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KADOS 44 (10 -- 16 Januari 2011)  

Shalom, 
Selamat Tahun Baru 2011 kami ucapkan kepada Anda semua. Senang sekali kami bisa 
menjumpai Anda kembali. Harapan kami, semoga di tahun yang baru ini, Anda tetap 
diberi-Nya sukacita dan semangat yang lebih lagi untuk terus maju berkarya dan 
melayani Dia.  

Selamat berdoa.  

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

“  " Tuhan, semoga aku selalu siap berdoa pada setiap kesempatan, karenahal itu 
akan menguntungkanku dan membuat-Mu berkarya dengan cara yang lebih besar 

dalam hidupku." ”  
10 Januari 2011 - Inflasi di Indonesia  

Inflasi pasti menekan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan 
pas-pasan, orang yang miskin, dan nyaris miskin -- wong cilik! Sebagaimana biasanya 
pendorong inflasi tinggi adalah kenaikan harga bahan makanan. Namun kali ini 
lonjakannya sangat tinggi, sampai 15,64%. Kondisi ini memprihatinkan sebab bahan 
makanan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk dibeli. Bagi masyarakat kelas 
bawah, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah dan pas-pasan, apalagi yang 
mencari uang hari ini untuk hidup hari ini juga, lonjakan harga bahan makanan 
merupakan pukulan yang pasti terasakan amat berat. Lonjakan harga pada ujungnya 
dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan standar 
minimum asupan gizi. Doakan masyarakat Indonesia, terkhusus mereka yang 
berpenghasilan pas-pasan, orang yang miskin, dan nyaris miskin, agar Tuhan 
memelihara hidup mereka, sehingga kebutuhan pokok dapat tercukupi.  

Sumber: Kompas, Rabu, 5 Januari 2011, Halaman 6  

11 Januari 2011 - Pendidikan  

Pendidikan yang baik harus diberikan kepada anak sejak dini, khususnya dalam lingkup 
keluarga. Namun, akhir-akhir ini banyak keluarga yang tidak peduli dengan pendidikan 
anak, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi rohani. Hal ini membahayakan dan 
dapat menimbulkan kerentanan masuknya pengaruh negatif dari lingkungan luar secara 
leluasa. Selain itu, kondisi semacam ini dapat memberikan dampak negatif bagi masa 
depan anak. Doakan agar setiap anak boleh mendapatkan pendidikan yang layak, baik, 
dan benar dari keluarga dan lingkungan sekitar di mana mereka berada.  

http://doa.sabda.org/
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12 Januari 2011 - Pi untuk Pemuda dan Remaja  

Generasi muda adalah generasi penerus yang sangat berharga sebagai simbol 
eksistensi sebuah negara. Tetapi banyak fakta yang kita lihat di negara ini, bahwa 
banyak generasi mudanya yang justru terjerumus dalam berbagai hal negatif, baik yang 
dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kalau hal semacam ini terus dibiarkan, 
maka keutuhan negara ini akan terancam. Doakan generasi muda, khususnya anak 
Tuhan di negara ini, agar tidak terjerumus dalam berbagai tindakan amoral, dan 
tentunya agar mereka lebih terbeban lagi dalam menjangkau generasi muda lainnya di 
negara ini, sehingga keutuhan negara dan bangsa ini ke depan dapat dipertahankan.  

13 Januari 2011 - Lembaga Penerjemahan Alkitab  

Peran lembaga penerjemahan Alkitab sangat penting di dalam perkembangan 
Kekristenan di negara ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai orang kristen 
ikut ambil bagian dalam mendukung pelayanan lembaga ini. Meskipun mungkin tidak 
secara langsung terlibat dalam organisasi, tapi setidaknya kita dapat mendukung dalam 
bidang lain, misalnya masalah pendanaan. Sehingga dengan adanya kelancaran dana 
untuk menyokong biaya operasional lembaga ini, maka hasil dari pelayanannya pun 
akan lebih maksimal. Doakan agar Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang 
diperlukan untuk proses penerjemahan Alkitab.  

14 Januari 2011 - Keluarga Hamba-hamba Tuhan  

Keluarga adalah faktor penting dalam menjalani hidup ini, dan keluarga juga sangat 
berpengaruh terhadap pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial atau 
bermasyarakat. Pada dasarnya keluarga adalah pelecut semangat dalam menjalani 
hidup sehari-hari. Doakan agar keluarga para hamba-hamba Tuhan diberi kesatuan dan 
kesehatian sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan khususnya, 
dan bagi masyarakat di sekitarnya pada umumnya melalui pelayanan mereka.  

15 Januari 2011 - Keterlibatan Gereja dalam Pelayanan Misi  

Gereja adalah tubuh Kristus yang harus terus dibangun dan mengalami progresivitas 
yang baik dalam pelayanan ke dalam maupun keluar. Dengan begitu, gereja akan 
memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi sarana bagi pelayanan-Nya, sebagaimana 
Amanat Agung Tuhan Yesus diperintahkan, "beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi." 
Doakan agar setiap gereja Tuhan di Indonesia mulai menjangkau mereka yang 
terhilang. Doakan juga untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan penjangkauan ini.  
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16 Januari 2011 - Persiapan Raker Ylsa  

YLSA akan mengadakan RAKER dalam waktu dekat. Saat ini setiap divisi yang ada di 
YLSA -- HRD, NET, WEB, PESTA, dan Publikasi, sedang mempersiapkan hal-hal yang 
akan dibahas dalam RAKER tersebut. Doakan agar Tuhan memberi kesehatan dan 
hikmat kepada setiap koordinator divisi dan seluruh staf, dalam menyiapkan dan 
merencanakan pelayanan YLSA yang lebih baik ke depan.  
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KADOS 45 (17 -- 23 Januari 2011)  

Shalom, 
Membaca koran adalah salah satu hal yang rutin saya lakukan -- meskipun tidak setiap 
hari membacanya, tapi saya tidak melewatkan setiap ada kesempatan untuk tidak 
membaca koran yang terbit setiap harinya. Dari koran yang saya baca, saya mendapati 
banyak sekali persoalan yang menimpa bangsa Indonesia, seperti bencana alam, 
masalah korupsi, gizi buruk, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan lain-lain. Cukup 
sedih mengetahui berita semacam itu. Mari tetap setia berdoa untuk pemulihan 
Indonesia.  

Selamat berdoa.  

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

“  "Tuhan, aku ingin pengabdianku kepada-Mu adalah pengabdian yangmurni, bukan 
sekadar penampilan luar. Selidiki hatiku dan lihatlah, adakah kemunafikan dalam 

diriku." ”  
17 Januari 2011 - Rokok di Indonesia  

Kementerian kesehatan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, menginginkan 
peringatan bergambar di kemasan rokok sebesar 50 persen bidang di bagian depan 
dan belakang. Peringatan bergambar diharapkan mengurangi perokok pemula yang 
belakangan kian muda usianya di Indonesia. Doakan agar upaya ini bisa segera 
terealisasi dan para pemilik industri rokok bersedia menaati aturan yang telah 
ditetapkan pemerintah, sehingga bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan dari 
kebiasaan merokok. Doakan juga agar melalui aturan ini masyarakat Indonesia dapat 
menghirup udara bersih, karena udara bersih adalah hak asasi manusia sehingga 
negara perlu melindunginya.  

Sumber: Kompas, Rabu, 12 Januari 2010, Halaman 13  

18 Januari 2011 - Acara Televisi Kristen  

Puji Tuhan, saat ini pelayanan rohani Kristen mulai banyak yang di tayangkan melalui 
media televisi. Dengan demikian, berarti berita Injil semakin tersebar dengan luas dan 
bisa disaksikan oleh kalangan luas. Doakan agar setiap orang tergerak untuk 
menyaksikan tayangan tersebut, dan mendapatkan pemulihan serta kekuatan yang 
baru di dalam Dia. Doakan juga agar pihak penyelenggara acara, dapat mengemas 
acara tersebut sehingga lebih mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat luas dan 

http://doa.sabda.org/
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memiliki pengajaran Alkitab yang benar, sehingga melalui acara-acara tersebut, dapat 
membawa pertobatan bagi mereka yang belum percaya.  

19 Januari 2011 - Keamanan Bangsa Indonesia di Tahun 2011  

Jika kita melihat maupun membaca berita di berbagai media -- entah media elektronik 
maupun media massa, maka tidak sedikit peristiwa yang telah terjadi di Indonesia. 
Salah satunya adalah masalah terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang 
mengatasnamakan ajaran agama tertentu, yang mengakibatkan kerugian yang cukup 
besar dan jatuhnya korban jiwa. Belum lagi ditambah dengan aksi-aksi provokasi yang 
dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari persoalan tersebut. 
Berdoa untuk keamanan dan stabilitas nasional bangsa Indonesia di tahun 2011, 
supaya terbentuk suatu situasi yang kondusif dan terkendali dalam berbagai aspek dari 
bangsa ini.  

20 Januari 2011 - Pejabat Pemerintahan Kristen  

Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan seharusnya menjadi terang di 
antara rekan-rekan kerja mereka. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan, 
contohnya bekerja dengan jujur dan tidak menerima suap atau melakukan korupsi. 
Doakan agar Tuhan memampukan setiap anak-anak-Nya yang duduk dalam 
pemerintahan, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Doakan juga agar 
Tuhan menjaga hati mereka sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang 
tidak benar.  

21 Januari 2011 - Karyawan Kristen  

Sebagai seorang karyawan Kristen setiap harinya pasti bertemu dan bekerja sama 
dengan orang-orang yang tidak seiman. Diharapkan mereka dapat memanfaatkan 
peluang yang ada untuk menyampaikan Kabar Baik Yesus Kristus dan menjadi berkat 
bagi sesama. Doakan agar Tuhan memberi keberanian dan hikmat kepada setiap 
karyawan Kristen untuk menyampaikan Kabar Baik tersebut kepada rekan-rekan 
mereka yang belum percaya. Doakan juga agar setiap hal yang mereka lakukan 
didasarkan pada hati yang tulus sehingga melalui tindakan ini, rekan sekerja mereka 
dapat melihat dan merasakan kasih Kristus.  

22 Januari 2011 - Guru Kristen di Indonesia  

Guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masa depan anak didik. 
Berita akhir-akhir ini mengatakan ada beberapa guru yang tidak menjalankan tugasnya 
dengan baik. Mereka melakukan kejahatan terhadap anak didik. Hal ini membawa 
mereka untuk berurusan dengan pihak berwajib, sekaligus diberhentikan dari tugasnya. 
Doakan supaya para guru -- terkhusus guru-guru Kristen di Indonesia memiliki integritas 
sebagai pendidik yang berdedikasi tinggi dan berwibawa.  
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23 Januari 2011 - Pelanggan Milis Publikasi  

Puji Tuhan, tahun ini divisi publikasi telah menerbitkan milis-milis publikasi yang lebih 
ringkas dan berbobot yang bisa di akses melalui media telepon seluler. Bersyukur juga 
karena respons yang diberikan oleh para pelanggan cukup baik. Beberapa surat yang 
masuk ke meja redaksi sangat memberkati dan mendorong t im publikasi untuk bisa 
bekerja dan melayani dengan lebih baik lagi. Doakan agar Tuhan memampukan setiap 
orang yang terlibat di dalam divisi publikasi untuk dapat bekerja sama dengan baik, 
sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik pula, dan menjadi berkat bagi para 
pelanggan yang berlangganan milis publikasi YLSA. Doakan juga agar melalui media 
ini, setiap bahan yang telah disebarkan, dapat menjadi berkat bagi para pelanggan milis 
publikasi, dan para pelanggan milis publikasi YLSA bisa menjadi berkat untuk keluarga, 
rekan kerja/pelayanan, dan lingkungan sekitar mereka.  
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KADOS 46 (24 -- 30 Januari 2011)  

Shalom, 
Perubahan iklim/suhu global memengaruhi sejumlah sektor yang ada di Indonesia, 
seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain. Akibatnya, terjadi lonjakan harga yang cukup 
tinggi. Mari tetap teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, di tengah situasi yang 
tidak kondusif seperti saat ini.  

Selamat berdoa.  

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

“  "Tuhan, tolong aku untuk meminum air kehidupan dan menyadaribahwa rahmat 
dan kasih-Mu tidak berakhir, apa pun yang telah aku rasakan dan perbuat."  ”  

24 Januari 2011 - Bencana Banjir  

Akibat curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini, menyebabkan sejumlah wilayah di 
Indonesia terkena banjir. Bencana ini menelan cukup banyak korban, entah itu korban 
jiwa maupun materi. Doakan daerah-daerah di Indonesia yang rawan banjir, supaya 
masyarakatnya dapat menjaga kebersihan lingkungan hidup dan bersikap mawas diri. 
Doakan juga masyarakat Indonesia yang menjadi korban banjir, para korban bencana 
banjir, kiranya mereka boleh mendapatkan penanganan yang lebih baik dari pemerintah 
setempat.  

25 Januari 2011 - Internet  

Internet, siapa yang tidak mengetahuinya, setiap kita pasti menggunakannya, entah 
untuk mencari bahan-bahan keperluan belajar atau hanya sekadar untuk hiburan 
semata. Selain itu, internet saat ini juga sudah bisa di akses melalui handphone, 
sehingga memberi kemudahan bagi mereka yang sering menggunakan internet. 
Doakan agar setiap orang percaya dapat menggunakan internet dengan baik dan 
bertanggung jawab. Doakan juga agar setiap anak Tuhan menggunakan media internet 
yang memiliki jangkauan yang cukup luas, untuk menyampaikan berita keselamatan.  

26 Januari 2011 - Masalah Kriminal di Perkotaan  

Tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Kebanyakan t indakan ini terjadi di kota-kota besar dan dilatarbelakangi oleh berbagai 
faktor -- salah satunya masalah ekonomi. Doakan kota-kota yang ada di Indonesia, 
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supaya Tuhan memberikan kedamaian di dalamnya sehingga dapat tercipta suatu 
kehidupan yang harmonis satu dengan yang lainnya.  

27 Januari 2011 - Pemerintah  

Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja dan tanggung jawab pemerintahan 
Indonesia saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini sebagai akibat dari 
kekecewaan rakyat terhadap pemerintah karena masih banyaknya kasus yang tak 
kunjung selesai, khususnya kasus-kasus korupsi, bahkan sepertinya kasus-kasus yang 
ada cenderung dihilangkan dari peredaran dan seakan tak tersentuh oleh hukum. 
Doakan pemerintahan Indonesia dan aparat penegak hukum agar diberi hikmat dan 
keberanian untuk membela kebenaran, dan diberi roh takut akan Tuhan.  

28 Januari 2011 - Kurang Gizi  

Masalah kurang gizi masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kekurangan gizi 
dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Mereka mengalami berbagai macam 
penyakit, salah satunya busung lapar. Keadaan seperti ini tentunya tidak dapat 
dibiarkan berlarut-larut. Di samping itu, pemerintah sedang mengadakan pengentasan 
untuk hal ini. Doakan supaya pengentasan masalah kurang gizi dapat diselesaikan oleh 
pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.  

29 Januari 2011 - Penginjilan  

Penginjilan adalah tugas yang tidak mudah untuk dilakukan. Banyak tantangan yang 
harus dihadapi dalam pelayanan penginjilan. Namun, hal ini harus tetap dilakukan untuk 
menjangkau mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan penginjilan yang 
dilakukan di Indonesia. Kiranya mereka yang belum percaya boleh dijangkau oleh Injil 
dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru selamat.  

30 Januari 2011 - Ucapan Syukur atas Terselenggaranya Raker Ylsa  

Puji Tuhan, tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, YLSA telah melaksanakan Rapat Kerja 
(RAKER) tahunan. Banyak hal dan rencana yang akan dilaksanakan selama tahun 
2011 ini. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kondisi cuaca yang baik dan kesehatan 
seluruh peserta, dan penyertaan Tuhan selama RAKER berlangsung. Kami juga 
berterima kasih atas dukungan doa yang Anda berikan untuk kami. Doakan agar setiap 
rencana yang telah kami susun, bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu, sehingga 
pekerjaan Tuhan tidak terhambat.  
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KADOS 47 (31 Januari -- 6 Februari 2011)  

Shalom, 
Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2011 ini. Apa saja yang telah 
Anda lakukan selama satu bulan yang lalu? Semoga kita tidak menyia-nyiakan setiap 
kesempatan yang ada untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada 
di sekitar kita. Harapan kami, semoga di bulan-bulan yang akan datang, kita semakin 
giat bekerja bersama Dia.  

Selamat berdoa.  

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

 

“  "Tuhan, aku ingin pengabdianku kepada-Mu adalah pengabdian yang murni, 
bukan sekadar penampilan luar. Selidiki hatiku dan lihatlah, adakah kemunafikan 

dalam diriku." ”  
31 Januari 2011 - Cuaca Ekstrem di Indonesia  

Perubahan cuaca ekstrem telah berdampak pada kehidupan nelayan di Tanah Air. 
Ratusan ribu nelayan tidak bisa melaut dan puluhan nelayan hilang terseret ombak. 
Berdasarkan data Kiara, bulan Januari-September 2010 tercatat 68 nelayan meninggal 
di laut, selama cuaca ekstrem. Pemerintah mengklaim jumlah nelayan yang tidak bisa 
melaut 473.983 orang di 41 kabupaten/kota di 20 provinsi. Doakan agar di tengah cuaca 
yang ekstrem, setiap nelayan tidak mengalami putus asa dan tetap berusaha untuk 
melakukan pekerjaan sampingan, sehingga keperluan untuk hidup dapat tercukupi.  

