sebagai
satu kesatuan, setidaknya rakyat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam mewujudkan
cita-cita bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek
kehidupan. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dan rakyat
Indonesia dapat saling melengkapi, bersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan negara
Indonesia.

19 Oktober 2013 - Anak Yatim Piatu
Kebersamaan dengan keluarga, terutama dengan orang tua, menjadi mimpi anak-anak
yatim piatu. Saat ini, meskipun anak-anak yatim piatu sudah banyak yang dirawat di
Panti Asuhan, memiliki banyak teman, dan dicukupi kebutuhannya, mereka pasti tetap
merindukan saat-saat bersama keluarga mereka seperti dahulu. Mari kita berdoa untuk
anak-anak yatim piatu agar mereka tetap bersyukur dengan keadaan mereka sekarang
ini, dan terus bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Berdoalah juga untuk
setiap yayasan/instansi yang telah memedulikan anak-anak yatim piatu, kiranya setiap
yayasan/instansi ini dapat terus berkembang sehingga kesejahteraan anak-anak yatim
piatu dapat terpenuhi. Berdoa pula untuk anak yatim piatu yang percaya kepada Tuhan
Yesus agar mereka tetap bersemangat dan berpengharapan di dalam Kristus dalam
keadaan apa pun.
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Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan kebudayaan dan tradisi masyarakat
dari berbagai daerah. Dengan banyaknya tradisi masyarakat Indonesia ini, kita harus
bangga sebagai bangsa Indonesia karena tidak semua negara mempunyai kekayaan
seperti ini. Untuk itu, marilah kita berdoa agar masyarakat Indonesia mampu
mengembangkan dan menjaga kelestarian tradisi ini dengan baik. Berdoalah juga agar
pemerintah bisa semaksimal mungkin memperhatikan dan melindungi tradisi-tradisi
yang ada di berbagai daerah.
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Salam di dalam Kristus,
Kita bisa mengetahui apa keinginan Tuhan hanya melalui doa dan membaca firmanNya. Kalau memang ternyata kita belum melakukannya, berarti kita telah berjalan
menurut pengertian dan keinginan diri sendiri. Marilah kita mengubah cara hidup kita
agar berkenan bagi Tuhan, dengan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Percayalah
bahwa pimpinan Tuhan itu nyata dan langkah-langkah kita pasti diatur- Nya. Marilah kita
berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

21 Oktober 2013 - Kesembuhan untuk Adrian Tinkle
Adrian Tinkle, salah satu penggemar Facebook e-Doa, sedang menderita sakit dari
punggung bawah kanan sampai pangkal paha belakang. Sakit ini menyebabkan Adrian
berjalan pincang dan bungkuk. Penyakit ini telah ia derita selama satu tahun. Selama
ini, ia telah berdoa dan berpuasa untuk kesembuhan sakitnya, tetapi sampai sekarang
belum sembuh juga. Marilah kita bersatu hati mendoakan Saudara Adrian agar Tuhan
Yesus memberi kesembuhan dan pemulihan pada tubuhnya yang sakit. Selain itu,
berdoa pula untuk kehidupan rohani Saudara Adrian supaya semakin dekat dengan
Tuhan dan terus berpengharapan kepada Kristus.
Sumber: https://www.facebook.com/sabdadoa/posts/10153126118805534

22 Oktober 2013 - Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Bawah
Kondisi ekonomi di Indonesia memang sedang tidak stabil. Pada waktu tertentu, ada
beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga.
Peristiwa ini sering kali membuat masyarakat kecil merasa kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Jika kondisi perekonomian di negara ini tidak mengalami
kemajuan, masyarakat ekonomi bawah akan semakin susah untuk mendapatkan
kesejahteraan hidup. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dapat menjaga
kondisi perekonomian di negara ini dengan baik sehingga masyarakat dapat hidup
sejahtera.

23 Oktober 2013 - Kejujuran dalam Berdagang
Dalam berbisnis ataupun berdagang, pastilah setiap orang tidak ingin rugi. Namun,
perlu diingat bahwa kejujuran dalam melakukan pekerjaan tetaplah menjadi hal penting
yang harus dipertahankan. Sebagai pedagang Kristen, tetaplah bekerja dengan penuh
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kejujuran karena dengan sikap itu, kita dapat memberkati orang lain dan mencerminkan
kasih Kristus. Marilah kita berdoa untuk semua pedagang di Indonesia. Kiranya Tuhan
memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka tetap jujur dalam bekerja supaya
tidak ada pihak yang dirugikan melalui usahanya.

24 Oktober 2013 - Orang-Orang Pedalaman yang Belum Mengenal Kristus
Masih banyak orang yang belum mendengar Injil Kristus, terutama mereka yang berada
di pedalaman. Sebagai orang percaya, kita harus berani mengambil tindakan untuk hal
ini, baik melalui penginjilan langsung, memberikan dukungan kepada para misionaris,
maupun mendoakan orang-orang di pedalaman dan para misionaris dalam berbagai
aspek kehidupan. Marilah kita berdoa untuk orang-orang pedalaman yang belum
mengenal Kristus, kiranya mereka mau membuka hati untuk menerima Injil Kristus yang
diberitakan kepada mereka. Berdoalah juga agar para misionaris diberi kekuatan dan
kemampuan oleh Tuhan dalam melakukan tugas panggilan suci-Nya.

25 Oktober 2013 - Alkitab Audio
Pelayanan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah
satunya adalah Alkitab. Saat ini, Alkitab tidak hanya tersedia dalam versi cetak, tetapi
ada versi digital dan audio. Perkembangan ini tentunya menjadikan pelayanan
pemberitaan Injil berjalan lebih efektif dan praktis. Bahkan, mereka yang tidak bisa
membaca pun, kini bisa mendapatkan firman Tuhan dengan mendengarkan Alkitab
audio.Marilah kita berdoa agar setiap orang yang menggunakan Alkitab audio dapat
semakin memahami firman Tuhan dan semakin teguh dalam iman kepada Yesus
Kristus.

26 Oktober 2013 - Gereja yang Belum Mempunyai Pendeta Tetap
Tidak semua gereja memiliki pendeta tetap, yang setiap minggunya bisa memimpin
ibadah dan menyampaikan firman. Di Indonesia, masih ada beberapa gereja yang
belum mempunyai pendeta tetap. Jadi, seminggu sekali, beberapa anggota dari gereja
tersebut harus meminta tolong kepada pendeta lain untuk memberitakan firman pada
jam ibadah mereka. Mari kita berdoa agar setiap pendeta tetap tekun dan setia dalam
melakukan tugas panggilannya. Berdoalah pula agar gereja-gereja yang belum memiliki
pendeta tetap dapat terus bersemangat, dan kiranya dalam waktu dekat ini, mereka
mendapatkan pendeta tetap untuk kelancaran ibadah dan pelayanan di gereja.

27 Oktober 2013 - Hari Blogger Nasional
Sebagai pengguna internet, khususnya orang-orang yang menulis blog, hari ini menjadi
hari yang istimewa karena kita merayakan hari Blogger Nasional. Blogger mempunyai
peran penting dalam menginspirasi banyak orang melalui tulisan- tulisannya. Sebagai
blogger Kristen, marilah kita menulis hal-hal yang berguna dan memberkati mereka
yang membacanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para blogger dapat
menggunakan bakat mereka untuk menginspirasi dan mendorong orang lain agar
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menyukai menulis. Berdoalah juga untuk blogger Kristen agar mereka dapat menjadi
berkat melalui karya-karya mereka.
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KADOS 173 (28 Oktober -- 3 November 2013)
Salam damai Kristus,

Apa saja yang menjadi kerinduan Anda saat ini? Tulislah itu di dalam buku harian Anda
dan berdoalah. Apabila Anda menemui kesulitan untuk menemukan apa yang
sebenarnya menjadi kerinduan Anda, tanyalah kepada Tuhan dan responslah dengan
cara yang berkenan kepada-Nya. Untuk itu, marilah kita berdoa sekarang dan bawalah
juga pokok-pokok doa di bawah ini kepada Tuhan dengan Segenap Hati. Tuhan Yesus
memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

28 Oktober 2013 - Hari Sumpah Pemuda
Hari ini, kita memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke-85. Kita semua menyadari
bahwa pemuda Indonesia berperan penting sebagai generasi penerus bangsa.
Keberadaan dan kualitas pemuda Indonesia menjadi penentu bagaimana
perkembangan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Jika kita mengamati
kondisi bangsa Indonesia saat ini, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi,
terutama karakter bangsa. Adanya aksi tawuran, demonstrasi yang berujung pada
tindakan anarkis, kekerasan dalam lingkungan pendidikan, dll. menjadi keprihatinan
tersendiri terhadap karakter pemuda di Indonesia. Marilah kita berdoa untuk para
pemuda di Indonesia agar mereka bisa menggunakan masa muda mereka untuk hal-hal
yang berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berdoalah juga untuk para pemuda
Kristen agar mereka bisa menjadi terang dan berkat bagi masyarakat dan bangsa, serta
menjadi teladan yang baik bagi sesama.