Sumber: Kompas, Jumat, 28 Januari 2011, Halaman 19  

1 Februari 2011 - Orang Tua dalam Mendidik Anak  

Masih banyak orang tua yang berlaku kasar kepada anaknya yang masih berada di 
bawah umur, sehingga menyebabkan anak harus pergi dari rumah karena merasa tidak 
nyaman di rumah. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit anak menjadi trauma dan enggan 
untuk pulang ke rumah. Jika diperhatikan, anak usia dini harus mendapatkan kasih 
sayang yang penuh, sehingga ketika dewasa nanti, dapat menjadi pribadi yang 
berguna. Doakan para orang tua, supaya dapat mendidik anaknya dengan baik dan 
penuh kasih sayang.  
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2 Februari 2011 - Penginjilan di Indonesia  

Penginjilan terhadap suku-suku terabaikan senantiasa dilakukan oleh mereka yang 
terbeban membagikan berita keselamatan kepada mereka yang belum terlayani. 
Meskipun usaha untuk menjangkau mereka yang masih berada di daerah primitif 
menghadapi banyak kendala. Namun demikian, Injil harus tetap diberitakan ke seluruh 
wilayah Indonesia, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Doakan setiap 
anak-anak Tuhan yang sedang melayani di ladang pelayanan dalam menjangkau jiwa-
jiwa bagi Tuhan, kiranya mereka senantiasa diberi kekuatan dan semangat yang selalu 
baru dari Tuhan.  

3 Februari 2011 - Kemiskinan di Indonesia  

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang sedang dihadapi 
bangsa Indonesia. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena 
sebegitu beratnya beban yang ditanggung oleh rakyat miskin di bangsa ini, sehingga 
mengakibatkan mereka berbuat apa pun untuk dapat bertahan hidup. Doakan setiap 
elemen masyarakat bangsa ini, supaya diberi kesadaran akan tanggung jawabnya 
terhadap sesama, sehingga dengan begitu maka rasa saling mengasihi pun boleh 
tercermin dalam pola hidup dari masyarakat bangsa ini.  

4 Februari 2011 - Kesetiaan Jemaat kepada Tuhan  

Setelah mengamati beberapa gereja didapatkan suatu realita: kemunduran yang terjadi 
di dalam kesetiaan jemaat untuk berbakti kepada Tuhan. Menurut pengamatan yang 
dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan, kemunduran ini dikarenakan faktor ekonomi 
dan masalah yang sedang mereka hadapi, yang pada kenyataannya kehidupan 
semakin hari semakin sulit. Doakan para jemaat yang saat ini sedang mengalami 
kelemahan iman, kiranya di tahun 2011, mereka mendapatkan semangat yang baru dari 
Tuhan untuk semakin setia dalam menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan-Nya.  

5 Februari 2011 - Pengajar Pendidikan Kristen  

Kenyataan di lapangan menemukan bahwa ada beberapa pengajar yang mengajar 
mata kuliah pendidikan agama Kristen sekarang ini, memiliki ajaran yang menyesatkan 
dan menyimpang dari iman kekristenan yang seharusnya. Bahkan didapatkan ada 
beberapa mahasiswa yang menjadi pengikutnya. Mereka kemudian mendirikan suatu 
aliran pengajaran sendiri. Mereka benar-benar membelokkan kebenaran-kebenaran 
yang terdapat di dalam Alkitab. Doakan supaya pengajar pendidikan agama Kristen 
yang pengajarannya menyimpang dari iman Kristen, mendapat penerangan dari Tuhan 
untuk bertobat dan kembali menjadi pengajar yang baik dan bertanggung jawab 
terhadap para mahasiswanya.  
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6 Februari 2011 - Information Technology Services (ITS)  

Divisi yang baru saja berubah nama menjadi Information Technology Services (dulunya 
Divisi NET), siap memasuki pelayanan di tahun 2011 ini bersama Tuhan! Banyak hal 
yang sudah direncanakan untuk tahun 2011, baik untuk menyelesaikan pekerjaan dari 
tahun lalu yang belum terselesaikan, tapi juga ada beberapa target baru yang siap 
dikerjakan. Tolong doakan untuk follow-up rencana yang sudah di buat untuk 2011, 
diantaranya untuk pelayanan Mobile, Facebook Application, Biblical Community 
Services, dll.. Berdoa untuk kebutuhan SDM yang memunyai skill dan kerinduan untuk 
melayani Tuhan di bidang IT, serta anggota tim ITS yang ada saat ini dan yang masih 
terus bekerja. Doakan juga produk-produk yang sudah ada, supaya semakin banyak 
orang yang bisa mendapatkannya dan diberkati.  
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KADOS 48 (7 -- 13 Februari 2011)  

Shalom, 
Ketika saya memulai pelayanan sebagai seorang pendoa syafaat (sekitar 10 tahun yang 
lalu), pemimpin doa saya mengajarkan kepada saya untuk memiliki jam-jam doa yang 
konsisten. Saya diajar untuk berdoa minimal satu jam setiap hari. Awalnya saya 
bingung, karena menurut saya berdoa selama satu jam merupakan waktu yang cukup 
lama. Di awal pelayanan saya, saya hanya mampu berdoa sepuluh sampai lima belas 
menit setiap harinya -- itu pun bagi saya sudah lama sekali. Namun ketika saya 
mencoba untuk bertekun di dalam doa, saya menemukan doa merupakan komunikasi 
dua arah -- ada saat ketika kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Dia, 
ada saat juga ketika kita belajar untuk peka mendengar suara-Nya, sehingga kita 
belajar untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Milikilah kehidupan doa yang 
konsisten. Mari ambil komitmen untuk tekun berdoa setiap harinya. Anda tidak perlu 
langsung memasang target untuk berdoa satu jam atau lebih setiap harinya. Bila 
keadaan rohani Anda tidak siap untuk berdoa syafaat selama satu jam atau lebih, Anda 
sama seperti berusaha untuk lari maraton tanpa latihan. Anda perlu mulai berdoa di 
tempat Anda berada, sesuai dengan keadaan rohani Anda saat ini. Selamat berdoa.  

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

“  "Tuhan, tolong aku untuk meminum air kehidupan dan menyadari bahwa rahmat 
dan kasih-Mu tidak berakhir, apa pun yang telah aku rasakan dan perbuat."  ”  

7 Februari 2011 - Banjir di Sulawesi Utara  

Dua belas rumah hancur dan empat orang tewas diterjang banjir disertai tanah longsor 
di Kecamatan Siau dan Kecamatan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. 
Sementara itu, poros jalan Trans Sulawesi dan rumah-rumah penduduk di Kecamatan 
Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow masih terendam banjir hingga satu meter 
akibat hujan deras selama sepekan belakangan ini. Banjir di Poigar dikabarkan akibat 
meluapnya Sungai Nonapan. Doakan agar pemerintah sigap menolong masyarakat di 
Kecamatan Siau, Tagulandang, dan Poigar yang terkena musibah akibat perubahan 
cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini. Doakan juga bagi pemulihan untuk korban-
korban banjir yang kehilangan sanak saudara maupun harta benda mereka.  

Sumber: Kompas, Rabu, 2 Februari 2011, Halaman 23  

8 Februari 2011 - Pelayanan Misi di Pedalaman Indonesia  

Banyak suku bangsa di pedalaman Indonesia yang belum pernah mendengar firman 
Tuhan. Sekarang ini ada beberapa lembaga misi yang berusaha menjangkau dan 
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melayani orang-orang dari daerah-daerah pedalaman tersebut. Doakan setiap utusan 
yang dikirim oleh lembaga-lembaga tersebut dimampukan oleh Tuhan untuk 
menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.  

9 Februari 2011 - Direktorat Jenderal Bimas Kristen  

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen adalah badan yang 
berada di bawah naungan Departemen Agama (sekarang disebut Kementerian Agama). 
Tugas yang diemban oleh Direktur Jenderal (Dirjen) serta seluruh stafnya adalah 
memfasilitasi, membina, dan mengarahkan gereja-gereja serta lembaga-lembaga 
Kristen yang ada di Indonesia. Karena tanggung jawab mereka yang besar tersebut, 
doakan kiranya Tuhan terus memakai lembaga ini untuk memperluas gereja-Nya di 
Indonesia dan agar keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh sejalan dengan 
rencana Tuhan.  

10 Februari 2011 - Keluarga Pegawai Pemerintah  

Dalam mengelola pemerintahan negara, adakalanya para abdi negara kurang 
meluangkan waktu untuk keluarga mereka. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di 
dalam keluarga mereka yang akan berimbas kepada pekerjaan mereka. Doakan agar 
Tuhan memampukan para pegawai pemerintah untuk takut akan Tuhan dan bersikap 
bijaksana dalam menggunakan waktu mereka, sehingga mereka tidak melalaikan 
keluarga mereka. Doakan juga agar keluarga mereka terus mendukung pekerjaan yang 
dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

11 Februari 2011 - Perubahan Cuaca di Indonesia  

Cuaca di Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan banyak orang jatuh sakit. Tidak 
hanya itu, curah hujan yang semakin meningkat akhir-akhir ini juga telah 
mengakibatkan banjir, tanah longsor, gagal panen, dan permasalahan-permasalahan 
lain di berbagai wilayah di Indonesia. Doakan kiranya cuaca boleh menjadi normal 
kembali, sehingga masyarakat yang terkena dampak perubahan cuaca tidak terus 
bertambah. Doakan pula agar masyarakat dapat menjaga kesehatan mereka supaya 
tidak mudah jatuh sakit.  

12 Februari 2011 - Pelayanan Yh di Sumatera Barat  

Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan beban 
doa. Nama saya YH, dan saya adalah seorang lulusan salah satu sekolah teologi di 
Jawa Tengah. Saat ini saya melayani di salah satu daerah di Sumatera Barat. Hampir 
satu tahun belakangan ini sebagian orang Kristen di sini tidak dapat lagi beribadah 
bersama-sama, khususnya orang-orang Nias yang merantau di kota ini. Ada beberapa 
gereja yang melayani mereka, tetapi sekarang gereja-gereja tersebut hanya dapat 
mengadakan persekutuan doa di rumah-rumah. Tetapi persekutuan rumah ini juga 
menjadi masalah, karena ketika mengadakan persekutuan doa, mereka didatangi oleh 
Ketua RT setempat dan warga, sehingga persekutuan doa tersebut ditutup, bahkan ada 
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jemaat yang terpaksa pindah dari tempat tersebut. Ada juga gereja yang didemo karena 
menggunakan ruko sebagai tempat ibadah. Bahkan ada aturan Pemkot yang melarang 
menggunakan hotel sebagai tempat ibadah. Sebenarnya ada satu solusi, tapi solusi 
tersebut sangat berat, yakni harus mencari tempat permanen yang ada di kawasan 
pecinan. Adapun tempat tersebut sangat mahal. Saat ini banyak orang-orang Nias yang 
berada di Sumatera Barat, terkhusus di perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang 
belum terlayani. Banyak juga di antara mereka yang akhirnya menjual iman mereka 
karena kebutuhan hidup, pernikahan, dsb.. Pada kesempatan ini, kami mengharap ada 
dukungan doa dari para pendoa sekalian, kiranya kami boleh tetap dikuatkan, 
ditabahkan, dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi atas kami.  

Sumber: Kiriman YH  

13 Februari 2011 - Presentasi Alkitab Mobi di Bandungan , Jawa Tengah  

Pada tanggal 4 Februari 2011, YLSA mengutus 3 orang staf untuk hadir dalam 
pertemuan sekelompok hamba Tuhan di Bandungan, Jawa Tengah. Pada kesempatan 
itu, staf YLSA mempresentasikan pelayanan Alkitab mobil yang baru saja diluncurkan 
oleh YLSA. Puji Tuhan, ketiga staf YLSA dapat melakukan presentasi dengan lancar. 
Kiranya setiap peserta dapat mengaplikasikan fasilitas Alkitab mobil tersebut dalam 
pelayanan mereka. YLSA juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong 
3 orang staf YLSA ini yang mempresentasikan pelayanan Alkitab mobil di Bandungan. 
Kiranya setiap peserta dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan mereka.  
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KADOS 49 (14 -- 20 Februari 2011)  

Shalom, 
Kerusuhan yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini cukup meresahkan 
masyarakat Indonesia. Belum lagi ditambah dengan isu-isu yang tidak benar, semakin 
menambah "panas" situasi saat ini. Mari bersatu hati dalam doa, agar masalah ini 
segera terselesaikan, dan setiap masyarakat Indonesia tidak mudah terpancing dengan 
isu-isu yang ada.  

Selamat berdoa.  

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

“  "Tuhan, sungguh tak mungkin menuangkan melalui kata-kata semua yang telah 
Engkau lakukan bagiku. 

Namun izinkan aku untuk mencoba mengatakannya kepada-Mu dalam doa dan 
penyembahan, serta menceritakan kepada orang lain melalui kesaksianku." ”  

14 Februari 2011 - Pascakerusuhan di Temanggung  

Aksi massa yang membakar dan merusak sejumlah gereja serta beberapa mobil dan 
sepeda motor di pusat kota Temanggung, Jawa Tengah, pada hari Selasa kemarin 
makin mengusik kerukunan antar umat beragama di Tanah Air. Namun peristiwa yang 
menghadirkan ketakutan di masyarakat Temanggung itu juga menghadirkan solidaritas 
antarwarga maupun antaragama. Uluran tangan dan dukungan pun berdatangan. 
Doakan agar kerukunan antarumat beragama di Temanggung tetap terjaga dengan 
baik. Doakan juga agar masalah ini segera terselesaikan, dan pihak berwajib bisa 
segera menangkap provokator kerusuhan ini, sehingga kebenaran bisa segera terwujud 
dan setiap praduga yang mengganggu pikiran publik bisa segera terjawab.  

Sumber: Kompas, Jumat, 10 Februari 2011, Halaman 15  

15 Februari 2011 - Pengungsi Mentawai Masih Terabaikan  

Lebih dari t iga bulan setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kondisi para korban masih memilukan. Buruknya 
manajemen bencana menjadi penyebab lambannya penanganan korban. Berdasarkan 
pantauan di lapangan, Selasa (8/2) dan Rabu, kondisi pengungsi di Kecamatan Pagai 
Selatan, Kepulauan Mentawai, sagat memprihatinkan. Sebagian warga pengungsi, 
termasuk anak-anak, masih tinggal di tenda darurat. Selain masih bertahan di tenda-
tenda darurat, warga juga terancam kekurangan pangan. Parahnya lagi, warga yang 
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sakit tidak bisa segera mendapat pertolongan karena sejak seminggu terakhir, tidak ada 
lagi dokter yang mau tinggal di Posko Induk Palang Merah Indonesia (PMI) di Pulau 
Pagai Selatan. Doakan agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tindakan 
guna menangani korban bencana yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. Doakan 
juga agar Tuhan melindungi dan memberi kesehatan kepada para korban bencana 
yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.  

Sumber: Kompas, Jumat, 11 Februari 2011, Halaman 1  

16 Februari 2011 - Orang Kristen yang Menjalani Pengadilan  

Saat ini tidak dimungkiri orang Kristen pun dapat melanggar hukum dan sedang dalam 
proses, maupun sudah menjalani proses pengadilan. Kesalahan yang dituduhkan pada 
mereka pun bervariasi mulai dari penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, tidak sedikit 
pula yang diadili karena dianggap melakukan penistaan agama lain. Doakan agar 
mereka dalam menjalani pengadilan ini boleh tetap setia kepada Tuhan, dan apabila 
mereka melanggar perintah Tuhan, mereka boleh bertobat dan berbalik dari sikap 
mereka yang salah. Doakan supaya setiap proses pengadilan dapat berlangsung 
dengan jujur dan adil.  

17 Februari 2011 - Lulusan Perguruan Tinggi  

Banyak mahasiswa di Indonesia yang baru lulus dari perguruan tinggi kesulitan mencari 
pekerjaan. Beberapa berharap segera punya fasilitas kerja dan posisi baik secara 
cepat, sementara banyak di antara mereka tidak memiliki kemampuan kepemimpinan, 
berkomunikasi, kepercayaan diri, maupun tanggung jawab. Doakan agar para pencari 
kerja, dapat menambah dan memperlengkapi diri mereka dengan pengetahuan dan 
pengalaman yang maksimal, sehingga mereka dapat memenuhi kualifikasi yang 
ditetapkan.  

18 Februari 2011 - Kejahatan Melalui Internet  

Dengan populasi pengguna internet yang besar, Indonesia sering kali menjadi target 
bagi para pelaku kejahatan melalui internet. Mulai dari perdagangan barang-barang 
terlarang hingga pencurian uang telah menimpa banyak pengguna internet di Indonesia. 
Kurangnya kesadaran dari para pengguna internet untuk menjaga keamanan mereka 
saat berselancar di internet, sering membuat mereka tertipu oleh para penjahat. Doakan 
agar Tuhan memampukan pihak berwajib untuk bersikap tegas terhadap pelaku 
kejahatan internet, dan supaya para pemerintah berusaha mendidik masyarakat supaya 
berhati-hati dalam berinternet.  

19 Februari 2011 - Kesejahteraan Nelayan  

Walaupun merupakan kepulauan dan diberkati Tuhan dengan kekayaan laut yang 
melimpah, namun nelayan Indonesia belum mencicipi kesejahteraan yang selayaknya. 
Banyak dari nelayan Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan anak-
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anak mereka belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Doakan agar pemerintah 
memerhatikan kesejahteraan para nelayan dan mengangkat derajat hidup mereka. 
Doakan supaya potensi kekayaan alam, seperti ikan, minyak, dan gas bumi dapat 
dieksplorasi oleh negara secara bertanggungjawab dan tidak merusak alam.  