29 Oktober 2013 - Remaja yang Undur dari Persekutuan
Mengikuti ibadah di gereja bukanlah satu-satunya cara agar remaja bisa mengalami
pertumbuhan rohani. Melalui persekutuan doa, remaja pun bisa bertumbuh dan belajar
firman Tuhan. Terlebih lagi, dengan mengikuti persekutuan doa, pertumbuhan rohani
remaja bisa dipantau secara intens. Meski demikian, sebuah persekutuan pasti pernah
mengalami persoalan remaja yang mulai undur dari persekutuan doa. Mereka sudah
jarang mengikuti persekutuan, dan mungkin ada beberapa alasan yang mendasari hal
ini, seperti kemauan pribadi, kesibukan di sekolah, aktivitas yang padat, tidak mendapat
izin orang tua, dll.. Berdoalah untuk remaja yang undur dari persekutuan. Kiranya Tuhan
Yesus menolong dan membawa mereka mengikuti persekutuan kembali. Berdoalah
juga agar pertumbuhan rohani mereka terus dipelihara dan ditingkatkan agar mereka
bisa semakin dipakai oleh-Nya.
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30 Oktober 2013 - Hari Keuangan

Uang menjadi faktor penting untuk berlangsungnya roda kehidupan di dunia ini. Namun,
uang bukanlah segala-galanya. Adanya pekerjaan, bisnis, usaha kecil, industri rumah
tangga, dll. hanyalah sebagai sarana bagi manusia untuk bisa berkarya, berguna, dan
berkembang, baik dalam keterampilan, kecerdasan, keuangan, dan kesejahteraan.
Untuk itu, kita harus bisa mengubah motivasi kita bahwa bekerja/berkarya bukanlah
semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mengembangkan diri. Pada hari
ini, kita merayakan hari Keuangan. Marilah kita berdoa agar pemerintah dan
masyarakat bisa saling bekerja sama untuk memajukan kesejahteraan ekonomi
masyarakat Indonesia. Berdoalah pula agar orang-orang yang berkecimpung dalam
semua sektor ekonomi di Indonesia dapat melakukan tugasnya dengan lancar sehingga
perkembangan keuangan di Indonesia semakin meningkat.

31 Oktober 2013 - Pemanfaatan Telepon Seluler untuk Pelayanan Kristen
Zaman ini, pelayanan Kristen tidak hanya terbatas dalam lingkungan gereja,
persekutuan, yayasan atau sekolah Kristen, tetapi bisa meluas ke banyak tempat. Salah
satu sarana yang bisa mendukung pelayanan adalah telepon seluler. Saat ini, semakin
banyak kesempatan untuk mengirim kutipan ayat-ayat Alkitab melalui SMS, konseling
melalui perbincangan di telepon, bahkan semua informasi pelayanan (baik di gereja,
persekutuan, dan di tempat lain) disebarluaskan melalui sms dengan menggunakan
kerja sama antara gereja dan penyedia layanan telekomunikasi. Marilah berdoa agar
setiap pemilik telepon seluler, khususnya orang percaya, bisa menggunakannya
dengan bijaksana untuk memperluas Kerajaan Allah.

1 November 2013 - Orang Indonesia yang Bersekolah di Luar Negeri
Bersekolah di luar negeri ternyata menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat
Indonesia yang ingin melanjutkan studi dalam bidang tertentu. Memang tidak semua
orang bisa bersekolah di luar negeri karena biaya pendidikan dan biaya hidup di luar
negeri yang tergolong mahal. Meski demikian, mereka yang bisa bersekolah di luar
negeri hendaknya bisa membawa nama baik Indonesia dan memberi dampak yang
berguna bagi Indonesia saat mereka kembali ke tanah air kelak. Marilah kita berdoa
agar orang Indonesia yang bersekolah di luar negeri, khususnya orang- orang Kristen,
bisa melakukan tugas belajarnya dengan lancar dan bisa menjaga nama baik
Indonesia. Selain itu, berdoalah agar mereka bisa memajukan bangsa Indonesia dalam
bidang-bidang tertentu, sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari saat bersekolah di
luar negeri.

2 November 2013 - Masyarakat Penerima BLSM
Salah satu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia adalah
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun, dalam memberikan
bantuan ini, pemerintah memperhatikan dengan detail keadaan masyarakatnya.
Harapannya, BLSM dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar
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membutuhkan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar usaha pemerintah dalam
menyejahterakan masyarakat bisa dilakukan tepat sasaran, berguna, dan benar-benar
menolong masyarakat.

3 November 2013 - Bahan-Bahan Pelayanan Kristen
Kemajuan pelayanan Kristen tidak hanya ditentukan dari kualitas orang-orang yang
melayani, tetapi kualitas bahan-bahan yang akan mereka gunakan dalam melakukan
pelayanan. Salah satu yayasan Kristen nonprofit di Indonesia, yaitu Yayasan Lembaga
SABDA <http://ylsa.org>, menjadi salah satu yayasan penyedia bahan- bahan
kekristenan yang berkualitas dalam berbagai bidang pelayanan. YLSA berharap bisa
saling memperlengkapi dan memajukan pelayanan Kristen di Indonesia bersama
dengan yayasan/organisasi Kristen yang lain. Marilah kita berdoa agar YLSA dan
yayasan Kristen yang lainnya bisa saling mendukung untuk memberitakan Kabar Baik
dan membawa banyak orang mengenal Kristus.
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Salam dalam kasih Kristus,
Menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan tidak hanya menggunakan
materi. Kita juga bisa menolong mereka melalui doa. Dengan mendoakan mereka, kita
memberi perhatian yang "lebih" kepada mereka karena kita membawa mereka kepada
Tuhan. Maukah Anda menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, pergumulan,
dan pelayanan? Simaklah pokok-pokok doa KADOS di Bawah Ini, dan marilah kita
mendoakannya. Selamat berdoa. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

4 November 2013 - Para Pemulung
Tidak semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak, yang secara finansial
cukup menjanjikan. Beberapa di antaranya justru bekerja sebagai pemulung -- mengais
sampah-sampah yang kemungkinan masih bisa dijual lagi atau didaur ulang. Kehidupan
para pemulung ini jauh dari kesejahteraan. Untuk itulah, kita sebagai orang percaya
harus ikut memedulikan mereka, baik dengan menolong secara langsung maupun
mendoakan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pemulung
tidak putus asa dalam menjalani hidup ini. Berdoalah untuk kesehatan mereka supaya
dapat tetap terjaga, dan hidup mereka bisa mengalami perbaikan.

5 November 2013 - Perdagangan Manusia
Tekanan ekonomi kadang menjadi alasan seseorang untuk menghalalkan semua jenis
pekerjaan. Beberapa aktivitas perdagangan manusia seperti: menculik dan menjual
seseorang kepada orang lain, mendayagunakan seseorang untuk hal-hal yang
melanggar hukum, bahkan "menjual" martabat seseorang untuk mendapatkan uang
yang banyak, menjadi keprihatinan khusus bagi kita, terutama orang percaya.
Berdoalah untuk orang-orang yang terlibat dalam segala macam aktivitas perdagangan
manusia. Kiranya Tuhan Yesus mempertemukan mereka dengan-Nya agar mereka
bertobat dan memiliki hidup baru yang berkenan di hadapan Tuhan.

6 November 2013 - Para Pemimpin Yayasan Kristen
Perkembangan yayasan Kristen tidak terlepas dari peran pemimpin yayasan yang
dengan sungguh-sungguh menanggung beban pelayanan Tuhan. Para pemimpin
yayasan Kristen menjadi panutan bagi semua stafnya dan mitra bagi yayasan lain.
Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pemimpin yayasan
Kristen tetap setia kepada Tuhan dan kepada visi misi yayasan yang mereka kelola.
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Berdoalah juga agar mereka yang sedang mengalami pergumulan, tetap
berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan
memimpin yayasan.