20 Februari 2011 - Kebutuhan Lcd Proyektor  

Saat ini pelayanan YLSA semakin berkembang dan Tuhan terus kesempatan besar 
bagi YLSA untuk membagikan visi dan misi pelayanannya dan memberi dampak bagi 
tubuh Kristus di Indonesia. Banyak undangan dari gereja, persekutuan, yayasan, dan 
lembaga-lembaga Kristen lainnya untuk memberikan informasi maupun pelatihan dalam 
menggunakan produk-produk pelayanan dari YLSA, seperti Program SABDA dan situs 
Alkitab SABDA. Salah satu sarana yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi dan 
pelatihan adalah LCD Proyektor. Mohon dukungan doa agar kebutuhan ini dapat 
terpenuhi, mengingat semakin banyak jadwal roadshow yang menanti pada tahun 2011 
ini.  
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KADOS 50 (21 -- 26 Februari 2011)  

Shalom, 
Doa adalah napas hidup orang percaya. Kita wajib bersyukur bahwasanya kita masih 
dipersatukan dalam kasih Kristus untuk membawa saudara-saudara seiman kita di 
dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa dengan 
berdoa kita akan semakin dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan 
izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.  

Staf Redaksi KADOS, 
Yonathan Sigit 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, bawalah aku ke tempat yang indah sementara aku merenungkan 
keagungan-Mu. Dan ketika aku melakukannya, penuhilah aku dengan sukacita 

karena aku menyadari kebesaran kasih-Mu." ”  
21 Februari 2011 - Produksi Padi Turun 30 Persen  

Produksi padi di sejumlah daerah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi pada musim panen 
pertama tahun ini diperkirakan turun sekitar 30 persen dibanding dengan kondisi 
normal. Cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab munculnya sejumlah hama 
hingga menurunkan produksi. Doakan para petani Indonesia yang mengalami 
penurunan hasil panen, agar Tuhan memberikan ketabahan kepada mereka.  

Sumber: Kompas, Jumat, 18 Februari 2011  

22 Februari 2011 - Perusakan dan Pembakaran Gereja  

Beberapa hari yang lalu, di berbagai media ramai diberitakan perusakan dan 
pembakaran gereja di Temanggung. Mari kita mendoakan agar aksi kerusuhan yang 
mengatasnamakan agama dapat dicegah. Doakan agar aparat kepolisian sigap dalam 
mengamankan aksi-aksi anarkis. Doakan jemaat Tuhan di gereja Temanggung, kiranya 
mereka boleh bijaksana untuk menghadapi masalah ini, dan tetap setia untuk melayani 
Tuhan.  

23 Februari 2011 - Doa Bersama di Keluarga  

Banyak rumah tangga Kristen yang kurang memerhatikan pentingnya diadakan mezbah 
doa keluarga. Mezbah dalam keluarga tidak dapat dilaksanakan karena berbagai 
kesibukan dan masalah-masalah keluarga yang membuat mereka tidak dapat 
menyatukan hati untuk duduk bersama bersekutu dan berdoa. Doakan keluarga-
keluarga Kristen kiranya semakin menyadari kebutuhan mereka untuk senantiasa 
bersekutu dengan Tuhan.  

http://doa.sabda.org/
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24 Februari 2011 - Peningkatan Kualitas Pendidikan  

Peningkatan kualitas pendidikan saat ini terus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada 
di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah Kristen. Antara sekolah satu dengan yang lain 
saling bersaing dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meraih prestasi kejuaraan. 
Anak didik terus dipacu dalam pengetahuan maupun keterampilan. Doakan kiranya 
kualitas pendidikan di Indonesia terus meningkat, dan tujuan pendidikan Kristen yang 
utama, yaitu untuk membentuk manusia Kristen yang utuh, tidak dilupakan hanya 
karena ingin meraih nama baik untuk sekolah.  

25 Februari 2011 - Hukum dan Peraturan di Indonesia  

Masih kita jumpai beberapa peraturan hukum dan undang-undang di Indonesia yang 
kurang diperhatikan oleh masyarakat. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum terjadi 
karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan lemahnya 
penegakan hukum di Indonesia. Doakan supaya hukum dan undang-undang di negara 
ini dapat ditegakkan dengan adil dan bijaksana, dan berdoa supaya masyarakat 
Indonesia lebih sadar hukum.  

26 Februari 2011 - Sekolah Teologi  

Sekolah teologi adalah sebuah lembaga pendidikan yang mendidik calon-calon hamba 
Tuhan. Mereka yang mengambil pendidikan ini dibentuk dan diperlengkapi untuk 
melayani di ladang Tuhan. Doakan kiranya Tuhan terus memberkati sekolah teologi-
sekolah teologi yang ada di Indonesia, mulai dari rektornya, dosennya, hingga 
mahasiswa-mahasiswanya, supaya lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh sekolah-
sekolah teologi adalah pribadi-pribadi yang memiliki hati untuk senantiasa bekerja bagi 
Tuhan.  

27 Februari 2011 - Kelas PESTA -- PKS (Pernikahan Kristen Sejati)  

Kelas diskusi PESTA "Pernikahan Kristen Sejati" akan dimulai pada tanggal 22 Februari 
2011. Doakan agar para peserta yang sudah bergabung supaya dapat menyelesaikan 
kelas ini, para moderator supaya dapat memandu dan membimbing jalannya diskusi 
dengan baik, dan diskusi di kelas ini supaya berjalan dengan baik dari awal sampai 
akhir. Doakan juga kiranya melalui kelas diskusi ini para peserta dapat memperoleh 
wawasan baru yang lebih luas lagi tentang prinsip-prinsip dan masalah pernikahan 
Kristen dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.  
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KADOS 51 (28 Februari -- 6 Maret 2011)  

Shalom, 
Waktu cepat sekali berjalan, baru kemarin kita meniup terompet Tahun Baru, sekarang 
kita sudah berada di akhir bulan kedua tahun 2011. Selama dua bulan ini, kita semua 
pasti merasakan penyertaan dan kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, 
meskipun di tengah-tengahnya ada persoalan yang menghimpit. Tetap percaya dan 
andalkan Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita.  

Selamat berdoa.  

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

 

“  "Tuhan, ada banyak hak istimewa yang diberikan dengan menjadi pengantin 
wanita-Mu, dan ini merupakan kebahagiaan yang tetap dan abadi dalam 

persekutuan dengan Engkau. Izinkan aku menantikan hari agung pernikahan Anak 
Domba Allah" ”  

28 Februari 2011 - Tuberkulosis Merenggut 61.000 Nyawa Per Tahun  

Setiap tahunnya ada 61.000 kasus kematian akibat tuberkulosis di dunia. Peringkat 
Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis (TB) terbanyak di dunia 
sudah turun dari nomor tiga ke lima. Salah satu kendala dalam pemberantasan TB 
adalah kuman TB kebal terhadap segala macam obat. Di Indonesia, sebanyak 1,8 
persen dari kasus TB disebabkan kuman bersifat kebal obat. Salah satu penyebab 
kuman TB kebal obat adalah perilaku penderita TB sendiri, seperti t idak disiplin minum 
obat, minum obat tidak sesuai ketentuan, atau putus obat. TB bisa disembuhkan bila 
pasien rutin berobat selama demam bulan tanpa putus. Pemerintah berkomitmen 
memberantas TB dengan meningkatkan anggaran penanganan TB sampai 300 persen. 
Bersyukur atas keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kasus tuberkulosis di 
Indonesia. Doakan agar tahun-tahun ke depan kasus tuberkulosis dapat semakin 
ditekan lagi. Doakan juga agar upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran 
penanganan TB dapat dimanfaatkan dengan baik.  

Sumber: Kompas, Jumat, 25 Februari 2011, Halaman 12  
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1 Maret 2011 - Tuhan Menjamah Mereka yang Belum Percaya  

Manusia mudah sekali untuk percaya kepada segala sesuatu yang mendatangkan 
kelimpahan untuk hidup mereka. Seringkali mereka percaya, tanpa memikirkan siapa 
pribadi yang mereka percayai. Mereka lebih menerima pengajaran-pengajaran tentang 
kepercayaan yang dapat dinilai dengan logika. Mereka cenderung lebih mengutamakan 
kelimpahan dunia daripada kelimpahan surga. Doakan supaya mereka peka akan suara 
Roh Kudus yang mengetuk hati senantiasa supaya mereka memercayai sumber 
kebenaran hidup yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus.  

2 Maret 2011 - Remaja Kristen  

Jika kita memerhatikan masalah remaja yang sedang mencari jati dirinya, maka mereka 
sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan kita, baik yang 
dilakukan dalam keluarga, sekolah, maupun gereja. Tidak sedikit remaja yang 
terjerumus dalam dunia pergaulan yang salah. Doakan para remaja, terkhusus remaja 
Kristen, agar tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai remaja Tuhan dalam 
kehidupan, baik tingkah laku maupun perkataannya.  

3 Maret 2011 - Hamba Tuhan  

Sering kali hamba Tuhan yang tidak mendapatkan fasilitas yang cukup dalam 
pelayanan cenderung untuk meninggalkan ladang Tuhan dan lebih memilih melakukan 
pekerjaan di luar lingkup pelayanan. Mereka belum menyadari pentingnya tanggung 
jawab mereka yang sebenarnya. Mereka mudah sekali menukarkan panggilan surgawi 
dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ini adalah pribadi Hamba yang Tidak Setia. 
Doakan kiranya hamba-hamba Tuhan di Indonesia senantiasa setia dalam melakukan 
pelayanan, hingga mereka dapat menuai jiwa-jiwa yang hilang bagi Tuhan.  

4 Maret 2011 - Guru Sekolah Minggu  

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

5 Maret 2011 - Hamba Tuhan dan Bisnis yang Tidak Benar  

Pengajaran sesat kini berkembang di Indonesia, bukan hanya masuk dalam gereja, 
tetapi juga di dalam dunia bisnis. Ada beberapa usaha bisnis sekarang ini yang tidak 
jelas apa yang dikerjakan dan menjanjikan kemudahan untuk meraih keuntungan yang 
sangat banyak. Tragisnya, beberapa hamba Tuhan turut bergabung di dalamnya. 
Doakan supaya perkembangan pengajaran sesat tersebut dapat diatasi dengan baik 
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oleh gereja, sehingga gereja Tuhan di Indonesia tidak dilumpuhkan oleh penyesatan 
tersebut.  

6 Maret 2011 - Rencana Web Bulan Maret  

Divisi Web YLSA sedang berkonsentrasi mengerjakan beberapa tugas pada bulan 
Maret, di antaranya upgrade total situs GUBUK, optimisasi situs-situs YLSA, memulai 
pengembangan situs mini, dan melakukan tes Drupal 7. Semoga situs-situs YLSA dapat 
semakin mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan lebih efektif dalam menjangkau 
jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dukung doa agar Roh Kudus senantiasa memberi hikmat agar 
Tim Web bisa fokus dalam mengerjakan situs-situs YLSA, sehingga situs-situs YLSA 
semakin menjadi berkat bagi semua orang.  
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KADOS 52 (7 -- 13 Maret 2011)  

Shalom, 
Akhir-akhir ini perubahan cuaca sering terjadi dan tak menentu, bahkan berakibat pada 
penundaan transportasi kapal dan terhambatnya distribusi barang. Namun kita 
bersyukur punya Allah yang tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia 
menjanjikan perlindungan dan penghiburan bagi setiap orang yang datang kepada-Nya. 
Mari kita nyatakan permohonan kita dalam doa dan Dia akan memberi kelegaan bagi 
kita.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, Engkau telah membuat aku kaya dalam segala hal. 

Tolonglah aku untuk membagikan kelebihan yang aku punya kepada orang-orang 
yang lebih miskin daripada diriku. 

Berilah aku tangan yang rela dan hati yang mengasihi, untuk mengasihi dalam 
perbuatan dan dalam kebenaran." ”  

7 Maret 2011 - Musim Pancaroba Tiba  

Cuaca terik dengan cepat berubah hujan lebat disertai angin kencang beberapa hari 
terakhir menunjukkan kita telah memasuki musim peralihan atau musim pancaroba. 
Datangnya musim pancaroba yang diikuti perubahan suhu udara membuat daya tahan 
tubuh menurun. Hangatnya suhu udara membuat mikroba, bakteri, virus, dan hewan 
penyebar penyakit berkembang biak dengan baik. Untuk menghindari berbagai macam 
penyakit selama pancaroba, masyarakat disarankan menjaga kebersihan diri, rumah, 
dan lingkungan. Daya tahan tubuh perlu dijaga dengan asupan makanan seimbang dan 
bergizi serta oleh raga rutin. Doakan agar setiap masyarakat Indonesia bertindak 
bijaksana dalam menghadapi perubahan cuaca yang cukup ekstrem yang terjadi 
beberapa waktu belakangan ini.  

Sumber: Kompas, Senin 28 Februari 2011, Halaman 13  

8 Maret 2011 - Pendidikan Anak Jalanan  

Keberadaan anak jalanan di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat biasa menghiasi 
hari-hari kita dalam beraktivitas, khususnya di kota-kota besar. Salah satu hal yang 
memprihatinkan adalah mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku 
pendidikan -- entah mereka yang tidak mau atau karena pengaruh dari orang-orang 
yang ada di sekitar mereka. Doakan agar Tuhan menjamah hati anak-anak jalanan, 
sehingga mereka sadar pentingnya memperlengkapi diri dengan pendidikan dan 
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keterampilan sebagai bekal untuk merajut masa depan yang lebih baik. Doakan pula 
agar Tuhan menggerakkan orang-orang-Nya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak jalanan.  

9 Maret 2011 - Izin Membangun Tempat Ibadah  

Ada banyak persekutuan Kristen yang masih belum mendapatkan izin mendirikan 
gedung beribadah dari pemerintah. Pihak pemerintah setempat yang berwenang 
mengurusi surat perizinan tersebut sering 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, di kompleks pertokoan, maupun di 
hotel. Doakan agar gereja-gereja Tuhan yang belum memiliki perizinan boleh bersikap 
bijaksana dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya supaya tidak 
menimbulkan konflik.  

10 Maret 2011 - Kemampuan Beradaptasi Utusan Injil  

Tuaian banyak dan pekerja hanya sedikit, itulah fakta yang sedang terjadi dalam dunia 
penginjilan saat ini. Tapi meskipun begitu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sudah 
mempersiapkan para pekerja-Nya untuk mengemban tugas ini. Tidak sedikit pula 
pekerja Tuhan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan ladang pelayanan 
yang ia hadapi. Mari kita doakan juga untuk para pekerja Injil yang saat ini sudah terjun 
dalam ladang pelayanan, supaya mereka mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan 
setempat, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan secara maksimal.  

11 Maret 2011 - Kependudukan Orang Kristen  

Di negara yang merdeka ini masih banyak ketidakjujuran terhadap pengakuan 
kependudukan orang Kristen. Sering kali orang Kristen tidak diakui kependudukannya 
dalam suatu daerah tertentu. Masalah yang lain yang dihadapi oleh orang Kristen 
adalah kurangnya fasilitas pelayanan yang disediakan. Doakan kiranya Tuhan semakin 
memberikan kemudahan dan kejelasan kepada orang Kristen untuk mendapatkan 
pengakuan kependudukannya dalam masyarakat di beberapa daerah.  

12 Maret 2011 - Gereja dan Abad Teknologi  

Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat sering kali membuat gereja 
kurang tanggap bahkan bersikap antipati terhadap kemajuan teknologi. Akibatnya 
gereja mengalami stagnasi dan peran utama gereja yang seharusnya, yaitu 
menyebarkan firman Tuhan, menjadi terhambat. Doakan agar di antara gereja-gereja 
Tuhan muncul orang-orang yang dapat memanfaatkan teknologi bagi penyebaran 
Kabar Baik dan bagi kemuliaan nama Tuhan.  
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13 Maret 2011 - Tim Penyunting Publikasi  

Setelah melakukan evaluasi selama 2 bulan, akhirnya divisi publikasi mengalami 
perubahan Tim Penyunting lagi di awal bulan Februari. Penyusunan ulang Tim 
Penyunting ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas semua publikasi YLSA dan 
mendisiplinkan waktu terbit supaya tepat waktu. Doakan Tim Penyunting yang baru saja 
terbentuk supaya dapat saling melengkapi dan menolong agar Publikasi YLSA menjadi 
semakin berkembang dan menjadi berkat untuk banyak orang.  
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KADOS 53 (14 -- 20 Maret 2011)  

Shalom, 
Menunggu terkadang menjadi saat-saat yang membosankan, bahkan saat menunggu 
jawaban doa. Namun saat Anda berdoa, jangan ada kata "menyerah" karena mungkin 
hanya tinggal selangkah. Jangan ada kata "percuma", karena doa Anda tak akan 
pernah sia-sia. Jangan ada kata "terlalu lama", karena jawaban doa bisa datang tiba-
tiba.  

Tetaplah berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, jadilah Sang Perajin Tembikar yang memegang tanah liat. Aduk dan 
bentuklah diriku sesuai dengan gambar rencana-Mu, karena aku tahu ketika tiba 

saatnya kembali ke surga, pekerjaan-Mu telah diselesaikan." ”  
14 Maret 2011 - Ratusan Pengungsi Butuh Pekerjaan  

Ratusan pengungsi korban banjir Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, 
yang masih tinggal di rumah hunian sementara, selama empat bulan ini menganggur. 
Mereka membutuhkan pekerjaan atau paling sedikit bantu alat usaha agar bisa kembali 
bertani atau melaut. Dari 1.110 keluarga korban banjir Wasior yang tinggal di rumah 
hunian sementara (huntara), sekitar 70 persen di antaranya adalah petani dan nelayan. 
Mereka kehilangan pekerjaan karena alat tangkap nelayan hanyut terbawa banjir, dan 
lahan pertanian tidak bisa ditanami karena tertutup pasir, batu, dan batang-batang kayu 
yang terbawa banjir. Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah daerah 
Distrik Wasior, dalam menyusun agenda dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan 
bantuan alat usaha bagi pengungsi.  