7 November 2013 - Pejabat Pemerintah
Sebagai wakil rakyat di negara Indonesia, pejabat pemerintah harus bisa
memperjuangkan aspirasi rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Namun,
kenyataannya, ada beberapa pejabat pemerintah yang justru tidak melakukan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab, bahkan malah merugikan negara ini. Marilah kita
berdoa agar para pejabat pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan penuh
tanggung jawab. Berdoalah juga agar mereka mempunyai keberanian untuk bekerja
dengan jujur dan setia.

8 November 2013 - Pelayanan Doa di Rumah Sakit
Banyak orang yang memerlukan kasih Kristus. Salah satunya adalah mereka yang
terbaring sakit di rumah sakit. Dalam kelemahan fisik yang mereka alami, mereka tidak
hanya membutuhkan kesembuhan, tetapi juga membutuhkan semangat di hidup
mereka. Inilah yang menjadi alasan beberapa orang percaya melakukan pelayanan doa
di rumah sakit. Harapannya, setiap orang sakit mempunyai kekuatan di dalam Tuhan,
terlebih lagi supaya jiwa mereka semakin mengenal Kristus. Berdoalah kepada Tuhan
Yesus untuk mereka yang sedang sakit saat ini. Kiranya melalui pelayanan doa yang
mereka terima, hati mereka dilembutkan dan mau menerima Kristus, Allah yang
berkuasa. Berdoalah juga untuk para pendoa agar mereka diberi kekuatan dan
kesehatan dalam melakukan panggilan pelayanan ini.

9 November 2013 - Kebaktian Kebangunan Rohani
Kebaktian kebangunan rohani (KKR) menjadi salah satu cara supaya banyak orang
semakin diteguhkan dan dibangkitkan rohnya untuk setia pada Kristus. Memang, ada
beberapa orang percaya yang mengikuti ibadah KKR dengan motivasi untuk
memperoleh mukjizat Tuhan, baik dalam kesehatan, keuangan, relasi, dll.. Namun, kita
harus memegang prinsip bahwa tujuan kita beribadah/mengikuti KKR adalah kita rindu
untuk bertemu dan memuji Tuhan, bukan untuk mukjizat-Nya. Marilah kita berdoa
kepada Tuhan Yesus agar setiap orang percaya memiliki motivasi yang benar ketika
mereka mengikuti ibadah KKR. Berdoalah juga agar melalui ibadah KKR, banyak orang
percaya semakin diteguhkan, dan orang yang belum percaya menjadi percaya bahwa
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.

10 November 2013 - Hari Pahlawan
Kemajuan dan perkembangan negara Indonesia hingga saat ini, tidak terlepas dari jasa
para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara ini dari para penjajah.
Kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal perjuangan kedua bagi bangsa Indonesia
untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan segala aspek kehidupan, untuk
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menyejahterakan bangsa Indonesia. Bertepatan dengan hari Pahlawan, yang jatuh
pada hari ini, marilah kita menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang
telah menyatakan pemeliharaan-Nya atas bangsa kita melalui para pahlawan yang rela
berkorban demi bangsa maupun negara. Berdoalah pula untuk seluruh masyarakat
Indonesia agar semakin menyadari perjuangan para pahlawan, mau bekerja keras
mempertahankan dan memajukan negara ini, menjunjung tinggi rasa cinta tanah air,
dan mendukung pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.
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Salam sukacita dalam Kristus,
Apakah Anda selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari Anda? Seseorang bisa
terus bersemangat jika ia mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan ini
akan terus ada jika seseorang tetap percaya dan setia dalam mengikut Kristus. Ingatlah
dan renungkan firman Tuhan ini, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu
tidak akan hilang" (Amsal 23:18). Ayat ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita karena
firman Tuhan tidak pernah berubah dan janji-Nya pasti digenapi. Jika akhir-akhir ini
Anda merasa tidak bersemangat dalam menjalani hidup Anda, sekaranglah waktunya
Anda berkomitmen kepada Tuhan untuk tetap percaya dan setia pada firman-Nya.
Lakukan hal-hal yang berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Dan, berdoalah
senantiasa. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

11 November 2013 - Pendidikan Informal
Pendidikan menjadi modal penting untuk meraih masa depan. Saat ini, pendidikan tidak
hanya didapatkan melalui sekolah formal saja, tetapi bisa melalui sekolah informal
seperti: kursus, les, dan bimbingan belajar. Keberadaan pendidikan informal ini cukup
membantu para siswa untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan, baik dalam
bidang studi sekolah maupun bidang lain. Marilah kita berdoa agar semua sarana yang
mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan terus
berkembang. Berdoalah juga agar pendidikan para siswa di Indonesia mengalami
peningkatan sehingga bangsa ini bisa terus maju.

12 November 2013 - Hari Kesehatan Nasional
Kesehatan itu mahal harganya. Pernyataan ini benar dan sudah dialami banyak orang.
Ketika sakit menyerang, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan
aktivitas, berelasi, dll.. Pada hari ini, kita merayakan hari Kesehatan Nasional. Untuk itu,
marilah kita berdoa agar setiap orang menyadari pentingnya menjaga kesehatan, baik
untuk diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun lingkungan. Berdoalah juga kepada
Tuhan Yesus agar dinas kesehatan juga semakin giat dalam menolong dan
memperhatikan kesehatan masyarakat.

13 November 2013 - Guru Honorer
Kesejahteraan guru honorer belumlah maksimal. Tidak jarang mereka hanya menerima
gaji yang sangat kecil dan kemungkinan besar tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan
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hidup dalam sebulan. Para guru honorer sudah melakukan tugasnya dengan baik. Jadi,
setidaknya, pemerintah ikut mendukung dan menolong "status" guru honorer agar
mendapatkan kesejahteraan yang selayaknya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar
para guru honorer tetap setia dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya
meskipun gaji mereka sangat kecil. Doakan pula untuk guru honorer Kristen agar
mereka menjadi guru yang berkualitas dan menjadi teladan yang baik, sesuai teladan
yang diberikan oleh Kristus.

14 November 2013 - Orang Kristen yang Sakit Kronis
Penyakit bisa menyerang siapa saja. Untuk itu, kita semua harus mempunyai pola hidup
yang sehat agar tidak mudah terserang penyakit. Kesehatan seseorang tidak hanya
dipengaruhi oleh pola hidup yang sehat, melainkan juga kondisi hati dan cara berpikir.
Tidak sedikit orang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis, yang
disebabkan oleh hatinya yang terus mengalami tekanan, baik oleh masalah pribadi,
kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dll.. Sebagai orang Kristen, marilah kita menjaga
pola hidup, kondisi hati, dan cara berpikir kita agar tetap sejalan dengan firman Tuhan.
Berdoalah untuk semua orang Kristen agar semakin menyadari pentingnya kesehatan
dan mau mengupayakan untuk hidup sehat, baik secara jasmani maupun rohani.
Berdoalah juga untuk orang Kristen yang menderita sakit kronis agar mereka tetap
berpengharapan dan percaya kepada Tuhan sehingga mereka bisa mendapatkan yang
terbaik dari Tuhan.

15 November 2013 - Pembantu Rumah Tangga Kristen
Profesi sebagai pembantu rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Seorang pembantu
rumah tangga harus bisa mengerjakan banyak hal dan mengatur waktu dengan baik
supaya semua pekerjaan rumah tangga bisa selesai tepat waktu. Sebagai pembantu
rumah tangga Kristen, melakukan pekerjaan rumah tangga bukan untuk menyenangkan
hati majikannya saja, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, sebanyak dan
seberat apa pun pekerjaan pembantu rumah tangga, semuanya bisa dilakukan dengan
hati yang penuh ucapan syukur. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para
pembantu rumah tangga Kristen terus setia kepada Tuhan, dan bisa melakukan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah juga agar mereka bisa terus
dipercaya oleh majikan, dan mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil dan
pengabdian mereka.

16 November 2013 - Para Tunawisma
Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah rumah. Tanpa rumah, seseorang akan
mengalami kesulitan untuk membina hubungan keluarga secara intens, berteduh,
beristirahat, dan beraktivitas untuk mengembangkan kesejahteraan hidup yang lain.
Sebagai orang percaya, marilah kita mulai memedulikan mereka yang tidak mempunyai
rumah/tunawisma dengan membantu dan mendoakan mereka. Berdoalah kepada
Tuhan Yesus agar mereka tidak berkecil hati dan tetap berusaha dengan sungguhsungguh untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang layak. Berdoalah juga agar kelak
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mereka bisa memiliki rumah dengan terus berusaha, berdoa, dan berpengharapan di
dalam Tuhan.