Sumber: Kompas, Selasa, 8 Maret 2011, Halaman 21  

15 Maret 2011 - Tenaga Kerja Indonesia  

Berita di televisi akhir-akhir ini menyiarkan penganiayaan terhadap tenaga kerja 
Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Keterangan menjelaskan bahwa mereka 
menderita secara psikis akibat dari penganiayaan itu, bahkan ada yang sampai 
meninggal. Kisah mereka sungguh menyayat hati. Kerugian yang mereka derita pun 
sangat serius. Doakan supaya mereka mengalami kesembuhan secara psikis. Berdoa 
juga untuk para tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih bekerja di luar negeri, 
kiranya mereka selalu dalam perlindungan Tuhan.  
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16 Maret 2011 - Buku-buku Rohani  

Selain media elektronik, buku juga bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk 
penginjilan, baik dalam bentuk renungan harian, traktat, maupun buku-buku rohani 
lainnya. Doakan agar buku-buku rohani yang ada saat ini di pasaran dapat memenuhi 
kebutuhan rohani orang percaya, terlebih lagi mereka yang sedang mempelajari iman 
Kristen, sehingga iman dan pengetahuan mereka semakin bertumbuh.  

17 Maret 2011 - Stasiun Radio Kristen  

Banyaknya stasiun radio Kristen yang bermunculan di berbagai daerah di Indonesia 
telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap orang-orang percaya. Melalui 
program siaran yang mereka sajikan, banyak orang-orang percaya yang memiliki 
pergumulan dan beban hidup yang cukup berat dapat diberkati dan dikuatkan. 
Bersyukur untuk keberadaan radio-radio Kristen di Indonesia. Doakan agar melalui 
pelayanan radio Kristen, semakin banyak orang yang bisa mendengar kebenaran 
Kristus.  

18 Maret 2011 - Penginjilan bagi Anak Jalanan  

Dengan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di negeri ini, semakin meningkat 
pula tingkat ketidakpercayaan publik kepada kasta kekuasaan yang sedang berjalan. 
Karena keberadaan anak jalanan merupakan salah satu simbol betapa rendahnya 
perhatian pemerintah dalam menangani kesejahteraan rakyatnya. Kita berdoa buat 
gereja, elemen masyarakat, yayasan Kristen dan yang lainnya, supaya tergerak untuk 
menjangkau anak-anak jalanan, dan menyampaikan kabar keselamatan kepada 
mereka.  

19 Maret 2011 - Gereja di Kota  

Pertumbuhan gereja di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, ini 
dikarenakan banyak misi penginjilan yang merambah negeri ini, dan banyak gereja juga 
mulai tersadar dengan menerapkan pelayanan pengembangan gereja dengan merintis 
gereja-gereja baru. Doakan supaya gereja-gereja di kota mengalami pertumbuhan yang 
pesat pula dan tidak terjadi konflik antar gereja karena masalah perebutan jemaat.  
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20 Maret 2011 - Proyek ITS 

Doakan untuk penyelesaian beberapa aplikasi Facebook yang sudah dimulai sejak 
bulan lalu. Saat ini yang sedang dikerjakan adalah Aplikasi Alkitab Facebook, 
Renungan Harian/Santapan Harian Facebook, Ayat Harian Facebook. Doakan juga 
pengerjaan beberapa proyek kecil, seperti proyek "2 Panel" terjemahan yang 
menggunakan "Google Translation API", proyek "Viewer Alkitab Kuno", dan proyek 
"Katalog". Selain itu, doakan untuk tindak lanjut proyek "Kios", terutama untuk persiapan 
data-data yang diperlukan, lalu untuk implementasi kepada beberapa gereja, serta 
kesehatan, kekompakan, dan kemampuan tim ITS dalam mengerjakan proyek-proyek 
tersebut.  
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KADOS 54 (21 -- 27 Maret 2011)  

Shalom, 
Saya teringat dengan sebuah lagu berjudul "Di Doa Ibuku Namaku Disebut". Syair lagu 
ini mengajak kita untuk tidak berdoa secara egois, melainkan membuka cakrawala kita 
untuk berdoa bagi orang lain. Bukan hanya bagi keluarga dan teman dekat kita, 
melainkan juga bagi kota, gereja, pemerintah, bahkan orang-orang yang tidak terikat 
secara pribadi dengan kita. Tetap semangat dalam Kristus!  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, telah berulang kali perasaanku tertekan, dan ketakutan akan amarah-Mu 
telah menjauhkanku dari pada-Mu. Bawalah aku kembali kepada-Mu dengan kasih 

yang manis sehingga aku tidak salah melangkah."  ”  
21 Maret 2011 - Teror Paket Bom  

Gangguan keamanan seperti tidak habis-habisnya menimpa Indonesia. Belum tuntas 
kasus kekerasan di Cikeusik, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah, baru-baru ini 
muncul paket bom di Jakarta. Otak dan pelaku pengiriman ketiga paket bom tersebut 
belum diketahui. Pihak kepolisian dan pemerintah secara keseluruhan mendapat 
tantangan untuk mengungkapkan pelaku terorisme tersebut. Doakan aparat kepolisian 
dalam menangkap para pelaku teror bom, agar Tuhan memberi kekuatan dan 
melindungi mereka selama bertugas.  

Sumber: KOMPAS, Kamis 17 Maret 2011, hal. 6  

22 Maret 2011 - Jemaat Tuhan Terlibat dalam Penginjilan  

Tugas penginjilan merupakan tanggung jawab semua orang percaya, bukan hanya 
tugas seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, gereja seharusnya membimbing para 
jemaatnya dengan berbagai pelatihan untuk memperlengkapi jemaatnya, supaya berani 
bersaksi dan melakukan penginjilan kepada orang lain. Doakan jemaat Tuhan, kiranya 
semakin giat dan berani bersaksi dan menjadi terang di mana pun mereka berada.  

23 Maret 2011 - Kesehatan  

Belakangan ini banyak penduduk Indonesia terjangkit berbagai penyakit yang lebih 
kompleks daripada penyakit pada zaman dahulu. Tidak diketahui penyebabnya 
mengapa penyakit-penyakit tersebut bisa muncul, entah karena cuaca yang tidak 
teratur, keadaan dunia yang sensitif, orang zaman sekarang yang hidup sembrono, atau 
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penyebab yang lain. Namun, fakta penyakit tersebut memberikan bukti bahwa penyakit 
yang ada harus diwaspadai sejak dini. Doakan untuk kesehatan semua penduduk 
Indonesia, supaya tetap terjaga.  

24 Maret 2011 - Lulusan Sekolah Teologi  

Jika melihat data yang dimiliki oleh sekolah-sekolah teologi, jumlah kelulusan yang 
dihasilkan cukup banyak. Harapan yang paling besar yaitu dengan perlengkapan ilmu 
yang telah mereka peroleh, mereka mampu untuk menghadapi tantangan dunia dalam 
penginjilan. Doakan kiranya mereka boleh tampil sebagai hamba Tuhan yang setia dan 
bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan.  

25 Maret 2011 - Tanggung Jawah Lain Pengusaha/Karyawan Kristen  

Jika seseorang sudah bekerja dan sangat menikmati pekerjaannya, seringkali ia lupa 
dengan tanggung jawab lainnya yang juga harus ia perhatikan, contohnya dalam 
pelayanan dan keluarga. Melayani Tuhan dan mengasihi keluarga merupakan faktor 
penting dalam menentukan berhasil tidaknya usaha atau pekerjaan yang sedang kita 
tekuni. Berdoa buat para pengusaha/karyawan Kristen, agar mereka tidak melupakan 
keluarga dan pelayanan mereka kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah kesibukan 
mereka dalam bekerja, mereka masih ingat tanggung jawab lain yang harus 
diperhatikan.  

26 Maret 2011 - Pelayanan Narapidana  

Banyak sekali jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, salah satunya adalah para 
narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mereka saat ini. Dan inilah yang 
menjadi tanggung jawab kita untuk menjangkau mereka dan memberitakan Kabar 
Keselamatan kepada mereka. Berdoa untuk Gereja, yayasan Kristen, dan setiap orang 
Kristen, supaya memiliki hati untuk menjangkau para narapidana bagi Kerajaan Allah.  

27 Maret 2011 - Pelatihan kepada 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. Dan hal ini diakui jarang didapat di kantor-kantor yang lain. 
Bersyukur atas kesempatan ini dan doakan supaya pelatihan-pelatihan tersebut dapat 
berdampak bagi peyalanan YLSA dan bagi staf-staf YLSA.  
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KADOS 55 (28 Maret -- 3 April 2011)  

Shalom, 
Tak terasa kita akan segera mengakhiri bulan Maret untuk memasuki bulan April. Sudah 
sepantasnya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apakah doa-doa 
kita telah dijawab oleh-Nya? Ataukah ada doa kita yang belum terkabulkan? DOA 
adalah singkatan dari "Didengar oleh Allah", Dia akan memberikan yang terbaik bagi 
kita tepat pada waktunya.  

Tetaplah berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

 

“  "Tuhan, keraguan dan ketakutan selalu menyerangku, akan tetapi tidak ada Allah 
seperti Engkau, yang penuh kasih sayang dan kekuatan. 

Tolonglah aku untuk memercayai-Mu dengan sepenuh hati dan berikanlah 
kepadaku kepastian yang aku perlukan." ”  

28 Maret 2011 - Kewibawaan Pemerintah  

Kehebohan paket bom dan maraknya peredaran narkotika memperlihatkan kaum teroris 
dan mafia obat terlarang begitu leluasa bergerak di Indonesia. Keleluasaan kiprah 
teroris di balik paket bom dan mafia narkotika jangan-jangan karena tidak ada lagi 
kekuatan yang disegani dan ditakuti di Indonesia. Lazimnya jaringan teroris dan 
berbagai mafia, termasuk narkotika, mudah berkiprah jika sistem penegakan hukum 
tidak efektif lagi, sementara tatanan nilai dan fungsi sosial kedodoran. Pemerintah dan 
masyarakat Indonesia memang sedang ditantang untuk mengatasi ancaman terorisme 
dan mafia narkotika dengan segala komplikasinya. Keganasan mafia narkotika dan 
bahaya teroris tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kelemahan sebuah bangsa. 
Doakan agar pemerintah Indonesia dapat bersikap dan bertindak tegas terhadap para 
pelaku teroris dan mafia narkotika yang beroperasi di wilayah Indonesia. Doakan juga 
agar pemerintah memelihara kewibawaan aparat dan menjamin sistem penegak 
hukum, agar dapat mencegah kaum teroris dan mafia narkotika yang lazimnya bergerak 
dengan dukungan jaringan internasional, yang menyusup masuk ke Indonesia.  

Sumber: Kompas, Kamis, 24 Maret 2011, Halaman 6  

29 Maret 2011 - Keamanan Indonesia  

Di Indonesia sedang marak teror bom yang dikirim dalam bentuk paket. Berita televisi 
menginformasikan bahwa ada beberapa daerah yang telah dikirimi paket yang isinya 
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bom. Kini pemerintah sedang mewaspadai dan melakukan upaya untuk mengantisipasi 
masalah tersebut, supaya keadaan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab. Doakan upaya yang dilakukan oleh petugas keamanan untuk 
menemukan jalan keluar terhadap teror bom, supaya keamanan Indonesia tetap 
terjaga. Doakan juga agar Tuhan memulihkan para korban paket bom, dan supaya 
masyarakat Indonesia lebih waspada dan tidak terpancing teror bom tersebut.  

30 Maret 2011 - Kehidupan yang Layak bagi Anak Yatim Piatu  

Keberadaan anak yatim piatu di Indonesia perlu mendapat perhatian yang cukup serius. 
Mereka memerlukan tempat hunian yang layak, serta kebutuhan untuk menunjang 
kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga membutuhkan kasih sayang, tidak hanya 
dari para pengasuhnya, tetapi juga dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. 
Doakan agar para anak yatim piatu, terkhusus mereka yang ditampung di panti-panti 
asuhan, agar memperoleh kehidupan yang layak dan mendapat pengasuhan serta 
kasih sayang dari para pengasuhnya.  

31 Maret 2011 - Kesempatan Sekolah bagi Anak Kurang Mampu  

Minimnya perhatian pemerintah akan pendidikan mengakibatkan banyak anak-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 lebih cerah dapat 
digapainya. Doakan juga mereka yang bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan 
dana pendidikan, agar setiap dana yang dialokasikan untuk pendidikan bagi mereka 
yang kurang mampu dapat dikelola dan tersalurkan dengan baik.  

1 April 2011 - Narapidana Kristen  

Tidak sedikit narapidana yang saat ini sedang menjalani masa penahanan di berbagai 
lembaga permasyarakatan yang tersebar di negeri ini adalah orang Kristen. Kita doakan 
mereka, supaya mereka dapat menyesali dan bertobat dari segala kesalahan yang 
pernah mereka lakukan sebelumnya, serta kembali mencari Tuhan di balik jeruji sel 
mereka. Doakan juga agar setelah mereka keluar dari penjara, keluarga dan 
masyarakat bisa menerima mereka kembali dengan baik.  

2 April 2011 - Iman Orang Kristen di Indonesia  

Fenomena-fenomena di Indonesia yang memperlihatkan kejadian-kejadian yang tidak 
masuk dalam pikiran manusia dan aneh membuat orang meragukan kepercayaan 
mereka kepada Tuhan. Doakan supaya orang Kristen di Indonesia semakin bijaksana 
dalam menghadapi berbagai fenomena aneh yang terjadi, sehingga bukannya mereka 
meragukan Tuhan, namun malahan semakin bersandar kepada kebenaran firman 
Tuhan.  
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3 April 2011 - Revisi Modul Pesta  

Tim PESTA sedang melakukan revisi terhadap modul-modul baru yang telah disusun 
sebelumnya, untuk bisa digunakan di kelas diskusi PESTA. Modul-modul tersebut 
antara lain modul Nabi-Nabi Perjanjian Lama, Doktrin Allah, dan Rencana Kekal Allah. 
Doakan supaya revisi ini dapat secepatnya terselesaikan, sehingga menjadi berkat bagi 
para peserta dan pembaca yang mengakses bahan tersebut. Kami berharap melalui 
setiap modul-modul yang kami persiapkan ini akan menambah wawasan setiap orang 
percaya dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan.  
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KADOS 56 (4 -- 10 April 2011)  

Shalom, 
Saya teringat sebuah SMS tentang doa dari teman saya. "Doa" terdiri dari "Do" dan "A". 
"Do" adalah nada pertama dalam tangga nada, sedangkan "A" adalah huruf pertama 
dalam alfabet Latin. Oleh karena itu, benarlah bahwa doa harus menjadi prioritas kita 
dalam hidup. Marilah kita terus bersukacita karenanya.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, tidak ada hal-hal duniawi yang dapat menumpas Engkau dari diriku. 
Tolonglah aku untuk tidak takut kehilangan. Aku menantikan rumah permanenku di 

surga; di sana penghargaan yang tidak dapat binasa sedang menungguku."  ”  
4 April 2011 - Infrastuktur di Indonesia  

Laporan soal hancurnya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Indonesia 
banyak diberitakan beberapa hari terakhir. Masalah ini bukanlah masalah baru. Tidak 
hanya rakyat Indonesia, investor-investor luar negeri juga banyak menyampaikan 
keluhan yang sama. Infrastuktur jalan yang baik penting bagi bagi pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan. Doakan agar pemerintah segera mengambil tindakan 
untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, mengingat jika tidak segera ditangani, 
bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman bagi para pengguna jalan.  

Sumber: Kompas, Rabu, 30 Maret 2011, halaman 6  

5 April 2011 - Pengusaha Kristen Menopang Misi dan Penginjilan  

Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang sukses di negeri ini adalah orang-orang 
Kristen. Mereka turut serta menjalankan roda perekonomian negeri ini. Berdoa buat 
para pengusaha Kristen, supaya mereka terbeban untuk mendukung pelayanan misi 
dan penginjilan, sehingga harta yang mereka miliki bukan hanya untuk kepentingan diri 
sendiri, melainkan untuk pelebaran Kerajaan Allah di bumi ini.  

6 April 2011 - Ujian Kelulusan Siswa  

Masa ujian siswa sekolah hampir tiba. Mayoritas sekolah-sekolah menyiapkan para 
siswa yang akan menghadapi ujian kelulusan dengan berbagai penambahan jam 
pelajaran dengan harapan siswa mereka nanti dapat lulus dengan nilai yang 
memuaskan dan baik. Doakan para siswa yang saat ini mulai menyiapkan diri 
menghadapi ujian kelulusan, supaya mereka dapat belajar dengan tekun dan dapat 

http://doa.sabda.org/
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menjaga kesehatan dan kondisi, sehingga dapat mengikuti ujian akhir sekolah dengan 
lancar dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.  

7 April 2011 - Pemerintah dan Rakyat Indonesia  

Masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia menunjukkan betapa hebatnya 
krisis yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Demonstrasi-demonstrasi sering 
terjadi di mana-mana karena para demonstran merasa banyak peraturan pemerintah 
yang tidak adil dan para pejabat pemerintahan yang t idak jujur. Doakan kiranya Tuhan 
mengubahkan hati para pejabat, sehingga Indonesia boleh memiliki pribadi-pribadi yang 
takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.  

8 April 2011 - 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 dari program pendidikan ini adalah untuk 
membantu gereja melakukan pemuridan terhadap orang-orang awam yang senantiasa 
membutuhkan peneguhan iman kepada Tuhan, dan memperlengkapi para kaum awam 
yang rindu mendalami pengajaran Kristen dengan benar dan bertanggung jawab. 
Doakan kiranya karya Tuhan semakin nyata untuk memakai program pendidikan 
PESTA menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di dunia ini.  