17 November 2013 - Penyebaran Alkitab di Indonesia
Terbukanya banyak akses penyebaran Alkitab di Indonesia disebabkan adanya
kemajuan teknologi dan banyaknya orang/yayasan/organisasi Kristen yang rindu untuk
membagikan Alkitab kepada orang-orang yang belum menerimanya. Saat ini, Alkitab
tidak hanya berupa versi cetak, tetapi juga versi digital. Jadi, penyebaran Alkitab pun
bisa dilakukan dengan beberapa cara. Penyebaran Alkitab cetak bisa dilakukan pada
saat melakukan penginjilan, acara gereja, kegiatan misi, bakti sosial khusus Kristen, dll..
Untuk versi digital, penyebaran Alkitab bisa dilakukan dengan memanfaatkan HP dan
situs. Marilah kita berdoa agar usaha menyebarkan Alkitab ini dapat dilakukan dengan
lancar dan maksimal sehingga banyak orang boleh menerima firman Tuhan. Doakanlah
juga untuk setiap orang yang telah menerima Alkitab agar mereka bisa
menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, dan terus bertumbuh dalam
pengenalan akan Kristus.
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Salam di dalam Kristus,
Ada banyak hal yang bisa kita doakan, dan kita bisa mendoakannya di mana pun kita
berada. Doa yang kita ucapkan dengan kesungguhan hati akan menyentuh hati Tuhan,
dan kita pun yang berdoa pasti juga akan diberkati-Nya. Untuk itu, marilah kita belajar
melihat dengan saksama segala sesuatu yang kita jumpai setiap hari. Berdoalah untuk
segala sesuatu yang menjadi beban di hati Anda dan sampaikanlah itu kepada Tuhan
dengan kesungguhan hati Anda. Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

18 November 2013 - Persiapan Natal di Gereja
Bulan depan, semua umat kristiani akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat,
Yesus Kristus, yang sering disebut dengan Natal. Biasanya, persiapan untuk
memperingati Natal dilakukan jauh-jauh hari, bahkan 1 -- 2 bulan sebelumnya. Hampir
semua gereja di Indonesia membuat program khusus dan melibatkan banyak jemaatnya
untuk persiapan ini. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar persiapan
Natal di gereja bisa dilakukan dengan lancar dan berhasil baik. Berdoalah juga untuk
persiapan hati semua umat kristiani agar bisa memaknai Natal tahun ini dengan benar.

19 November 2013 - Petugas Kebersihan Jalan
Setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Bahkan, bekerja sebagai
petugas kebersihan jalan pun merupakan suatu panggilan. Pekerjaan ini memerlukan
kondisi fisik yang kuat karena pekerjaan ini sering dilakukan pada siang hari, saat panas
terik, dan tidak jarang para petugas harus menghadapi banyak debu dan polusi
kendaraan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk para petugas kebersihan jalan
agar mereka bisa tetap melakukan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab.
Doakan juga agar mereka bisa menjaga kesehatan sehingga bisa terus menjadi berkat
bagi pemakai jalan dan masyarakat sekitar.

20 November 2013 - Para Penginjil yang Sedang Bergumul
Tantangan menjadi seorang penginjil bisa beraneka macam. Mulai dari keadaan
masyarakat/individu yang diinjili, budaya/tradisi masyarakat, kesehatan, ekonomi,
kerinduan dengan keluarga, sulitnya area penginjilan, dll.. Para penginjil pasti
mengalami pergumulan dan terus-menerus berharap Tuhan menolong mereka. Marilah
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para penginjil tetap setia, sabar, kuat, dan teguh
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dalam iman walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi. Berdoalah juga agar
mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan hikmat dari Tuhan.

21 November 2013 - Masyarakat Miskin dan Terisolir
Kehidupan setiap orang tidaklah sama. Bahkan, ada beberapa orang yang hidup miskin
dan tinggal di daerah yang terisolir. Keadaan ini tentunya membuat mereka mengalami
kesulitan untuk transportasi, mencukupi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan yang
memadai, mengakses informasi, dll.. Mungkin ada beberapa dari mereka yang adalah
orang Kristen dan sampai saat ini belum mendapatkan hidup yang layak. Mari kita
berdoa untuk masyarakat miskin dan terisolir agar mereka bisa tetap bersyukur dan
berharap kepada Tuhan. Berdoa pula kepada Tuhan Yesus agar mereka, terutama
orang Kristen, tidak putus asa dan memperjuangkan kesejahteraan hidup dan tetap
percaya bahwa Allah menolong mereka.

22 November 2013 - Koster Gereja
Keberadaan koster gereja sangat menolong jemaat dan para hamba Tuhan dalam
menjalankan ibadah dan acara-acara gereja lainnya. Para koster ini sering membantu
mempersiapkan keperluan ibadah, membersihkan gereja, dan menolong para jemaat
atau hamba Tuhan yang memerlukan sesuatu sehubungan dengan gereja. Berdoalah
untuk para koster di gereja agar Tuhan Yesus menolong mereka senantiasa setia
melakukan panggilannya dan terus menjadi berkat bagi orang lain.

23 November 2013 - Proses Hukum di Indonesia
Sebagai orang percaya, kita harus peduli terhadap perkembangan negara kita. Salah
satunya adalah perkembangan hukum di Indonesia. Akhir-akhir ini, media masa dan
cetak sering membicarakan mengenai proses hukum di Indonesia, baik untuk kasus
korupsi, pelanggaran lalu lintas, tindakan kriminal, dll.. Marilah kita berdoa kepada
Tuhan Yesus agar setiap kasus yang terjadi di Indonesia dapat ditangani dengan
proses hukum yang jujur dan adil. Berdoalah juga supaya setiap pejabat tinggi negara
yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus ini dapat bekerja dengan jujur, setia, dan
penuh tanggung jawab.

24 November 2013 - Keselamatan Pekerja Bangunan
Profesi sebagai pekerja bangunan sangat berguna bagi masyarakat. Keberadaan
mereka bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga pemerintah dan instansiinstansi tertentu. Profesi ini membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat, serta keberanian
untuk berada di ketinggian ketika mereka membangun gedung yang tinggi. Doakan
kepada Tuhan Yesus agar para pekerja bangunan, terutama mereka yang Kristen, tetap
bersemangat dalam bekerja meskipun pekerjaan mereka berisiko tinggi. Berdoalah juga
agar mereka bisa menjaga kesehatan, tidak mudah menyerah, dan bersukacita dalam
melakukan pekerjaan mereka.
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KADOS 177 (25 November -- 1 Desember 2013)
Salam damai Kristus,

Setiap orang pernah mengalami masalah. Namun, tidak semua orang bisa menghadapi
masalahnya dengan cara yang sama. Beberapa orang menghadapi masalah dengan
sikap yang tegang, bahkan emosi. Ada yang menghadapinya dengan santai dan
seolah-olah itu bukan masalah, bahkan malah mengabaikannya. Ada pula yang
menghadapinya dengan ucapan syukur dan menyelesaikannya bersama Tuhan.
Manakah yang menjadi kebiasaan Anda saat menghadapi setiap permasalahan yang
muncul? Sebagai orang Kristen, kita harus hidup untuk Tuhan dan berjalan bersamaNya. Caranya? Berdoalah dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari! Setiap masalah
yang muncul, pasti bisa Anda selesaikan bersama dengan Tuhan. Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

25 November 2013 - Hari Guru
Kemajuan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran para guru yang selama ini
bekerja keras mendidik para murid. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita
memedulikan keberadaan para guru dengan mendoakan dan mendukung mereka,
terutama ketika mereka melakukan tugasnya. Bertepatan dengan hari Guru yang jatuh
pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk guru-guru di Indonesia.
Kiranya mereka bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesional,
dan mementingkan kualitas intelektual maupun kepribadian para muridnya. Berdoalah
juga agar para guru Kristen di Indonesia semakin berkualitas, baik dalam mengajar
maupun memberi teladan kepada para muridnya.

26 November 2013 - Pasangan Kristen yang Mendambakan Anak
Tidak semua pasangan yang baru menikah segera memperoleh keturunan. Ada
beberapa pasangan, termasuk pasangan Kristen, yang masih terus bergumul
mendambakan kelahiran seorang anak, buah cinta kasih mereka. Tidak jarang pula,
ada beberapa pasangan yang mengupayakan segala cara untuk mewujudkan
kerinduan mereka. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para
pasangan Kristen tetap berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan punya rencana
terbaik bagi mereka. Berdoalah pula agar usaha mereka untuk memperoleh keturunan
dapat berhasil sesuai kehendak Tuhan.
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Tidak hanya orang dewasa yang bekerja keras untuk memperoleh pendapatan. Anakanak pun mulai ikut mencari nafkah, baik untuk membantu keluarga maupun mencukupi
kebutuhan mereka sendiri. Di jalanan, kita bisa melihat beberapa pengamen cilik yang
bernyanyi di tengah terik matahari hanya untuk mendapatkan uang. Tidak jarang,
mereka hanya menerima sedikit uang dari para pengendara motor yang sedang
berhenti karena lampu merah. Berdoalah agar Tuhan Yesus menolong para pengamen
cilik ini supaya mereka bisa memperoleh hidup yang layak sehingga masa kecil mereka
bisa diisi dengan hal-hal lain yang lebih tepat seperti belajar, bermain, dan
mengembangkan diri mereka. Berdoalah pula agar Tuhan mempertemukan mereka
dengan orang-orang yang akan Dia pakai untuk membawa mereka mengenal Allah
yang sejati.

28 November 2013 - Kemajuan Kesenian di Indonesia
Kita harus bangga pada negara Indonesia karena kekayaannya dalam hal kesenian.
Kekayaan seni ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari seni tari, musik,
lukis, teater, dll.. Semua seni ini akan mengalami kemajuan apabila ada kerja sama
yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat bisa terus melestarikan dan
meningkatkan kesenian ini, sedangkan pemerintah membantu dalam melindunginya.
Marilah kita berdoa agar masyarakat dan pemerintah bisa terus bekerja sama untuk
mempertahankan kesenian di Indonesia sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi
negara ini di mata negara-negara lain.

29 November 2013 - Kesaksian Orang Kristen
Seseorang yang menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain, baik saudara
seiman maupun tidak seiman, akan menjadi berkat bagi mereka. Tidak jarang,
kesaksian orang Kristen bisa membuat kehidupan orang yang mendengarnya berubah.
Mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengenal Tuhan, bersukacita, dikuatkan,
dan optimis dalam menjalani hari-hari mereka. Bersyukurlah dan berdoalah kepada
Tuhan Yesus untuk orang-orang Kristen yang senantiasa memberi kesaksian tentang
Kristus kepada orang lain, kiranya mereka dapat menjadi saksi Kristus di mana pun
mereka berada.

30 November 2013 - Wanita Kristen yang Bekerja
Saat ini, banyak wanita, termasuk wanita Kristen, yang tidak hanya melayani keluarga di
rumah, tetapi juga bekerja di luar. Alasan mereka bekerja bisa bermacam-macam
seperti membantu ekonomi keluarga, mencari aktivitas di luar, mengembangkan diri,
dan mengejar cita-cita sebagai wanita karier. Sebagai wanita Kristen, bekerja boleh
dilakukan asalkan tidak melupakan/melalaikan kewajiban seorang wanita dalam
keluarga. Marilah kita berdoa untuk semua wanita Kristen agar mereka bisa membagi
waktu dan perhatian dengan bijaksana, baik untuk keluarga, gereja, dan pekerjaan.
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Doakanlah agar wanita Kristen yang bekerja bisa menjadi berkat bagi keluarga, saudara
seiman, dan rekan-rekan sekerja mereka.

1 Desember 2013 - Hari Aids Sedunia
Penyakit AIDS memang menjadi penyakit yang sangat merugikan bagi para
penderitanya. Tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi mengancam nyawa mereka.
Dari sekian banyak kasus penderita AIDS, tidak sedikit yang berakhir dengan kematian.
Untuk itu, di hari AIDS Sedunia ini, marilah kita berdoa untuk para penderita AIDS agar
mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan sehingga mereka dapat terus
bersemangat menjalani hari-hari mereka. Doakanlah juga agar generasi penerus
bangsa, khususnya di Indonesia, bisa menjaga pola hidup mereka dengan baik
sehingga bahaya penyakit ini bisa diminimalkan.
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Salam kasih Kristus,
Kesibukan mempersiapkan Natal sudah sangat terasa di bulan ini. Bagaimana
persiapan Anda untuk menyambut hari yang istimewa ini? Sudahkah kita
mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar bisa memaknai Natal tahun ini
dengan benar? Marilah kita menyediakan waktu terbaik kita untuk merenungkan
peristiwa istimewa ini dan berdoa kepada Tuhan agar di hari Natal nanti, kita bisa
memperingatinya dengan hati yang penuh kerinduan akan kasih Tuhan. Mari
membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

2 Desember 2013 - Sekolah Kristen di Indonesia
Keberadaan sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk mendidik murid dalam hal
intelektual, tetapi mendidik mereka dalam hal karakter dan spiritual. Banyaknya sekolah
di Indonesia, termasuk sekolah Kristen, harus benar-benar mementingkan
keseimbangan ketiga hal ini. Sekolah Kristen harus bisa menjadi tempat pendidikan
yang berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Untuk mewujudkan hal ini, baik
guru maupun murid harus bisa saling bekerja sama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan
Yesus agar semua sekolah Kristen di Indonesia bisa menjadi tempat yang dipercaya
untuk mengembangkan intelektual, karakter, dan spiritual yang alkitabiah. Berdoalah
juga agar para guru dan murid bisa saling bekerja sama dan belajar untuk menjadi
orang Kristen yang berkualitas, dan menjadi berkat bagi banyak orang.

3 Desember 2013 - Kepedulian Masyarakat terhadap Kesehatan
Memperoleh kesehatan tidak hanya menjadi fokus bagi mereka yang sedang sakit.
Setiap orang harus mau peduli terhadap kesehatan diri mereka sendiri dan orang lain.
Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan akan sangat membantu terciptanya budaya
dan pola hidup sehat. Pernyataan bahwa kesehatan itu mahal harganya, memang
benar. Ketika seseorang mengalami kesehatan yang menurun atau sakit, mereka tidak
akan bisa beraktivitas dan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri akan
terlewat begitu saja. Berdoalah untuk masyarakat di Indonesia agar mereka bisa
menyadari pentingnya menjaga kesehatan, baik untuk diri sendiri, orang lain, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan. Doakanlah agar mereka bisa saling menolong dan
menasihati dalam menciptakan budaya dan pola hidup sehat di tengah masyarakat.
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Kewajiban seorang pelajar adalah belajar dan mengembangkan diri mereka
semaksimal mungkin, terutama di sekolah. Tidak seharusnya mereka berada di jalanan
dan melakukan tawuran. Namun kenyataannya, beberapa pelajar melakukan aksi
tawuran dan tidak sedikit yang mengakibatkan bencana bagi orang lain. Beberapa
waktu yang lalu, justru ada beberapa penumpang bus yang menjadi sasaran aksi
tawuran mereka. Peristiwa ini menjadi keprihatinan bagi kita semua, terutama orang
Kristen, karena tidak sepatutnya kejadian ini dilakukan oleh pelajar. Marilah kita berdoa
untuk para pelajar di seluruh Indonesia agar mereka bisa menyadari kewajiban mereka
sebagai pelajar, dan tidak melakukan tawuran. Berdoalah agar Tuhan menjaga hati
mereka sehingga mereka tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang menjurus pada
aksi tawuran.

5 Desember 2013 - Anak-Anak yang Diabaikan Orang Tua
Peran orang tua bagi anak sangatlah penting. Selain membesarkan, merawat, menjaga,
dan membimbing mereka, orang tua berperan sebagai teladan pertama bagi anak-anak.
Bagaimana dengan anak-anak yang diabaikan oleh orang tua mereka? Tentunya, anakanak ini akan mengalami kekurangan yang sangat mendalam, baik dalam perhatian,
kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Untuk itu, marilah kita berdoa
agar anak-anak yang diabaikan oleh orang tua mereka bisa tetap bersyukur dan
bersabar dalam menjalani hidup mereka. Berdoalah agar mereka tidak menyimpan rasa
sakit hati/kecewa terhadap orang tua mereka dan mau mengampuni orang tua mereka
dengan tulus.

6 Desember 2013 - Acara Televisi
Saat ini, ada banyak akses yang bisa digunakan untuk belajar seperti buku, internet,
film, acara televisi, seminar, dll.. Namun, kita harus bijaksana dalam memilih media
untuk belajar. Tidak dimungkiri bahwa akhir-akhir ini, beberapa acara televisi
menyajikan konten yang kurang berkualitas, baik untuk belajar maupun sekadar
hiburan. Meskipun demikian, beberapa acara televisi masih ada yang memberikan
peluang kepada pemirsa untuk belajar, menambah pengetahuan, dan merangsang
pemirsa untuk berpikir kreatif. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang terlibat
dalam penyusunan acara televisi agar mereka menyadari pentingnya kualitas untuk
perkembangan karakter para pemirsanya. Doakanlah juga agar para pemilik stasiun
televisi tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan kemajuan
dan perkembangan masyarakat Indonesia melalui acara- acara televisi yang disiarkan.