9 April 2011 - Penginjila ke Sekolah-sekolah  

Penginjilan merupakan pusat dalam segala aspek pelayanan, sehingga penginjilan 
harus diutamakan dalam setiap pelayanan kita. Untuk menumbuhkan dan meneguhkan 
iman para anak didik, maka dibutuhkan penginjilan yang dilakukan di sekolah-sekolah. 
Untuk melakukan hal ini tentunya memerlukan rencana yang matang terhadap 
pelayanan yang akan diberikan. Doakan anak-anak Tuhan yang sedang melakukan 
pelayanan di sekolah-sekolah, kiranya firman yang mereka taburkan dapat memberikan 
dampak yang luar biasa kepada para anak didik yang dilayani.  

10 April 2011 - Situs Mini  

Bulan April 2011, Divisi WEB bekerja sama dengan Divisi Komunitas dan Divisi 
Publikasi membangun sejumlah situs mini. Situs mini berisi sejumlah ringkasan materi 
penting baik berupa link-link URL ataupun kumpulan konten dengan tema khusus. 
Doakan kerjasama antara Divisi WEB dengan Divisi Komunitas dan Divisi Publikasi 
dalam membangun sejumlah situs mini, agar bisa terjalin dengan baik, sehingga proyek 
ini bisa segera dinikmati oleh orang-orang Kristen di Indonesia.  

  

http://pesta.org/
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KADOS 57 (11 -- 17 April 2011)  

Shalom, 
Doa adalah salah satu cara kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita tidak tahu perkataan 
apa yang akan kita ucapkan dalam doa, Roh Allah akan membantu kita 
mengucapkannya. Terkadang saat kita menaikkan pokok doa kita, Dia sendiri akan 
membisikkan hal lain yang perlu kita doakan. Ketika berdoa, kita tidak hanya menyapa 
Allah, namun kita juga disapa oleh-Nya. Izinkan Allah berbincang dengan kita dalam 
doa.  

Selamat berbincang dengan-Nya.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, kadang-kadang aku tak memahami hidupku yang tak bercela di dalam 
Kristus. Ketika aku berdosa basuhlah aku dan tolonglah aku untuk benar-benar 

mengaku dosa dan bertobat." ”  
11 April 2011 - Perbankan di Indonesia  

Berita pembobolan bank yang mencuat beberapa waktu terakhir sungguh mengejutkan 
masyarakat Indonesia. Kriminilitas seperti ini dapat dilakukan siapa saja dan kapan pun 
asal ada peluang. Oleh sebab itu, agar kasus ini tidak terulang kembali diperlukan 
orang-orang yang berintegritas tinggi, keandalan sistem dan prosedur, serta 
pengawasan yang ketat. Doakan agar kasus ini bisa segera terselesaikan, dan para 
pelaku yang terlibat di dalamnya bisa segera diadili dan dihukum. Doakan juga para 
nasabah yang menjadi korban, agar Tuhan menjaga hati dan memampukan mereka 
untuk mengampuni para pelaku pembobolan.  

Sumber: Kompas, 1 April 2011, Halaman 6  

12 April 2011 - Penyalahgunaan Teknologi untuk Penipuan  

Perkembangan teknologi di era modern ini menciptakan banyak kemudahan bagi 
manusia, baik dalam pekerjaan maupun penerimaan informasi. Di balik keuntungan-
keuntungan yang ada, perkembangan teknologi juga memberikan hal-hal yang bersifat 
negatif, misalnya penipuan melalui internet. Doakan kiranya Tuhan tetap memberikan 
hikmat kepada orang-orang yang menggunakan teknologi, supaya mereka tetap mawas 
diri dan ingat bahwa teknologi diciptakan untuk memuliakan Tuhan.  
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13 April 2011 - Berdoa bagi Kota-kota di Indonesia  

Masalah kesejahteraan kota adalah masalah kita bersama. Tidak semua kota telah 
terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa itu selalu bekerja untuk merebut 
kesejahteraan yang Tuhan telah sediakan. Kuasa gelap itu bisa memakai orang-orang 
untuk menjadi alat dalam mewujudkan misinya. Doakan kota kita masing-masing, 
kiranya terang Tuhan tetap bercahaya di tengah-tengah kehidupan warga kota.  

14 April 2011 - Pelayanan Hamba Tuhan di Indonesia  

Tantangan hamba Tuhan semakin hari semakin berat. Para pendeta, pengajar, dan 
penginjil dituntut untuk terus memperkaya diri dengan bahan-bahan pengajaran Alkitab 
dan metode-metode baru, sehingga penyampaian Firman Tuhan dan program 
pelayanan jemaat dapat dikemas sesuai perkembangan zaman. Doakan agar para 
hamba Tuhan memiliki kerinduan untuk terus belajar mengembangkan diri dan 
memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga selain mereka 
membagikan Firman Tuhan, mereka juga tetap diisi ulang oleh urapan dan hikmat dari 
Roh Allah.  

15 April 2011 - Jemaat Tuhan Berani Bersaksi  

Lagu sekolah minggu mengajarkan bahwa gereja bukanlah gedung maupun 
menaranya, melainkan orang-orang yang ada di dalam bangunan itu. Gereja adalah 
sekumpulan orang percaya yang dipanggil keluar untuk menyatakan terang-Nya bagi 
dunia. Doakan setiap jemaat Tuhan agar tidak hanya puas datang ke gereja, melayani, 
ataupun bersekutu di gereja saja di hari Minggu. Akan tetapi, mereka berani bersaksi 
menyatakan terang Kristus dalam praktik hidup sehari-hari.  

16 April 2011 - Anak Tuhan yang Sedang Mencari Pekerjaan  

Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan banyak perusahaan harus mengurangi 
tenaga kerja untuk menekan kerugian dan mencegah kebangkrutan. Selain itu, 
buruknya iklim investasi menyebabkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap 
dalam lapangan pekerjaan baru. Doakanlah para pengangguran di kota kita masing-
masing, terkhusus anak-anak Tuhan agar mereka tidak terjerumus dalam dunia 
kriminalitas untuk sekadar bertahan hidup. Doakan juga agar Tuhan memberi mereka 
hikmat untuk mendayagunakan potensi mereka dan mulai usaha sendiri.  
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17 April 2011 - Bahan untuk Situs Mini  

Saat ini Divisi Publikasi sedang berusaha melengkapi bahan-bahan untuk pembuatan 
43 situs mini, salah satunya adalah http://paskah.co. Akhir bulan April 2011, ditargetkan 
situs mini http://misi.co bisa segera terselesaikan. Doakan agar Tuhan memampukan 
tim publikasi dalam mengerjakan tugas ini, sehingga bisa terselesaikan tepat waktu.  

 

  

http://paskah.co/
http://misi.co/
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KADOS 58 (18 -- 24 April 2011)  

Shalom, 
Tentu kita pernah mengalami layanan telepon seluler yang bermasalah karena kualitas 
sinyal yang buruk dan jangkauannya yang tidak merata. Namun puji Tuhan, komunikasi 
kita dengan Bapa di Surga tidaklah seperti itu itu. Lewat doa, kita bisa menjumpai-Nya 
kapan saja dan di mana saja dan tidak dibatasi oleh sinyal maupun jangkauan.  

Kali ini kami juga mengajak rekan-rekan untuk berdoa secara khusus bagi persiapan 
dan peringatan Jumat Agung dan Paskah dalam minggu ini. Hanya oleh kematian dan 
kebangkitan-Nya kita bisa terhubung lagi dengan kasih Bapa.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, aku sering meletakkan dasar kehidupan rohaniku pada perasaan. Aku 
berdoa agar sukacita tumbuh dari iman pada firman dan bukan dari perasaanku 

yang berubah-ubah." ”  
18 April 2011 - Wabah Ulat Bulu  

Ledakan populasi ulat bulu "Lymantriidae" (ngengat) di sejumlah wilayah di Pulau Jawa 
terus meresahkan masyarakat. Terakhir kasus ulat bulu ditemukan di Bekasi, Jawa 
Barat, Rabu (13/4). Tidak terkendalinya populasi ulat bulu ini diduga disebabkan oleh 
berkurangnya musuh alami ulat bulu seperti burung pemangsa serangga, kepik, 
kumbang, dan lebah kecil yang tumbuh di telur ngengat. Berkurangnya musuh alami, 
selain karena ulah manusia, juga dikarenakan faktor curah hujan tinggi yang menaikkan 
kelembaban. Doakan supaya populasi ulat bulu dapat kembali normal, daerah-daerah 
yang terserang wabah hama ini dapat kembali pulih, dan supaya Tuhan melindungi 
daerah-daerah lain yang rawan terkena wabah ini.  

Sumber: Kompas, Kamis, 14 April 2011, Halaman 1 dan 15  

19 April 2011 - Awak Kapal Indonesia yang Disandera Bajak Laut  

Kapal kargo MV Sinar Kudus dengan 20 orang pelaut Indonesia dibajak oleh bajak laut 
Somalia pada tanggal 16 Maret. Namun sudah lebih dari sebulan masih belum ada 
upaya menyelamatkan awak kapal tersebut. Para pembajak menuntut uang tebusan 
bagi mereka. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan, namun perhatian 
pemerintah kepada para pelaut dan nelayan yang menjadi tulang punggung maritim 
Indonesia masih sangat rendah. Doakan agar para awak kapal MV Sinar Kudus dapat 
dibebaskan dan berkumpul lagi dengan keluarga mereka. Berdoa pula untuk 
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pemerintah supaya lebih cepat merespons kejadian ini dan kejadian-kejadian serupa di 
masa mendatang.  

20 April 2011 - Ujian Akhir Nasional Siswa-siswi SMP dan SMA/SMK  

Bulan April ini siswa-siswi SMP dan SMA/SMK akan menghadapi Ujian Akhir Nasional 
yang menentukan kelanjutan studi mereka. Tahun ini tidak akan ada ujian ulangan bagi 
mereka yang gagal melampaui standar nilai minimum kelulusan. Doakan bagi para 
pelajar Kristen yang menghadapi UAN supaya mereka rajin belajar untuk 
mempersiapkan ujian dan menghindari cara-cara curang demi meraih nilai baik. Doakan 
agar Tuhan menjaga kesehatan mereka dan dan daya ingat mereka agar saat 
mengerjakan ujian mereka dapat mengerjakannya dengan kemampuan terbaik mereka. 
Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, dan dengan kelulusan mereka nama Tuhan 
dimuliakan.  

21 April 2011 - Kesehatan Orang Percaya di Indonesia  

Salah satu dampak pemanasan global adalah perubahan iklim yang sangat ekstrem. 
Cuaca sudah sangat sulit ditebak, dan berbagai bencana datang silih berganti. Karena 
cuaca yang tidak menentu, maka tubuh kita pun harus beradaptasi dengan suhu udara 
di sekitar kita yang naik turun secara drastis. Kondisi ini menyebabkan banyak orang 
menderita sakit. Berdoa buat orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, supaya 
mengandalkan Tuhan dalam setiap laku mereka, sehingga segala sesuatu yang boleh 
terjadi semuanya adalah seizin Tuhan dan kita dapat diberi kekuatan untuk menghadapi 
semuanya.  

22 April 2011 - Pelayanan H Dan J Di Asia  

Pada tanggal 4 April 2011, H bertemu dengan J, yang merupakan rekan 
sepelayanannya dulu. Saat ini, J sudah pindah ke desa T. H dan J adalah seorang yang 
setia dan semangat dalam melayani di ladang Tuhan. Saat ini, J sedang memuridkan 
para petobat baru di desa T. Bersyukur untuk H dan J yang tetap setia melayani di 
ladang-Nya. Doakan agar Tuhan memberi kekuatan kepada H dan J dalam melayani 
jemaat Tuhan dan mereka yang belum percaya di desa T. Doakan juga agar Tuhan 
mencukupkan setiap keperluan hidup yang mereka butuhkan.  

Sumber: Kiriman H -- seorang utusan Injil asal Indonesia yang melayani di salah satu 
negara di Asia.  

23 April 2011 - Yayasan Penerjemah Alkitab  

Pelayanan penginjilan bagi suku-suku terasing sering menghadapi kendala terbatasnya 
kemampuan orang-orang dari suku tersebut dalam berkomunikasi menggunakan 
bahasa Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan mereka dalam memahami ajaran Firman 
Tuhan yang kebanyakan tersedia dalam bahasa nasional. Puji Tuhan, Tuhan 
menggerakkan para ahli bahasa daerah untuk terpanggil dalam penerjemahan Alkitab 
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ke dalam bahasa daerah untuk mendukung penginjilan. Doakan agar yayasan-yayasan 
yang terlibat dalam program ini diberikan hikmat dan ketekunan dalam menerjemahkan 
firman Tuhan ke dalam bahasa-bahasa suku.  

24 April 2011 - Divisi ITS (programmer) YLSA  

Bersyukur untuk aplikasi FB Alkitab, SH dan RH yang sudah bisa digunakan.  
==> http://apps.facebook.com/alkitab  
Doakan beberapa staf baru yang akan bergabung dengan Divisi ITS. Selain itu doakan 
pula proyek-proyek yang sedang dikerjakan, di antaranya:  

• Himne Indonesia (Kidung Jemaat, PKJ, NKB)  
• Implementasi konsep KIOS  
• Rencana Roadshow ke beberapa tempat: Semarang, Malang, dll.  
• Proyek penerjemahan Alkitab VMD  
• Beberapa proyek-proyek kecil  
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KADOS 59 (25 April -- 1 Mei 2011)  

Shalom, 
Selamat Paskah kami ucapkan kepada rekan pendoa sekalian. Biarlah dengan 
mengingat momen ini kita makin mengucap syukur karena kita telah diyakinkan bahwa 
Allah kita hidup. Kita berdoa kepada Pribadi Yang Mahakuasa yang mampu 
menaklukkan maut. Berikut kami hadirkan pokok-Pokok Doa dalam Seminggu Ini.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, aku tidak ingin mundur, tetapi aku akan mengambil risiko iman walaupun 
tanpa jaminan. Tolong aku untuk menabur dengan lebih baik apa yang aku miliki, 

supaya di kemudian hari aku bisa menuai."  ”  
25 April 2011 - Gizi Anak Indonesia  

Pola konsumsi makanan yang tidak berimbang menyebabkan struktur tubuh anak-anak 
Indonesia semakin tidak ideal. Jika tidak segera diatasi, karakter fisik manusia 
Indonesia ke depan adalah pendek dan gemuk. Tubuh pendek terkait kondisi ekonomi, 
sedangkan gemuk berhubungan dengan pola makan seseorang. Badan pendek juga 
disebabkan kurangnya asupan pangan hewani. Adapun kegemukan terjadi karena 
kelebihan konsumsi makanan yang mengandung minyak dan lemak, serta padi-padian. 
Selain akibat pola makan yang keliru, yaitu banyaknya konsumsi susu dan makanan 
manis, kegemukan juga disebabkan kurangnya aktivitas fisik, karena anak terlalu 
banyak menonton acara televisi dan kurang melakukan kegiatan di luar rumah. Kondisi 
ini jika tidak diatasi dengan baik, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan 
pembuluh darah, diabetes, kanker, kelainan otot, serta kelainan pernapasan. Doakan 
agar setiap orangtua memerhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anaknya, sehingga 
anak-anak mereka memiliki tubuh yang sehat dan bertumbuh dengan dengan baik.  

Sumber: Kompas, Kamis, 21 April 2011, Halaman 1  

26 April 2011 - Sipir Kristen  

Beberapa waktu yang lalu, hukum di negara kita dipermalukan dengan berita-berita 
mulai dari sel mewah di penjara, kaburnya tahanan ke luar negeri, sampai dengan 
perdagangan narkoba yang dikoordinasi dari balik jeruji besi. Banyak petugas sipir 
penjara yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Doakan para sipir Kristen yang 
menjaga penjara di seluruh Indonesia, supaya memiliki dedikasi dan integritas dalam 
menjalankan tugas dengan baik.  

http://doa.sabda.org/
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27 April 2011 - Sopir dan Kondektur Kristen  

Saat ini di Indonesia jumlah kendaraan pribadi bertambah banyak, jalanan makin 
macet, dan pendapatan semakin berkurang. Sementara setoran kepada majikan terus 
naik, BBM terkadang langka, dan pungutan liar jalanan makin merajalela. Itulah yang 
sering dikeluhkan oleh sopir dan kondektur angkutan umum di negeri ini. Doakan para 
sopir dan kondektur Kristen, supaya Tuhan Yesus senantiasa melindungi mereka 
selama bekerja, dan mereka tetap mengutamakan keselamatan pribadi dan penumpang 
daripada mengejar target setoran.  

28 April 2011 - Konglomerat Kristen  

Di balik ancaman krisis global, beberapa orang percaya di negeri ini diberkati Tuhan 
dengan kekayaan melimpah sebagai konglomerat. Tuhan memercayai mereka untuk 
mengelola berkat tersebut dalam kehidupan. Doakan supaya mereka tidak terjerat roh 
ketamakan, melainkan memunyai kepedulian hati untuk membantu sesama yang 
membutuhkan sebagai sarana saluran berkat Tuhan.  

29 April 2011 - Pengamen Kristen  

Di antara para "musisi jalanan", tentulah ada sebagian pengamen Kristen, baik mereka 
yang mengkhususkan diri menyanyikan lagu Kristiani maupun beragama Kristen dan 
tetap menyanyikan lagu-lagu populer. Doakan agar para pengamen Kristen dapat 
menjaga sikap selama bekerja, supaya mereka menaruh hormat dan memperlihatkan 
kasih Kristus, dan tidak berkata kasar atau memaki bila tidak diberi uang.  