7 Desember 2013 - Kesatuan Gereja-Gereja di Indonesia
Tubuh Kristus adalah satu, dan terdiri dari banyak anggota. Untuk itu, kesatuan dari
anggota-anggota ini menjadi faktor penting terwujudnya kebersamaan dalam
melakukan Amanat Agung Allah. Hal ini berlaku bukan hanya untuk setiap orang
percaya, melainkan juga gereja-gereja di Indonesia. Kesatuan gereja-gereja di
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Indonesia menjadi modal penting untuk memajukan pelayanan di Indonesia dan
mewujudkan Kerajaan Allah, melalui berbagai tindakan konkret yang dilakukan oleh
gereja-gereja. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap gereja di Indonesia
menyadari pentingnya kesatuan dalam Tubuh Kristus. Berdoalah juga agar semua
orang percaya bisa bersatu hati melakukan dan mewujudkan keinginan Allah, yang
tertuang dalam visi dan misi gereja masing-masing.

8 Desember 2013 - Youtube Bahan Natal
Kita harus bersyukur karena kemajuan teknologi saat ini semakin membantu pelayanan
Tuhan di Indonesia. Pada bulan ini, hampir semua gereja sudah sibuk mempersiapkan
Natal. Kemajuan teknologi akan sangat membantu dalam hal ini, terutama media sosial
Youtube. Melalui media ini, kita bisa mendapatkan bahan- bahan Natal berupa video
dan audio. Bahan ini akan sangat berguna untuk memperlengkapi perayaan Natal tahun
ini. Untuk itu, marilah kita berdoa agar setiap bahan Natal yang sudah di-upload di
Youtube bisa digunakan untuk memperlengkapi acara Natal tahun ini. Berdoalah juga
agar semua orang Kristen bisa merayakan Natal tahun ini dengan lebih istimewa dan
bermakna.
Youtube Natal:
a. Kisah Natal Matius: http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg
b. Kisah Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY
c. Carita Natal Mateus: http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU
d. Carita Natal Lukas: http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8
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Salam sukacita dalam Kristus,
Banyaknya peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari rencana Tuhan.
Kadang, kita mengalami peristiwa yang menyenangkan dan kadang sangat
menyedihkan. Dari setiap peristiwa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan,
Ia senantiasa melihat kita dan menuntun kita di jalan-Nya asalkan hati kita tetap
berfokus pada Tuhan. Tidak mudah untuk tetap fokus dan setia pada-Nya di saat-saat
yang tidak menyenangkan. Namun, percayalah bahwa hanya di dalam Tuhan dan di
dalam kuat kuasa-Nya, kita akan dimampukan menjalani hari-hari kita dengan penuh
semangat. Selamat berjalan bersama Tuhan.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

9 Desember 2013 - Pencegahan Penyelundupan Narkotik
Bahaya narkotik memang sangat merugikan penggunanya. Untuk itu, diperlukan
penanganan yang serius agar narkotik tidak semakin menyebar ke berbagai wilayah di
Indonesia. Penyebaran narkotik yang makin meluas bisa semakin menyulitkan dalam
mencegah dan menangkap penyelundup, pengedar, ataupun pemakainya. Pemerintah
harus bisa bekerja sama dengan masyarakat agar penyelundupan dan peredaran
narkotik bisa diatasi. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dan masyarakat
bisa bekerja sama dengan baik sehingga penyelundupan dan pengedaran narkotik tidak
semakin meluas.

10 Desember 2013 - Hari Hak Asasi Manusia
Setiap manusia mempunyai hak asasi yang sudah selayaknya diterima. Apabila
memang ada pelanggaran terhadap hak asasi, sudah sepatutnya perbuatan ini
mendapatkan hukuman. Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, yang jatuh pada
hari ini, marilah kita berdoa agar pemerintah Indonesia bisa melindungi hak asasi warga
negaranya sehingga setiap orang bisa hidup dengan layak. Berdoalah agar setiap orang
bisa menggunakan hak asasinya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

11 Desember 2013 - Orang Tua Tunggal
Tidak mudah merawat dan membimbing anak seorang diri. Menjadi orang tua tunggal
harus bisa berperan lebih aktif agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih
sayang yang penuh. Memang, tidak mudah untuk berperan sebagai seorang ibu atau
ayah, tetapi inilah yang harus dilakukan agar anak tetap mendapatkan teladan dari
kedua figur orang tuanya. Marilah kita berdoa untuk semua orang tua tunggal agar
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mereka bisa tidak putus asa dalam merawat dan membimbing anak mereka. Berdoalah
juga untuk para orang tua tunggal Kristen agar mereka tetap berpengharapan dan
percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka sehari-hari.

12 Desember 2013 - Para Perantau yang Menganggur
Hidup sebagai perantau tidaklah mudah. Mereka harus berjuang untuk
mempertahankan hidup di kota/daerah asing yang jauh dari kampung halamannya. Ada
banyak tantangan yang harus mereka hadapi, salah satunya adalah pekerjaan. Tidak
semua perantau mempunyai pekerjaan yang pasti, bahkan ada di antara mereka yang
menganggur. Keadaan ini akan membuat hidup mereka semakin sulit dan susah untuk
mempertahankan hidup. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar para perantau yang
menganggur tidak patah semangat untuk terus berusaha mencari kerja. Berdoalah juga
untuk para perantau Kristen agar mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan, dalam
keadaan apa pun, dan tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka.

13 Desember 2013 - Hari Kesatuan Nasional
Hari ini, kita memperingati hari Kesatuan Nasional. Sebagai warga negara Indonesia,
kita harus menyadari pentingnya kesatuan agar negara Indonesia mengalami
kemajuan. Kesatuan ini bisa berupa kesatuan antarindividu dan antarsuku, kesatuan
dalam pembangunan (karakter bangsa, pendidikan), dan kesatuan untuk menjaga
keamanan serta stabilitas nasional. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk negara
Indonesia agar mengalami kesatuan dalam berbagai bidang dan mengalami kemajuan
dalam berbagai aspek kehidupan. Doakan juga agar seluruh lapisan masyarakat bisa
saling membantu untuk mewujudkan visi misi negara Indonesia ini.

14 Desember 2013 - Infrastruktur Transportasi di Indonesia
Transportasi menjadi salah satu infrastruktur penting di Indonesia. Hampir seluruh
masyarakat Indonesia memerlukan transportasi, baik kereta api, bis, pesawat terbang,
kapal laut, dan transportasi lainnya, untuk bepergian dan melakukan aktivitas lainnya.
Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi transportasi di Indonesia agar
semua aktivitas bisa terus dilakukan dengan baik. Marilah kita berdoa untuk semua
orang yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur transportasi di Indonesia agar
mereka bisa terus memantau dan mengupayakan yang terbaik untuk transportasi di
Indonesia.

15 Desember 2013 - Penerima Traktat Kristen
Ada banyak cara untuk menyampaikan Kabar Baik Kristus kepada orang-orang.
Beberapa di antaranya melalui penginjilan langsung, berkhotbah, pembagian Alkitab,
penyebaran traktat, dll.. Penyebaran traktat Kristen dilakukan dengan strategi khusus
agar traktat bisa dibagikan tepat sasaran. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan
Yesus agar usaha memberitakan Kabar Baik melalui penyebaran traktat bisa dilakukan
dengan lancar dan tepat sasaran. Berdoalah juga agar para penerima traktat Kristen
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dapat menggunakan traktat tersebut dengan bijaksana sehingga mereka semakin
bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.
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Salam kasih Kristus,
Sebagai orang Kristen, kita mempunyai tugas untuk menjadi garam dan terang bagi
orang-orang di sekitar kita. Sudahkah Anda melakukannya? Memang, setiap orang
mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melakukan hal yang sama untuk masyarakat.
Apabila kita tidak bisa terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, kita bisa
mendoakan mereka kepada Tuhan. Marilah kita membuka hati, mata, dan pikiran kita
untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Kita bisa
membawanya dalam doa-doa kita. Marilah kita berdoa dan sisipkan pokok-pokok doa ini
ke dalam doa Anda. Selamat berdoa.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

16 Desember 2013 - Peran Pemuda/Pemudi Kristen di Masyarakat
Sebagai orang percaya, pemuda dan pemudi Kristen harus bisa menjadi garam dan
terang bagi masyarakat sekitar. Ada banyak kegiatan masyarakat yang bisa
diikuti/dibantu oleh para pemuda dan pemudi Kristen. Melalui kegiatan ini, mereka bisa
bersosialisasi dan menjadi berkat bagi masyarakat. Memang, kita hidup di masyarakat
yang beraneka kepercayaan, tetapi keadaan ini bisa menjadi kesempatan berharga
untuk menjadi terang di masyarakat. Marilah kita berdoa agar para pemuda dan pemudi
Kristen bisa berperan aktif dan berkontribusi baik di masyarakat. Biarlah melalui
keaktifan di masyarakat, mereka dapat menjadi teladan dan berkat bagi sesama.

17 Desember 2013 - Bahan Bakar Subsidi
Pemerintah sudah berusaha untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam
hal transportasi, yaitu dengan diadakannya bahan bakar bersubsidi. Bahan bakar
bersubsidi ini sangat menolong masyarakat, terutama dalam hal keuangan, sehingga
secara tidak langsung masyarakat lebih berhemat. Doakanlah agar usaha pemerintah
ini mendapat respons yang baik dari masyarakat sehingga ada kerja sama yang
menguntungkan bagi semua pihak. Berdoalah juga agar masyarakat ekonomi atas bisa
mendukung usaha pemerintah ini dengan tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi.

18 Desember 2013 - Penjaga Pintu Rel Kereta Api
Profesi sebagai penjaga pintu rel kereta api membutuhkan ketelitian dan kecekatan
dalam bekerja. Penjaga pintu rel KA bertanggung jawab terhadap keselamatan semua
pengguna jalan yang melintasi rel KA. Untuk itu, para penjaga pintu rel KA harus selalu
waspada dan teliti terhadap jadwal melintasnya KA. Marilah kita berdoa kepada Tuhan
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Yesus agar semua penjaga pintu rel KA dapat melakukan tugasnya dengan hati-hati
dan bertanggung jawab.

19 Desember 2013 - Kualitas Buku Pelajaran di Indonesia
Salah satu sarana untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah buku pelajaran
sekolah. Buku pelajaran ini berperan penting untuk memandu dan menyediakan bahanbahan pelajaran yang diperlukan. Untuk itu, kualitas buku pelajaran sangat penting
untuk diperhatikan karena menjadi modal/patokan bagi guru dan siswa dalam belajar.
Marilah kita berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan buku pelajaran
sekolah agar mereka bisa menyusun bahan-bahan yang berkualitas dan berguna bagi
pendidikan di Indonesia.

20 Desember 2013 - Pemulihan Hubungan Keluarga yang Retak
Keutuhan keluarga menjadi dambaan setiap orang. Namun kenyataannya, ada
beberapa keluarga yang mengalami masalah sehingga keluarga mereka mengalami
keretakan, bahkan sampai berpisah. Sebagai orang Kristen, marilah kita menjaga
keluarga kita sebaik mungkin dengan menanamkan prinsip-prinsip Kristen dalam
keluarga. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang sedang
mengalami masalah, doakan agar keluarga ini bisa mengalami pemulihan dan
kebersamaan.

21 Desember 2013 - Laporan Tahunan
Bulan Desember menjadi bulan yang sibuk bagi sebagian besar karyawan. Biasanya,
pada akhir tahun seperti ini, para karyawan dituntut untuk menyelesaikan laporan
tahunan dari masing-masing pekerjaannya. Pembuatan laporan tahunan ini
memerlukan konsentrasi dan ketelitian karena mereka harus mengumpulkan semua
informasi dan hasil kerja selama satu tahun. Doakanlah kepada Tuhan Yesus agar para
karyawan bisa mengerjakan laporan tahunan dengan teliti dan maksimal. Berdoalah
juga agar setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi
perusahaan/yayasan tempat mereka bekerja.

22 Desember 2013 - Hari Ibu
Tidak diragukan lagi bahwa peran ibu sangat penting dalam kehidupan ini. Selain
melahirkan, merawat, dan membimbing, ibu berperan penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak di masa yang akan datang. Melalui kasih sayang yang
diberikannya, anak bisa hidup lebih baik dengan mengasihi sesamanya. Marilah di hari
yang istimewa ini, yaitu hari Ibu, kita mendoakan ibu kita dan para ibu di seluruh dunia
agar mereka bisa tetap melakukan panggilannya dengan penuh sukacita. Berdoalah
juga agar mereka menjadi ibu yang berkenan bagi keluarga dan Tuhan.
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Salam sukacita dalam Kristus,
Minggu ini, kita semua akan larut dalam khidmatnya ibadah peringatan Natal di gereja
kita masing-masing. Sungguh indah melihat semua orang percaya datang untuk
bersyukur kepada Allah yang telah memberikan Putra Tunggal-Nya demi keselamatan
orang-orang percaya. Kiranya, sukacita yang dirasakan Maria, Yusuf, bala tentara
malaikat, para gembala, dan orang-orang Majus juga kita rasakan. Biarlah hati kita
dipenuhi dengan ucapan syukur yang melimpah atas anugerah-Nya yang mulia ini.
Redaksi Tamu KADOS,
Davida
<http://doa.sabda.org>

23 Desember 2013 - Persiapan Malam Natal dan Peringatan Natal
Pada tanggal 24 Desember, orang-orang percaya di seluruh dunia akan mengikuti
ibadah malam Natal. Sedangkan, pada tanggal 25 Desember, akan dilangsungkan
ibadah untuk memperingati Natal. Gereja maupun persekutuan-persekutuan orang
percaya pastinya sudah akan menyelesaikan persiapan demi persiapan untuk kedua
acara penting tersebut. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar persiapan yang dilakukan
dapat maksimal sehingga ibadah malam Natal dan peringatan hari Natal menjadi
persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berdoalah pula agar setiap orang yang
terlibat dalam persiapan tersebut diberikan hati yang penuh sukacita dalam melayani.

24 Desember 2013 - Ibadah Malam Natal
Hari ini, ibadah malam Natal dilangsungkan di banyak gereja di Indonesia. Berdoalah
agar Tuhan Yesus membuka hati setiap anggota jemaat agar memiliki kerinduan untuk
datang bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam menyambut peringatan
kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah pula agar di setiap tempat penyelenggaraan
ibadah ini, suasananya kondusif dan gereja dapat menjadi saksi yang baik bagi
masyarakat yang ada di sekitarnya.

25 Desember 2013 - Hari Natal 2013
Selamat hari Natal 2013. Pada hari ini, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat
kita, Yesus Kristus. Melalui kelahiran-Nya, kita semakin diteguhkan bahwa Allah begitu
mengasihi kita melalui kedatangan anak-Nya ke dunia ini. Kiranya di Natal ini, semua
umat kristiani bisa memaknai Natal secara benar agar Natal ini semakin mendekatkan
mereka kepada Kristus, dan terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Marilah
kita bersama-sama berdoa untuk semua umat kristiani di Indonesia agar mereka bisa
merayakan Natal dengan hati yang penuh kerinduan akan kasih Kristus. Berdoalah juga
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agar Natal tahun ini bisa menjadi berkat bagi umat kristiani dan mereka yang belum
percaya.

26 Desember 2013 - Hamba-Hamba Tuhan yang Melayani Ibadah-Ibadah
Perayaan Natal
Dalam setiap perayaan Natal, tentu saja yang menjadi fokus dari acara tersebut adalah
khotbah dari firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa penting: kelahiran Tuhan
Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan biasanya akan menjadi lebih sibuk dari hari-hari
biasanya selama bulan Desember ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap
hamba-Nya yang telah Dia berikan tugas untuk melayani jemaat dalam setiap perayaan
Natal. Kiranya, firman Tuhan yang disampaikan melalui mereka menjadi berkat bagi
setiap jemaat dan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarkan
firman untuk lebih mengasihi Tuhan hari lepas hari.

27 Desember 2013 - Perayaan Natal di Penjara-Penjara
Perayaan Natal tidak hanya dilakukan di gereja atau kelompok persekutuan di rumahrumah. Penjara merupakan salah satu tempat diadakannya perayaan Natal, khusus
untuk para narapidana yang beragama Kristen. Biasanya, para narapidana sendiri yang
mengatur acara ini, dengan dukungan pengurus Lapas. Tetapi, bisa juga acara
diadakan oleh sebuah yayasan Kristen, gereja, atau persekutuan tertentu dengan
mengundang para narapidana yang ada di situ. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus
karena Natal bisa dilakukan di mana saja, bahkan di penjara sekalipun. Berdoalah agar
firman Tuhan yang disampaikan dalam acara tersebut dapat semakin melembutkan hati
setiap narapidana sehingga hidup mereka benar- benar dipulihkan oleh Tuhan Yesus.