30 April 2011 - Motivator Kristen  

Akhir-akhir ini seminar motivasi menjadi tren di kota-kota besar. Membeludaknya 
peminat bahkan bisa membuat seminar diadakan dalam beberapa sesi setiap hari. 
Orang-orang dunia haus akan perkataan positif untuk membangun kekuatan dan 
kepercayaan diri dalam karier, bisnis, maupun pergaulannya. Profesi motivator pun 
makin menjamur. Doakan para motivator Kristen, supaya mereka senantiasa 
menundukkan diri mereka kepada Firman Tuhan, dan menyisipkan nilai-nilai Kristiani 
dalam setiap perkataan mereka sebagai pembicara seminar.  

1 Mei 2011 - HRD  

Saat ini YLSA sedang dan akan memberikan orientasi dan pelatihan kepada beberapa 
staf baru. Mohon dukungan doa agar proses training dan orientasi berjalan dengan 
lancar, sehingga staf yang masih dalam masa percobaan dapat cepat mengerti dan 
berdaptasi dengan baik. Kiranya baik staf tetap maupun staf masa percobaan dapat 
bekerja sama demi kelancaran pelayanan YLSA dan untuk kemuliaan nama Tuhan.  
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KADOS 60 (2 -- 8 Mei 2011)  

Shalom, 
Senang sekali menjumpai rekan-rekan semua dalam awal bulan kelima ini. Harapan 
kami, Tuhan senantiasa menumbuhkan kerinduan dan mengobarkan semangat kita 
untuk setia menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita memberkati orang lain lewat 
doa-doa kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau telah membuka jalan menuju pohon 
kehidupan. Tolong aku untuk memikirkan surga sebagai tujuan dan rumahku, serta 

makan dari Yesus, yang adalah Hidup Kekal." ”  
2 Mei 2011 - Pesawat Glider Jatuh  

Sebuah pesawat luncur tanpa mesin yang lazim disebut glider milik Akademi Angkatan 
Udara (AAU) jatuh di tengah perkebunan tebu di Dusun Wolgaleh. Sendangtirto, 
Berbah, Kamis (28/4) sore, sekitar pukul 15.45 WIB. Dua penerbang tewas dalam 
kecelakaan pesawat latih itu. Hingga Kamis petang, penyebab terjadinya kecelakaan itu 
masih dalam penyidikan. Doakan anggota keluarga dua penerbang yang tewas dalam 
latihan, agar Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan.  

Sumber: Solopos, Jumat, 29 April 2011, Halaman 1 dan  

3 Mei 2011 - PESTA -- Dasar Pengajaran Alkitab (DPA)  

Doakan pembukaan kelas diskusi PESTA Dasar Pengajaran Alkitab (DPA) yang akan 
dimulai pada hari ini (3 Mei). Dukung doa supaya proses kelangsungan kelas diskusi ini 
dapat berjalan dengan lancar. Doakan juga untuk kesehatan para peserta, kerja sama 
Tim Moderator sebagai pemandu dan pembimbing jalannya diskusi, serta kelancaran 
proses kelangsungan diskusi dari awal sampai akhir diskusi DPA ini.  

4 Mei 2011 - Utusan Injil yang Melayani di Indonesia  

Kita perlu mengucap syukur karena telah banyak utusan Injil, baik dari dalam maupun 
luar negeri, yang bersedia diutus untuk menyebarkan Injil di Indonesia, khususnya di 
daerah-daerah pelosok. Dalam melakukan penginjilan, t idak jarang mereka harus 
menghadapi medan yang sulit, keterbatasan sarana dan prasarana, bahkan serangan 
kuasa gelap dari dukun-dukun adat. Doakan para utusan Injil di Indonesia supaya 
Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani panggilan Tuhan.  

http://doa.sabda.org/
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5 Mei 2011 - Wanita Kristen di Indonesia  

Dalam beberapa keluarga, khususnya di perkotaan, para istri selain peran utamanya 
sebagai ibu rumah tangga terkadang juga masih bekerja. Motivasinya bermacam-
macam: pengembangan diri, keterbatasan ekonomi, maupun pemanfaatan waktu luang. 
Doakan para wanita Kristen yang menjalani peran sebagai istri maupun ibu sekaligus 
memiliki pekerjaan agar mereka dapat membagi waktu dengan baik dan mereka juga 
dapat memuliakan Tuhan lewat profesi mereka.  

6 Mei 2011 - Anak-anak Menghormati Orang Tua  

Anak-anak zaman sekarang lebih cepat menyerap perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi daripada para orangtua mereka yang terlahir sebagai generasi sebelum 
mereka. Tidak jarang keadaan ini menimbulkan sikap tinggi hati dan berani menentang 
pola pikir zaman dulu yang dianut oleh orangtua. Doakan agar anak-anak senantiasa 
dipimpin Roh Kudus agar mereka memiliki kerendahan hati dan senantiasa 
menghormati orangtua mereka.  

7 Mei 2011 - Persekutuan Mahasiswa Kristen  

Kehidupan kampus sering kali memiliki problematika mereka sendiri. Oleh karena itu, 
dibentuklah persekutuan mahasiswa Kristen sebagai wadah para mahasiswa Kristen 
untuk saling menopang dan menguatkan. Namun, padatnya jadwal kuliah dan 
menariknya program-program ekstrakurikuler lain menurunkan minat mahasiswa 
Kristen untuk menghadiri persekutuan. Doakan persekutuan mahasiswa Kristen untuk 
tetap setia kepada visi mereka dan menjadi sarana berbagi kasih Kristus di antara para 
mahasiswa Kristen.  

8 Mei 2011 - Narapidana Kristen  

Tidak bisa dimungkiri di antara para narapidana dalam penjara maupun lembaga 
permasyarakatan di Indonesia ada beberapa di antara mereka yang adalah orang 
Kristen. Mereka harus menerima konsekuensi hukum ketika melanggar peraturan yang 
berlaku. Doakan para narapidana Kristen supaya dapat bertobat dan berbalik dari 
kejahatan mereka, karena walaupun mereka t idak dapat mengubah masa lalu mereka, 
namun bersama Yesus mereka mampu mengubah masa depan mereka.  
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KADOS 61 (9 -- 15 Mei 2011)  

Shalom, 
Sering kali manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dan baru mencari 
Tuhan tatkala sudah tidak ada jalan lagi. Sesungguhnya permasalahan yang kita alami 
menjadi cara bagi Tuhan untuk memperlihatkan kemahakuasaan-Nya. Ia menyatakan 
kehadiran-Nya di mana pun nama-Nya ditinggikan dan dimuliakan. Seperti ada tertulis 
dalam Matius 18:20, "sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di 
situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Mari kita serahkan segala pergumulan dan 
permasalahan kita dalam doa yang akan membawa pencerahan dalam hidup kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS, 
Yonathan Sigit 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, ambillah rasa takut akan kematian, karena aku tahu Engkaulah Tuhan 
yang mengatur kematian, sehingga aku tidak akan terikat pada hal-hal yang ada di 

bumi ini, tetapi mengarahkan diri pada hadirat-Mu yang kekal." ”  
9 Mei 2011 - Jatuhnya Pesawat Merpati Ma 60  

Kecelakaan pesawat terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, pesawat Merpati jenis MA 60 
jatuh di sekitar Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sekitar pukul 15.15 WIT. Dalam 
kecelakaan itu, seluruh penumpang pesawat rute Sorong-Kaimana-Nabire yang terdiri 
dari 18 orang dewasa, 2 anak, dan 1 bayi tersebut semuanya meninggal dunia. Doakan 
keluarga korban yang saat ini tengah berduka, kiranya melalui kejadian ini Tuhan 
menyatakan kekuatan dan penghiburan dari-Nya.  

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2011/05/07/134502/1634546/10/pesawat-
merpati-jatuh-di-papua-barat  

10 Mei 2011 - Wakil Rakyat (DPR) Kristen  

Salah satu tugas DPR sebagai lembaga legislatif adalah menyusun rancangan undang-
undang yang selanjutnya dibahas dengan pemerintah untuk disahkan sebagai UU yang 
menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara. Memasuki pertengahan tahun 
ini, masih banyak target RUU yang masih harus diselesaikan oleh parlemen, sementara 
isu-isu polit ik silih berganti mengusik. Doakan para wakil rakyat Kristen agar mereka 
fokus dalam tanggung jawab mereka dan memohon campur tangan Tuhan dalam setiap 
pembahasan RUU di parlemen.  

 

http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A20
http://doa.sabda.org/
http://www.detiknews.com/read/2011/05/07/134502/1634546/10/pesawat-merpati-jatuh-di-papua-barat
http://www.detiknews.com/read/2011/05/07/134502/1634546/10/pesawat-merpati-jatuh-di-papua-barat
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11 Mei 2011 - Mahasiswa Kristen di Perantauan  

Demi meraih cita-cita dan mengejar ilmu, banyak mahasiswa yang memilih untuk kuliah 
di luar kota, bahkan luar negeri. Keharusan untuk meninggalkan rumah di kampung 
halaman dan beradaptasi dengan suasana baru memunculkan tantangan dan kesulitan 
bagi mereka, terkhusus bagi mahasiswa Kristen yang harus meninggalkan komunitas di 
gereja asal. Doakan para mahasiswa Kristen di perantauan supaya Tuhan menuntun 
mereka untuk menemukan komunitas/gereja lokal yang dapat mendukung pertumbuhan 
rohani mereka.  

12 Mei 2011 - Pendidikan Anak-anak dari Keluarga Kurang Mampu  

Masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara kita. Sebagian di 
antara mereka adalah orang Kristen. Penghasilan mereka yang tidak menentu tidak 
mampu mencukupi kebutuhan pokok harian, apalagi kebutuhan lainnya. Anak-anak 
mereka terpaksa tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan sekolah. Doakan 
agar Tuhan membuka jalan sehingga kebutuhan anak-anak mereka akan pendidikan 
yang layak dapat terpenuhi.  

13 Mei 2011 - Masyarakat Kristen Indonesia  

Orang Kristen memiliki kewarganegaraan ganda, sebagai warga negara di dunia 
(misalnya WNI) dan sekaligus sebagai "warga negara" kerajaan surga. Berbagai 
permasalahan yang tidak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah menjadikan 
banyak pihak yang tidak sabar dan tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah 
cenderung mengambil sikap mengkritik bahkan menentang. Doakan agar kekristenan 
dan gereja berperan dalam kehidupan bernegara supaya gereja selalu mendoakan 
pemerintah yang berdaulat agar diberi hikmat Tuhan dalam memimpin negara.  

14 Mei 2011 - Utusan Injil di Indonesia  

Kita bersyukur atas banyaknya penginjil yang bersedia membuka ladang pelayanan di 
seluruh Indonesia. Namun ada kalanya berbagai tantangan sosial budaya, ancaman 
keamanan, maupun kesulitan dana membuat mereka mulai meragukan panggilan 
Tuhan atas mereka. Doakan para penginjil agar tetap setia kepada panggilan Tuhan 
dan visi yang diberikan Tuhan bagi mereka. Kiranya iman mereka tetap teguh bahwa 
Tuhan akan selalu menyertai mereka ke mana pun Dia mengutus mereka. Tuhan tidak 
akan melupakan, apalagi meninggalkan mereka.  

15 Mei 2011 - Presentasi YLSA di YSKI Semarang  

Pada tanggal 29 April 2010, Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) di Semarang 
mengadakan acara "One Day Mission" dalam rangka ulang tahun YSKI yang ke-60. 
Pada kesempatan itu, Yayasan Lembaga SABDA diundang untuk membagikan visi dan 
misi pelayanan penginjilan di bidang teknologi informasi kepada murid-murid SD, SMP, 
dan SMA YSKI. Selain bisa membagikan visi dan misi, YLSA juga memasang program 
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teks Alkitab (Go Bible) ke dalam lebih dari 100 ponsel para peserta. Kami juga 
melakukan instalasi program SABDA 4 dalam beberapa laptop. Puji Tuhan, seluruh 
acara berjalan dengan lancar dan tim dari YLSA pun bisa merasakan penyertaan Tuhan 
yang luar biasa dalam sepanjang acara ini. Kiranya setiap murid yang mendengar 
presentasi dari YLSA semakin menyadari bahwa teknologi pun dipakai Tuhan sebagai 
sebagai alat penginjilan di ladang misi modern.  
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KADOS 62 (16 -- 22 Mei 2011)  

Shalom, 
"Karena itu Aku (Yesus) berkata kepadamu: Apa saja yang kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." 
(Markus 11:24). Yesus memberikan janji bahwa Ia akan menjawab semua doa-doa 
yang kita naikkan kepada-Nya. Dan apa pun jawaban doanya bahwa Tuhan tahu dan 
akan memberikan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya.  

Selamat berdoa.  

Staf Redaksi KADOS, 
Yonathan Sigit 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, tambahkan kerinduan untuk mendapatkan lebih banyak berkat dengan 
permintaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan menyadari keinginan-Mu 

untuk memberi, tolong aku untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh." ”  
16 Mei 2011 - Pengelolaan Lingkungan  

Cuaca ekstrem akhir-akhir ini, ditambah kian buruknya kualitas lingkungan 
mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan 
longsor makin sering terjadi. Buruknya kualitas lingkungan ditandai dengan maraknya 
penggundulan hutan, penyalahgunaan tata ruang, buruknya pengelolaan daerah aliran 
sungai, hingga pendangkalan sungai. Berbagai bencana akibat buruknya lingkungan ini, 
bisa memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Doakan agar 
masyarakat Indonesia menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal mereka dan tidak 
melakukan perusakan lingkungan di sekitar mereka.  

Sumber: Kompas, Senin, 9 Mei 2011, Halaman 13  

17 Mei 2011 - Karyawan Kristen yang Bekerja di Perkebunan  

Pemilik sebuah perkebunan di salah satu daerah di Sumatera, menetapkan bahwa hari 
Minggu adalah hari kerja dan hari Jumat sebagai hari libur. Akibatnya, karyawan Kristen 
yang ada di perkebunan tersebut tidak bisa melakukan ibadah pada hari Minggu. 
Dukunglah dalam doa agar anak-anak Tuhan yang bekerja di perkebunan tersebut 
diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tetap menjaga hati dan bijaksana menghadapi 
peraturan tersebut.  

Kiriman: R  

 

http://alkitab.mobi/?Markus+11%3A24
http://doa.sabda.org/
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18 Mei 2011 - Bandar dan Pengedar Narkoba di Indonesia  

Tidak jarang kita mendengar berita di media massa mengenai tertangkapnya kembali 
para bandar dan pengedar narkoba yang sebelumnya sudah pernah dipenjarakan. Hal 
ini menunjukkan bahwa penjara kurang memberikan efek jera terhadap mereka. 
Dukunglah dalam doa agar Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk menyadari 
kesalahan mereka. Kiranya juga setiap orang percaya yang ada di sekitar mereka 
dipakai Tuhan untuk membawa mereka menemukan kebenaran.  

19 Mei 2011 - Pria sebagai Kepala Keluarga  

Seorang suami adalah kepala dalam rumah tangganya. Suami bukan sekadar 
menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah namun juga memimpin jalannya rumah 
tangga. Oleh karena itu, para suami memerlukan hikmat dan bijaksana untuk 
menjalankan peran mereka. Doakan setiap suami Kristen dalam rumah tangga mereka 
agar mereka dimampukan Tuhan untuk menjadi imam dalam keluarga mereka dan 
membawa keluarga mereka menuju kehidupan rohani yang lebih erat lagi dengan 
Tuhan.  

20 Mei 2011 - Anak-anak Indonesia  

Beberapa anak tidak menerima kasih sayang orang tua dalam hidupnya. Mungkin 
karena karena bencana alam, peperangan, penyakit, atau kesengajaan orang tua. 
Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi yatim piatu. Doakan agar mereka tetap 
memperoleh kasih sayang dari keluarga, kerabat, ataupun yayasan/panti asuhan yang 
mengasuh mereka.  

21 Mei 2011 - Masyarakat Kristen Indonesia di Tengah Kesulitan Hidup  

Kesulitan hidup maupun keserakahan terkadang membuat seseorang berpikiran sempit 
dengan melakukan kriminalitas (pencurian, perampokan, penipuan, korupsi, dll.) untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Terkadang niat mereka muncul setelah melihat adanya 
kesempatan. Doakan agar Tuhan menyadarkan setiap orang Kristen yang berniat untuk 
melakukan kriminalitas, agar mereka mendengar suara hati mereka dan mengurungkan 
niat untuk berbuat jahat. Kiranya mereka mau memohon ampun kepada Tuhan, dan 
mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup mereka.  

22 Mei 2011 - Peningkatan Situs SABDA Space Teens dan Gubuk  

Bulan Mei 2011, divisi WEB Yayasan Lembaga SABDA berencana meluncurkan dua 
situs sekaligus, SABDA Space Teens dan GUBUK. Dua situs tersebut merupakan situs 
lama yang mengalami perbaikan. Bersyukur pula untuk penambahan staf web, 
sehingga lebih banyak pekerjaan di divisi ini bisa terselesaikan. Pada bulan Mei ini juga, 
situs PESTA yang selama beberapa tahun ini digunakan untuk mendukung pelayanan 
kursus Alkitab secara online akan diperbaharui. Diharapkan pelayanan PESTA lebih 
maju dan dimudahkan dalam operasionalnya.  
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KADOS 63 (23 -- 29 Mei 2011)  

Shalom, 
"Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan 
pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang merupakan 
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala 
dosamu" (Yesaya 59:1). Rekan pendoa sekalian, marilah sebelum berdoa, kita 
memeriksa diri, apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya; baik itu 
motivasi, kesungguhan, ataupun hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan? Ketika kita 
tulus dan murni berdoa, Tuhan pun akan mendengarkan.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Rento Ari Nugroho 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, sinarilah setiap aspek dosa dalam hidupku dengan cahaya-Mu dan 
tolonglah aku untuk menyenangkan hati-Mu dalam setiap hal yang kulakukan." ”  

23 Mei 2011 - Gizi Ibu Hamil  

Kualitas hidup seseorang ditentukan sejak dalam kandungan. Tidak terpenuhinya 
kebutuhan gizi dalam kandungan menentukan kesehatan dan risiko terkena penyakit 
bawaan. Ibu hamil yang kebutuhan gizinya tidak terpenuhi dengan baik dari segi jumlah 
dan jenis, dapat mengakibatkan bayi lahir dengan kondisi fisik yang kurang baik. Hal ini 
menyebabkan tingginya angka kematian, lemahnya perkembangan fisik dan mental, 
serta meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa. Doakan agar setiap wanita yang 
sedang hamil saat ini, memerhatikan apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Doakan 
bagi wanita hamil yang kurang mampu, agar Tuhan memelihara dan mencukupkan 
kebutuhan mereka. Doakan juga agar ada orang-orang yang bersedia membantu dalam 
mencukupi kebutuhan mereka.  

Sumber: Kompas, Kamis, 19 Mei 2011, Halaman. 14  

24 Mei 2011 - Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  

Kita percaya bahwa setiap orang yang terpilih menjadi pemimpin negara tidak luput dari 
rencana Tuhan. Sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta 
jiwa, Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pasti menghadapi banyak 
persoalan bangsa. Mari kita berdoa bagi mereka, supaya mereka mampu melakukan 
tugas dengan baik dan mengerti prioritas yang harus disusun dalam menangani 
persoalan bangsa ini.  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+59%3A1
http://doa.sabda.org/
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25 Mei 2011 - Poliklinik /Rumah Sakit Kristen  

Kesehatan adalah berkat Tuhan yang perlu dihargai. Untuk menjalankan misi sosialnya, 
beberapa yayasan Kristen mendirikan poliklinik atau rumah sakit untuk melayani 
masyarakat umum. Doakan supaya setiap poliklinik/rumah sakit Kristen dapat 
memberikan pelayanan yang baik kepada semua pasien, tanpa membedakan latar 
belakang agama maupun sosial, sehingga terang Kristus terpancar melalui kegiatan 
mereka.  

26 Mei 2011 - Wakil Rakyat Kristen  

Akhir-akhir ini, para wakil rakyat mendapat penilaian yang tidak positif dari masyarakat 
dan media. Penyebabnya antara lain pembangunan gedung baru DPR dan kasus-kasus 
korupsi yang melibatkan anggota parlemen. Doakan setiap saudara seiman kita yang 
menjadi wakil rakyat di Senayan. Kiranya mereka senantiasa mencari hikmat Tuhan 
dalam menentukan suatu keputusan yang tentu saja bijaksana dan bermanfaat bagi 
bangsa. Biarlah Tuhan memelihara iman mereka sehingga tidak terseret arus dunia 
politik yang sarat dengan kepentingan golongan maupun pribadi.  

27 Mei 2011 - Artis Kristen  

Beberapa orang Kristen bekerja sebagai artis di negara kita. Setiap hari kehidupan 
mereka menjadi sorotan media dan masyarakat umum. Tidak hanya prestasi dalam 
bidang keartisan mereka, kehidupan pribadi mereka pun tidak lepas dari perbincangan 
dan pemberitaan di media. Berdoalah agar anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai artis 
ditolong oleh Tuhan untuk dapat menjadi saksi Kristus di tengah keglamoran dunia 
keartisan di negara kita.  

28 Mei 2011 - Yayasan Penerjemahan Alkitab  

Peran serta lembaga penerjemah Alkitab di dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam 
bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia sangatlah besar. Pelayanan 
mereka telah memberkati jutaan orang Kristen di Indonesia. Guna meningkatkan 
pelayanan, mereka membutuhkan sarana/fasilitas untuk mempercepat proses 
penerjemahan Alkitab. Doakan agar lembaga yang bergerak dalam penerjemahan 
Alkitab di Indonesia ini terus berkarya bagi Tuhan. Doakan juga agar kebutuhan sarana 
penunjang proses penerjemahan Alkitab dapat terpenuhi.  

29 Mei 2011 - Pertemuan Pengguna SABDA di Palembang  

Pada tanggal 14 Mei 2011, ketua Yayasan Lembaga SABDA, Ibu Yulia Oeniyati, 
berkesempatan membagikan visi dan misi pelayanan YLSA di Palembang. Meskipun 
hanya seorang diri berangkat ke Palembang, namun Tuhan menyediakan rekan-rekan 
seiman, secara khusus Bapak Amin, Bapak Benny, dan Bapak Sadikin di Palembang 
untuk turut membantu Ibu Yulia. Bantuan yang diberikan antara lain dalam hal teknis 
seperti install software SABDA 4.0 maupun install aplikasi Alkitab di laptop atau ponsel 
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para peserta yang mengikuti pertemuan tersebut. Bersyukur atas penyertaan dan 
pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan yang dilakukan di Palembang. Kiranya, para 
peserta yang mengikuti pertemuan ini semakin menyadari peran teknologi dalam 
mendalami f irman Tuhan secara lebih bertanggung jawab. Berdoa pula agar mereka 
dapat membagikan apa yang sudah mereka dapatkan kepada lebih banyak orang lagi 
untuk kemuliaan nama Tuhan.  
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KADOS 64 (30 Mei -- 5 Juni 2011)  

Shalom, 
Ketika menghadapi masalah, manusia cenderung menggunakan kekuatan sendiri 
dengan sekuat tenaga. Bahkan, orang percaya pun masih sering menggunakan 
kemampuan sendiri untuk keluar dari masalahnya tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. 
Nah, ketika kita merasa bahwa apa yang telah kita upayakan tidak membuahkan hasil, 
barulah kita ingat kepada Tuhan. Kita mulai rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan 
berdoa sungguh-sungguh. Doa bukanlah sarana untuk "menyogok" Tuhan, agar Ia 
segera turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Doa seharusnya menjadi sarana 
bagi kita untuk berkomunikasi -- berbicara dan mendengar suara-Nya, sehingga kita 
semakin mengenal Dia. Jadi, apa pun kondisi Anda saat ini -- entah sedang senang 
maupun sedih, tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.  

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

“  "Tuhan, terkadang aku tidak mendapat jawaban doa seperti yang kuinginkan. 
Namun, tolonglah aku untuk mengingat bahwa kasih dan perhatian-Mu kepadaku 

tetap sempurna." ”  
30 Mei 2011 - Gagal Panen  

Sejumlah petani di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, terpaksa menjual ternak 
sapi mereka untuk menutup kerugian akibat gagal panen yang berlangsung berturut-
turut tiga hingga empat musim terakhir. Gagal panen itu menyebabkan para petani 
kehabisan modal, sementara hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk menutup 
biaya tanam dan perawatan. Gagal panen berturut-turut itu disebabkan serangan 
wereng cokelat dan hijau. Serangan terparah terjadi pada tahun ini. Petani kini 
diperhadapkan pada dilema. Mengganti bibit berarti harus mengeluarkan tambahan 
modal. Mempertahankan yang ada berarti harus mengeluarkan modal lagi untuk 
penyemprotan insektisida setiap 2 hari sekali. Doakan agar para petani yang 
mengalami gagal panen tahun ini, diberikan hikmat untuk menghadapi wabah ini. 
Kiranya Tuhan memelihara hidup mereka, dan melindungi tanaman pada mereka dari 
hama yang hendak menyerang.  

Sumber: Kompas, Jumat, 27 Mei 2011, Halaman 25.  

31 Mei 2011 - Penginjilan Terhadap Anak-anak Jalanan  

Sebagian besar anak-anak jalanan adalah anak-anak yang "terhilang". Mereka perlu 
"ditemukan" dan dibimbing, sehingga mereka bisa menemukan arti hidup yang 
sebenarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan orang-orang yang mau 

http://doa.sabda.org/
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mengurbankan waktu, tenaga, hobi, bahkan mungkin materi, untuk menjangkau 
mereka. Doakan anak-anak Tuhan yang saat ini terlibat dalam menjangkau anak-anak 
jalanan, kiranya Tuhan melindungi dan memberi hikmat kepada mereka dalam 
menjangkau anak-anak jalanan bagi Kristus.  

1 Juni 2011 - Umat Percaya yang Sedang Sakit  

Kesehatan adalah anugerah Tuhan yang jarang kita syukuri. Jika sehat, pastilah kita 
dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Namun, saat ini ada banyak 
saudara-saudara seiman yang menderita sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan 
mencukupkan semua biaya yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan maupun 
pengobatan (obat-obatan, operasi, terapi, kontrol kesehatan, cek medis, dsb.).  

2 Juni 2011 - Keluarga Kristen  

Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang. Namun, saat ini banyak 
keluarga yang mulai mengalami keretakan, tak terkecuali keluarga Kristen. Doakan 
setiap keluarga Kristen, supaya senantiasa menempatkan Kristus sebagai pusat rumah 
tangga mereka, agar mereka senantiasa berkomunikasi dan bersekutu bersama, 
sehingga keharmonisan terus terjaga.  

3 Juni 2011 - Karyawan Kristen  

Ada banyak karyawan kantor maupun pabrik yang beragama Kristen. Mereka menjadi 
bagian dari sebuah instansi yang belum tentu mendasarkan kegiatannya berdasarkan 
nilai-nilai kekristenan. Doakan agar dalam keadaan apa pun dan menghadapi tekanan 
apa pun, para karyawan Kristen tetap bekerja dengan jujur dan menghindarkan diri dari 
segala bentuk penipuan yang merugikan perusahaan, rekan sekerja, orang lain, dan 
juga diri sendiri. Terutama juga mereka dapat terus menjadi saksi Kristus di mana pun 
Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja.  

4 Juni 2011 - Istri Utusan Injil  

Para utusan Injil terkadang melakukan perjalanan misinya dengan meninggalkan istri 
dan anak-anak mereka (meskipun tidak sedikit juga dari mereka yang mengajak istri 
dan anak-anak mereka). Tak jarang, dalam ketiadaan suami sebagai kepala keluarga, 
para istri merasa kurang mampu menangani rumah tangganya sendiri. Doakan para istri 
utusan Injil di Indonesia, agar mereka mendapatkan hikmat untuk mengatur rumah 
tangga tanpa kehadiran suami. Kiranya mereka senantiasa mendukung dalam doa 
pelayanan suaminya di ladang misi.  
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5 Juni 2011 - Staf Baru Masa Percobaan di Yayasan Lembaga SABDA  

Pada bulan April -- Mei, ada 5 orang staf baru yang bergabung di YLSA. Staf baru 
tersebut terdiri dari 2 orang untuk divisi Publikasi, 3 orang untuk divisi Web/ITS. 
Bersyukur atas staf baru yang Tuhan kirimkan untuk bersama-sama melayani Tuhan di 
YLSA. Kiranya mereka dapat melewati masa percobaan dengan baik dan lancar. 
Doakan pula untuk tambahan staf yang dibutuhkan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi 
mereka yang Dia panggil untuk melayani bersama-sama kami di YLSA.  
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KADOS 65 (6 -- 12 Juni 2011)  

Shalom, 
Dr. Oswald Smith mengatakan, "Para pemercaya yang tidak mengalami kuasa doa, 
sesungguhnya tidak kebagian perkara yang bermutu tinggi dalam kehidupan 
kerohanian, karena doalah yang menggerakkan tangan yang menciptakan semesta 
alam." Dengan berdoa maka terjalin sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan 
melalui keintiman tersebut, doa yang kita naikkan pada Tuhan akan dijawab oleh-Nya 
sesuai dengan rencana-Nya.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit 
 < http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, sama seperti Engkau telah memberiku kehidupan baru ketika aku 
bertobat, bangkitkanlah aku dari kematian dosa yang baru kulakukan, supaya aku 

mengalami persekutuan yang lebih dalam dengan Engkau." ”  
6 Juni 2011 - Kawah Dieng  

Peningkatan status gunung api Dieng (Kawah Timbang) di Banjarnegara, Jawa Tengah, 
dari Waspada menjadi Siaga sejak Minggu (29/5) pukul 20.45 mengakibatkan aktivitas 
penduduk di Kawah Timbang lumpuh total karena harus mengungsi. Dari hasil 
pantauan, sebagian besar warga dari dua dusun terdekat Kawah Timbang, yakni Dusun 
Simbar dan Sumber, yang berjumlah 1.079 jiwa sejak Minggu malam mulai mengungsi 
ke rumah sanak saudara yang dianggap lebih aman. Sebagian lagi mengungsi ke posko 
pengungsian yang telah disediakan, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi kawah. 
Pengungsi yang kini berada di posko terutama adalah kaum manula, anak-anak, dan 
perempuan. Doakan agar Tuhan melindungi para pengungsi selama mereka berada di 
posko pengungsian, sehingga mereka bisa tetap sehat. Doakan juga agar konsentrasi 
gas beracun yang mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrogen 
sulfida yang dikeluarkan oleh gunung api Dieng segera normal kembali.  

Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juni 2011, Halaman 1  

7 Juni 2011 - Utusan Injil di Indonesia  

Ketika kita memasuki lingkungan baru, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri 
dengan keadaan yang berubah. Hal demikian juga berlaku bagi para Utusan Injil yang 
diutus ke daerah-daerah yang asing bagi mereka. Pengenalan akan karakteristik, 
kebudayaan, dan tradisi masyarakat setempat, akan sangat membantu untuk memulai 
langkah awal dalam penginjilan, yakni dalam menjalin komunikasi dengan mereka. 
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Doakan agar para Utusan Injil di negeri ini, agar dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru dan masyarakat yang mereka injili.  

8 Juni 2011 - Pemerintah Kota  

Perkembangan suatu kota pasti diikuti oleh pertambahan jumlah warganya, yang 
kemudian diikuti oleh berbagai permasalahan sosial yang makin kompleks. Bermacam 
kepentingan yang bersinggungan acapkali menimbulkan permasalahan sosial seperti 
tawuran antarwarga, anak jalanan dan gelandangan, tingginya angka kriminalitas, dan 
kesemrawutan kota. Doakan agar pemerintah kota segera menyikapi masalah sosial 
yang terjadi, dengan mencari solusi sebelum keadaan bertambah rumit.  

9 Juni 2011 - Pengurus Gereja  

Dalam setiap kerja kelompok, selalu ada potensi konflik, termasuk dalam kepengurusan 
di gereja. Tuhan terkadang mengizinkan konflik terjadi untuk mendewasakan karakter 
umat-Nya. Doakan agar kesehatian selalu hadir dalam setiap kepengurusan gereja, dan 
perbedaan pendapat yang terjadi bisa disikapi dengan hati penuh kasih.  

10 Juni 2011 - Mereka yang Belum Percaya  

Penginjilan telah dilakukan hingga suku-suku yang belum terjangkau. Namun, masih 
banyak juga orang-orang di sekitar kita sendiri yang belum pernah sekalipun 
mendengar nama Yesus atau diceritakan tentang karya-karya-Nya. Doakan agar orang-
orang yang belum percaya tersebut, suatu saat dipertemukan Tuhan dengan orang-
orang percaya yang telah Ia siapkan untuk membagikan berkat Injil bagi mereka.  

11 Juni 2011 - Hamba Tuhan di Indonesia  

Kesibukan dalam pelayanan sering kali mengakibatkan beberapa hamba Tuhan kurang 
meluangkan waktu bagi keluarga. Tak jarang hal ini menimbulkan ketidakharmonisan 
dan kesalahpahaman dalam keluarga. Doakan agar Tuhan memberi hikmat bagi para 
hamba Tuhan, untuk dapat membagi waktu antara pelayanan dan keluarga, sehingga 
kesaksian hidup mereka juga dapat memuliakan nama Tuhan.  

12 Juni 2011 - Kelas Dasar Pengajaran Alkitab (DPA) dan Kelas Dasar-
Dasar Iman Kristen (DIK)  

Tujuan diadakannya kelas diskusi PESTA adalah memperlengkapi pesertanya untuk 
lebih mengenal Tuhan dan kehendak-Nya secara pribadi, sehingga para peserta dapat 
menjadi orang percaya yang militan dalam mengasihi Tuhan. Pada bulan Juni 2011, 
kelas diskusi DPA telah ditutup dan kelas diskusi DIK Juni/Juli 2011 dibuka. Doakan 
para peserta DPA, supaya semakin diteguhkan dalam iman melalui bahan-bahan yang 
telah dipelajari. Berdoa juga untuk kesiapan hati para peserta DIK, kiranya Tuhan 
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menolong mereka untuk memiliki komitmen untuk setia dan aktif mengikuti diskusi ini 
dari awal sampai akhir.  
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KADOS 66 (13 -- 19 Juni 2011)  

Shalom, 
Mengapa kita berdoa? Pertama dan utama, orang percaya diperintahkan oleh Allah 
untuk berdoa karena Dia ingin bersekutu dengan kita dan melalui doa kita memelihara 
hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, tidak alasan bagi kita untuk tidak berdoa. 
Bawalah segala apa yang ingin kita ungkapkan kepada-Nya dalam doa, dan semua itu 
tidak akan sia-sia karena Tuhan pasti mendengar setiap doa anak-anak-Nya.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Davida Dana 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, berilah kepada kemampuan untuk memercayai Engkau yang tidak dapat 
aku lihat dan untuk memercayai bahwa Engkau memberkatiku sesuai dengan 

firman-Mu." ”  
13 Juni 2011 - Gerakan Doa bagi Anak Berisiko  

Tanggal 4 Juni telah ditetapkan sebagai pelaksanaan gerakan doa bagi anak berisiko 
pada tahun 2011 ini. Gerakan doa ini diadakan serempak di seluruh dunia dan 
diorganisir oleh sebuah lembaga pelayanan anak internasional. Anak berisiko 
merupakan sebutan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti 
anak telantar yang memerlukan keluarga, menderita kekerasan, kelaparan, dan 
kemiskinan. Bersyukur atas setiap pendoa yang telah ambil bagian dalam pelayanan 
doa ini yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Marilah kita terus berdoa 
bagi anak-anak berisiko yang ada di sekitar kita, kota, bangsa kita Indonesia, bahkan di 
seluruh dunia, sampai jumlah anak-anak berisiko mengalami penurunan dari tahun ke 
tahun.  