28 Desember 2013 - Natal dalam Keluarga
Meskipun perayaan Natal sudah dilakukan dalam gereja, tetapi ada juga keluargakeluarga Kristen yang punya tradisi merayakan Natal dalam keluarga mereka.
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar tradisi ini bukan sekadar waktu untuk bertemu
dengan keluarga besar, tetapi menjadi ajang untuk saling menyaksikan kemurahan
Tuhan dalam hidup setiap anggota keluarga.

29 Desember 2013 - Liburan Natal dan Tahun Baru
Bulan Desember biasanya identik dengan libur panjang, terutama bagi umat kristiani.
Mengapa? Karena pada bulan ini, ada beberapa hari libur seperti: libur Natal dan libur
Tahun Baru. Biasanya, pada masa liburan ini, jalur transportasi akan terlihat semakin
padat. Jadi, jika Anda ingin bepergian, berhati-hatilah di jalan raya, dan jika Anda tidak
bepergian, gunakan kesempatan liburan ini untuk melakukan kegiatan yang berguna.
Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang bisa menikmati
dan menggunakan masa liburan ini dengan sebaik mungkin. Berdoalah juga untuk umat
kristiani agar bisa meluangkan waktu untuk mengisi liburan ini dengan merenungkan
penyertaan dan kebaikan kasih Tuhan selama setahun ini.
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KADOS 182 (30 Desember 2013 -- 5 Januari 2014)
Salam damai Yesus Kristus,

Beberapa hari lagi, kita akan memasuki tahun 2014. Sudah siapkah kita melangkah di
tahun yang baru ini? Siap atau tidak siap, tahun 2014 pasti akan datang, dan kita harus
melangkah ke dalamnya. Untuk itu, utamakan persiapan hati kita, yaitu tetap percaya
dan setia kepada Tuhan Yesus bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah, dahulu,
sekarang, sampai selamanya. Ketika kita memercayai kasih Tuhan ada dalam diri kita,
kita pasti dapat menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan hati, roh, dan
semangat yang baru. Amin.
Segenap redaksi KADOS mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU 2014. Tetaplah setia
kepada Tuhan Yesus dan cintailah firman Allah setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Pemimpin Redaksi KADOS,
Santi T.
< santi(at)in-christ.net >
<http://doa.sabda.org>

30 Desember 2013 - Harapan Indonesia pada Tahun 2014
Ada banyak harapan masyarakat yang ditujukan kepada bangsa Indonesia, baik untuk
kesejahteraan masyarakat, kondisi pemerintah yang "sehat", stabilitas keamanan, dll..
Harapan-harapan masyarakat ini akan menjadi harapan Indonesia, yang dikerjakan
bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2014 nanti,
kiranya Indonesia bisa menjadi lebih maju dan berkembang sehingga harapan
masyarakat dapat terwujud. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar masyarakat
dan pemerintah Indonesia dapat saling membantu untuk mewujudkan harapanharapan Indonesia di tahun 2014. Doakanlah pula agar pada tahun 2014 nanti,
Indonesia bisa melanjutkan pembangunan yang belum selesai dan memperbaiki
infrastruktur yang kurang memadai.

31 Desember 2013 - Persiapan Menyambut Tahun Baru 2014
Satu hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2013 dan mulai "menginjak" tahun 2014.
Biasanya, pada akhir tahun, hampir semua orang, bahkan
perusahaan/instansi/pemerintah, mulai memikirkan rencana atau mimpi-mimpi untuk
dilakukan dan diraih pada tahun depan. Tanpa perencanaan/mimpi, kita akan
mengalami kesulitan dalam menentukan arah/tujuan hidup kita. Sebagai orang Kristen,
sebelum kita membuat semua perencanaan itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan
untuk meminta hikmat dalam membuat perencanaan. Berdoalah untuk semua orang
Kristen agar mereka bisa peka terhadap keinginan hati Tuhan sehingga perencanaan
untuk tahun depan selaras dengan kehendak-Nya.
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"Selamat Tahun Baru 2014", jadikan tahun ini lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya.
Hari pertama tahun baru ini menjadi momen yang istimewa bagi setiap orang.
Pemerintah pun menetapkan hari ini sebagai libur, dan banyak orang memanfaatkan
hari ini dengan melakukan berbagai aktivitas, misalnya liburan, ibadah tahun baru, dll..
Marilah kita berdoa agar setiap orang bisa memanfaatkan hari ini dengan bijaksana,
dengan melakukan aktivitas yang berguna. Berdoalah juga untuk setiap orang Kristen
agar mereka bisa menyediakan waktu terbaik untuk merenungkan dan melihat
penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka di tahun lalu, dan terus berpengharapan di
dalam Tuhan untuk tahun 2014 ini.

2 Januari 2014 - Persiapan Raker YLSA
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) selalu mengadakan acara Raker (rancangan kerja)
setiap awal tahun. Raker ini bertujuan untuk melihat kembali pencapaian-pencapaian
yang telah diraih selama satu tahun, evaluasi pekerjaan, dan penyusunan rencanarencana kerja untuk 1 tahun ke depan. Melalui acara Raker ini, YLSA semakin melihat
karya Tuhan dan campur tangan-Nya terhadap setiap hal yang sudah dicapai oleh
YLSA. Tentu saja dalam mencapai semua ini, YLSA harus mengalami berbagai
tantangan dan kesulitan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar persiapan
Raker YLSA dapat dilakukan dengan lancar oleh masing-masing divisi. Berdoalah juga
agar pelayanan YLSA semakin berkembang dan banyak jiwa semakin mengenal Kristus
melalui pelayanan ini.

3 Januari 2014 - Kepedulian Masyarakat terhadap Kualitas Makanan
Makanan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Namun, keadaan ekonomi yang
semakin sulit menyebabkan kepedulian masyarakat terhadap makanan yang bergizi
menjadi berkurang. Masyarakat lebih berfokus untuk menghemat keuangan dan makan
seadanya, bahkan sering kali makanan itu tidak memenuhi standar kecukupan gizi.
Keadaan semacam ini memang menjadi dilema bagi masyarakat. Untuk itu, berdoalah
kepada Tuhan Yesus agar masyarakat bisa bijaksana dalam menggunakan uang dan
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Doakanlah juga agar masyarakat lebih teliti dan
peduli terhadap bahan-bahan makanan yang mereka konsumsi supaya tidak
berdampak buruk bagi kesehatan mereka di kemudian hari.

4 Januari 2014 - Program Pelayanan Gereja
Setiap gereja tentunya mempunyai program pelayanan gereja. Penyusunan program ini
memerlukan kepekaan dalam beberapa hal seperti peka terhadap keinginan Tuhan,
kebutuhan gereja, dan kebutuhan jemaat. Program pelayanan gereja ini biasanya
disusun dan dilakukan selama setahun. Jadi, setiap orang yang terlibat dalam
penyusunan program gereja ini harus benar-benar bisa melihat visi yang Tuhan
tanamkan dalam gereja supaya program yang disusun bisa semakin memajukan gereja,
baik dalam pertumbuhan rohani jemaat maupun pelayanan gereja. Marilah kita berdoa
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agar setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program pelayanan gereja bisa
menyusun program dengan bijaksana, sesuai dengan keinginan Tuhan. Berdoalah juga
agar semua gereja di Indonesia terus bertumbuh di dalam Kristus dan semakin giat
dalam memberitakan Kabar Baik, melalui setiap program pelayanan yang dilakukan.

5 Januari 2014 - Metode Edukasi Melalui Multimedia
Zaman ini, metode edukasi bisa dilakukan melalui berbagai media. Hal ini seharusnya
bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membangun dan meningkatkan
kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal karakter, intelektual, kreativitas, dll..
Namun, multimedia yang ada saat ini justru dimanfaatkan menjadi sumber
pendapatan/finansial bagi kepentingan pribadi/instansi tertentu. Dengan adanya
motivasi seperti ini, sajian/konten multimedia kurang begitu diperhatikan sehingga
masyarakat justru melihat/menikmati sajian yang kurang/bahkan tidak mendidik. Marilah
kita berdoa agar setiap orang/instansi yang terlibat dalam bidang multimedia bisa
menyadari peran penting multimedia untuk metode edukasi masyarakat. Doakanlah
pula agar setiap orang bisa memanfaatkan multimedia dengan baik, dengan tidak
mengutamakan keuntungan/kepentingan pribadi.
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