Sumber: Nama situs: Anak Bersinar Bangsa Gemilang  
 
Alamat URL: http://anakbersinar.com/potret/detail/id/28/Doa-Dan-Tindakan-Nyata-       
Bagi-Anak-Beresiko.html  
 
Tanggal akses: 10 Juni 2011  

14 Juni 2011 - Jemaat Tuhan Terlibat dalam Pelayanan  

Gereja adalah Tubuh Kristus, satu sama lain saling melengkapi untuk menjalankan 
fungsi sebagai satu kesatuan. Namun, masih ada jemaat yang belum terlibat dalam 
pelayanan entah karena sibuk, capek, malas, malu, maupun belum menemukan ladang 
pelayanan yang tepat di gereja. Berdoalah agar setiap jemaat Tuhan dapat mengetahui 

http://doa.sabda.org/
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karunia masing- masing dan memiliki kerinduan untuk terjun dalam pelayanan sesuai 
karunianya itu. Doakan juga supaya pelayanan masing-masing dapat berguna untuk 
membangun Tubuh Kristus.  

15 Juni 2011 - Atlet Sea Games 2011  

Pada bulan November 2011, negara Indonesia akan menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan SEA Games 2011. Saat ini, pemerintah sedang berusaha 
meningkatkan program pelatihan bagi para olahragawan Indonesia yang akan turut 
berlaga dalam pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Doakanlah setiap atlet yang 
akan bertanding di Palembang. Kiranya mereka berlatih dengan giat demi nama harum 
bangsa dan negara. Doakan pula para atlet Kristen agar senantiasa mengandalkan 
Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan mereka. Kiranya nama Tuhan dimuliakan 
melalui prestasi mereka.  

16 Juni 2011 - Pergumulan dalam Memenuhi Panggilan Tuhan  

Untuk melaksanakan visi-Nya di dunia ini, Tuhan memberikan panggilan khusus kepada 
beberapa orang untuk melakukan pelayanan sepenuh waktu sebagai penginjil. Tidak 
jarang, Tuhan mengguncang hati mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka saat 
ini dan masuk dalam sekolah teologi/seminari untuk diperlengkapi menjadi utusan-Nya. 
Ketika mendapatkan panggilan Tuhan, mereka tidak dapat langsung menjawab "iya" 
dan terus menggumulkan hal ini. Mari kita turut bergumul pula dalam doa untuk setiap 
orang yang Tuhan berikan panggilan khusus tersebut. Biarlah mereka semakin mantap 
untuk ikut panggilan Tuhan dan melihat dengan jelas betapa bernilainya panggilan 
tersebut untuk hidup mereka maupun sesama.  

17 Juni 2011 - Kebutuhan Gereja Tuhan  

Gereja-gereja besar di kota umumnya sudah mampu mencukupi kebutuhan keuangan 
rutin bulanan dan membiayai program-program mereka. Akan tetapi, beberapa gereja 
perintisan di pedalaman masih terus bergumul dalam keuangan mereka. Doakan agar 
Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan gereja-Nya dan Tuhan membuka hati anak-
anak-Nya untuk terus berbagian dalam mendukung pelayanan di gereja.  

18 Juni 2011 - Stasiun Radio Kristen  

Hampir di setiap kota di Indonesia ada stasiun radio yang menyiarkan program-program 
berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Dengan memutar lagu-lagu pujian, menghadirkan 
khotbah dan renungan, serta membagikan kesaksian dan mengadakan diskusi, mereka 
menyebarkan firman Tuhan dan menceritakan kasih Kristus. Doakan agar keberadaan 
stasiun-stasiun radio Kristen bisa menjadi sarana penginjilan dan menjadi berkat bagi 
kota.  
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19 Juni 2011 - Proyek Kidung-kidung Pujian dari Ylsa  

Salah satu proyek yang sedang dikerjakan divisi Information Technology Services (ITS) 
Yayasan Lembaga SABDA saat ini adalah penyelesaian proyek kidung-kidung pujian 
untuk beberapa platform seperti HP/mobile, situs, maupun PDF. Doakan agar Tuhan 
memberi kemampuan kepada setiap staf yang terlibat dalam penyelesaian proyek 
kidung-kidung pujian sehingga hasil proyek ini dapat segera digunakan oleh masyarakat 
Kristen di Indonesia secara luas. Biarlah pujian kepada Tuhan semakin berkumandang 
di Nusantara.  
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KADOS 67 (20 -- 26 Juni 2011)  

Shalom, 
Inti dari doa bukanlah meminta sesuatu yang menjadi keinginan kita. Inti dari doa 
adalah melakukan perintah Bapa di surga agar kita memiliki keintiman dengan Dia. Saat 
berdoa, kita bukan hanya dapat meminta. Kita bisa membicarakan apa saja dengan Dia, 
Bapa kita, termasuk memuji dan menyembah Dia. Ketika kita berdoa dengan penuh 
ketulusan untuk selalu dekat dengan-Nya, kita pun akan mudah melihat penyataan 
penyertaan-Nya dalam hidup kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Davida Dana 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, aku ingin mengenal Engkau dari firman-Mu. Namun yang lebih penting, 
aku ingin mengenal-Mu lebih akrab dan pribadi lewat persekutuan dengan Roh-

Mu." ”  
20 Juni 2011 - Sekolah Lanjutan bagi Pelajar yang Baru Lulus  

Saat ini pengumuman kelulusan untuk pelajar dari tingkat SD sampai SMU sudah 
selesai dilakukan, bahkan sejak beberapa minggu yang lalu. Pengumuman tersebut 
bukanlah akhir dari perjalanan yang harus ditempuh para pelajar. Banyak keputusan 
yang harus mereka ambil setelah menerima pengumuman kelulusan mereka, 
khususnya dalam memilih sekolah untuk melanjutkan studi. Doakanlah agar Tuhan 
memberikan hikmat kepada anak-anak-Nya ketika memilih sekolah/universitas untuk 
pendidikan selanjutnya. Biarlah pelajar-pelajar tersebut diterima di sekolah/universitas 
yang melaluinya rencana Tuhan boleh dinyatakan atas hidup mereka.  

21 Juni 2011 - Kerusakan Moral Bangsa yang Mencemaskan  

Kerusakan moral bangsa sudah dalam tahap sangat mencemaskan. Hal tersebut terjadi 
hampir dalam semua lini, baik di birokrasi pemerintah. Contohnya kasus korupsi. 
Hampir semua lembaga negara tidak bersih dari kasus tersebut. Aparat penegak hukum 
pun tersangkut kasus korupsi. Tidak ketinggalan masyarakat umum yang juga mulai 
membudayakan korupsi meski dalam hal-hal kecil. Contoh kerusakan moral lainnya 
adalah dari catatan Komisi Nasional Anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang 
dilakukan berbagai lapisan masyarakat cenderung meningkat setiap tahun. Jika kondisi 
ini dibiarkan, negara bisa menuju kehancuran. Doakan agar Tuhan memampukan 
pihak-pihak terkait, dalam hal ini khususnya pemerintah, agar bisa memberi teladan 
yang baik kepada masyarakat.  

Sumber: Kompas, Senin, 20 Juni 2011. Halaman 1 dan 15  

http://doa.sabda.org/
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22 Juni 2011 - Pertumbuhan Iman Jemaat Tuhan  

Banyaknya bencana alam dan rendahnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah telah 
membawa bangsa Indonesia ke dalam berbagai krisis. Marilah kita berdoa agar iman 
jemaat Tuhan senantiasa bertumbuh di tengah-tengah krisis yang mendera. Kita berdoa 
agar krisis ini boleh Tuhan pakai untuk memunculkan jemaat-Nya sebagai garam dan 
terang bangsa ini.  

23 Juni 2011 - Hamba-hamba Tuhan di Indonesia  

Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, para hamba Tuhan tentunya tak 
luput dari segala dinamika yang dialami bangsa ini. Banyak hamba-hamba Tuhan 
sedang mengalami berbagai macam ujian baik dari dalam maupun luar gereja. Marilah 
kita berdoa agar para hamba Tuhan senantiasa mampu menjadi pengayom untuk 
jemaat-Nya dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat.  

24 Juni 2011 - Pertumbuhan Gereja-gereja di Indonesia  

Gereja merupakan tempat bagi umat Tuhan untuk berkumpul, bersekutu, dan 
bertumbuh bersama. Meskipun ada beberapa gereja di Indonesia yang mendapat 
perlakukan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar, kita patut bersyukur 
karena hal tersebut tidak menyurutkan iman jemaat untuk tetap beribadah dan tetap 
berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa agar gereja Tuhan 
diberikan hikmat untuk menghadapi segala tantangan akan keberadaan gereja di 
tengah-tengah masyarakat.  

25 Juni 2011 - Pelayanan Jemaat Tuhan  

Kesulitan ekonomi yang melanda bangsa ini telah menyebabkan tekanan yang luar 
biasa berat untuk masyarakat. Serangan hama yang menyebabkan gagal panen, 
naiknya harga BBM, berbagai macam bencana alam, sempitnya lapangan pekerjaan, 
dan berbagai macam masalah sosial dan ekonomi lainnya nampaknya belum juga 
berhenti untuk singgah di bangsa ini. Mari kita doakan agar di tengah-tengah himpitan 
perekonomian ini, jemaat Tuhan tetap tekun melayani dengan penuh iman baik 
pelayanan di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat.  

26 Juni 2011 - Orientasi Staf Baru Publikasi di Ylsa  

Saat ini dalam divisi Publikasi YLSA ada 2 orang staf baru yang sedang menjalani masa 
percobaan. Selama beberapa bulan ke depan mereka akan melewati proses orientasi 
maupun training untuk memperlancar pengerjaan tugas-tugas mereka di kantor. Doakan 
agar mereka bisa melewati masa orientasi ini dengan lancar dan bisa memberikan hasil 
yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.  
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KADOS 68 (27 Juni -- 3 Juli 2011)  

Shalom, 
Hidup ini penuh dengan kemelut. Tidak ada seorang pun di dunia ini bebas dari 
persoalan hidup. Walaupun dengan berbagai cara manusia telah berupaya untuk 
menata kehidupan ini supaya menjadi lebih baik, namun permasalahan-permasalahan 
yang ada belum beranjak juga. Terkadang kita merasa kenyataan yang dijumpai tidak 
seperti dengan apa yang diharapkan. Mari kita hanya bersandar pada Tuhan saja yang 
sanggup melepaskan kita dari setiap permasalahan yang tak terpecahkan. Datanglah 
kepada-Nya dalam doa dan ucapan syukur sehingga hati kita beroleh sukacita sejati 
meski di tengah kemelut besar sekalipun.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, aku tidak takut akan jauh dari-Mu karena Engkau memiliki kuasa untuk 
menjagaku sampai karya-Mu sempurna dalam diriku." ”  

27 Juni 2011 - Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  

Masyarakat Indonesia sedang merasakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam 
atas tragedi kematian yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ada pula 
kekhawatiran bahwa tragedi ini hanya menimbulkan kehebohan, kegaduhan, dan sikap 
saling menyalahkan tanpa solusi dan pembelajaran. Doakan agar Tuhan melindungi 
para TKI yang saat ini bekerja di luar negeri. Doakan juga agar pemerintah mampu 
mencari solusi guna menanggulangi masalah ketenagakerjaan di Indonesia maupun di 
luar negeri.  

Sumber: Kompas, Kamis, 23 Juni 2003, Halaman 6  

28 Juni 2011 - Pelayanan Para Pemimpin Gereja  

Ancaman demi ancaman yang diarahkan kepada gereja Tuhan nampaknya belum akan 
berhenti. Salah satu pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan gereja Tuhan 
adalah para pemimpin gereja. Di pundak merekalah masa depan gereja Tuhan ada. 
Doakan agar para pemimpin gereja diberikan hikmat untuk mengatasi berbagai macam 
persoalan yang mendera gereja dan jemaat Tuhan.  
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29 Juni 2011 - Keluarga dan Kesaksian Hidup Para Hamba Tuhan  

Sebagai keluarga dari seseorang yang sangat disoroti di dalam komunitas gereja, 
keluarga hamba Tuhan merasakan tuntutan dan harapan yang berbeda-beda dari 
setiap jemaat Tuhan. Tak jarang tuntutan dan pengharapan itu membuat tekanan yang 
cukup menyulitkan ruang gerak anggota keluarga hamba Tuhan. Mari kita berdoa agar 
keluarga para hamba Tuhan dapat senantiasa mendukung pelayanan hamba Tuhan, 
baik melalui kesaksian hidup mereka di depan jemaat, maupun dukungan langsung 
kepada anggota keluarga mereka yang menjadi hamba Tuhan.  

30 Juni 2011 - Keberanian Memberitakan Injil dan Kesaksian Hidup Jemaat 
Tuhan  

Bangsa Indonesia memerlukan kasih Kristus agar dapat pulih dari segala problema 
yang membuat bangsa ini belum juga bergerak maju. Salah satu saluran kasih Kristus 
itu adalah jemaat-Nya yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa agar setiap jemaat 
Tuhan di Indonesia, memiliki keberanian untuk memberitakan Kabar Baik kepada 
banyak orang -- mereka yang belum percaya, sehingga jumlah orang yang 
diselamatkan semakin banyak. Juga, mari kita berdoa agar setiap Jemaat Tuhan 
mampu memancarkan kasih Kristus dalam hidup mereka.  

1 Juli 2011 - Pelayanan Misi dan Pi Gereja-gereja di Indonesia  

Di tengah-tengah kerinduan umat Tuhan di bangsa Indonesia untuk membawa bangsa 
ini mengenal Kristus, tantangan datang silih berganti. Banyak gereja yang telah 
menempatkan misi dan PI dalam prioritas yang bukan lagi utama. Akibatnya, misi dan 
PI menjadi sedikit terlupakan. Doakan agar gereja-gereja di Indonesia kembali 
memunyai semangat yang menyala-Nyala dalam membawa bangsa ini untuk mengenal 
Kristus.  

2 Juli 2011 - Atlet Kristen  

Dunia olahraga di Indonesia saat ini sedang menghangat. Rakyat sudah sangat 
merindukan dunia olahraga di Indonesia memberikan prestasi yang memuaskan. Mari 
kita doakan para atlet Kristen, agar bisa memberi prestasi sehingga nama Tuhan 
semakin dimuliakan di dunia olahraga Indonesia.  
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3 Juli 2011 - Penyelesaian Peningkatan Situs PESTA Online  

Saat ini tim WEB YLSA terus berusaha menyelesaikan proses peningkatan situs 
PESTA Online <http://www.pesta.org>. Rencananya, pada bulan Juli 2011 ini situs 
tersebut akan segera diluncurkan agar dapat diakses oleh umum. Situs ini sudah 
dikerjakan sejak bulan Juni 2011 dan banyak mengalami perubahan. Lebih sederhana, 
mudah digunakan, dan diharapkan lebih memudahkan peserta dan admin PESTA 
dalam menjalankan kursus. Doakan agar proses penyelesaian peningkatan situs 
PESTA Online segera selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.  

  

http://www.pesta.org/
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KADOS 69 (4 -- 10 Juli 2011)  

Shalom, 
Manusia membutuhkan pertolongan untuk dapat keluar dari permasalahan hidup. Satu-
satunya pengharapan kekal yang dapat memberikan pertolongan dan sukacita dalam 
masa-masa berat kehidupan orang percaya adalah Tuhan Yesus. Bawalah semua 
beban berat kepada Tuhan dalam doa dan nikmatilah penghiburan dan kelepasan yang 
Dia berikan dalam kehidupan kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, tolonglah supaya harapanku terhadap pembebasan-Mu menjadi kepastian 
mutlak, karena aku tahu Engkau sungguh-sungguh dapat menyelamatkanku 

sampai pada hari akhir." ”  
4 Juli 2011 - Narkotika  

Keganasan narkotika tak pernah surut, sepert i dirasakan oleh masyarakat Indonesia 
belakangan ini. Dampak kejahatan narkotika tergolong luar biasa karena dapat merusak 
generasi muda, merusak karakter dan fisik, serta pada jangka panjang mengganggu 
daya saing bangsa. Berbagai upaya dilakukan, tetapi ancaman narkotika seperti tak 
surut. Prevelensi pengguna narkotika tahun 2008 mencapai 1,99 persen penduduk 
Indonesia berumur 10-59 tahun. Jumlah itu setara dengan 3,6 juta penduduk. 
Prevelensi tahun 2010 naik menjadi 2,21 persen atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Jika 
tidak dilakukan upaya serius untuk memberantasnya, prevelensi pengguna narkotika 
pada 2015 diperkirakan naik menjadi 2,8 persen atau setara dengan 5,1 juta jiwa. 
Doakan upaya pemberantasan pemakai dan pengedar narkotika di Indonesia yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, dapat berjalan dengan baik.  

Sumber: Kompas, Selasa, 28 Juni 2011, Halaman 6  

5 Juli 2011 - Semangat Hamba Tuhan  

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jemaat Tuhan di Indonesia, beban tanggung 
jawab para hamba Tuhan pun semakin bertambah. Ditambah pula, masalah yang 
datang menghampiri setiap orang percaya pun semakin beragam. Banyaknya tanggung 
jawab yang harus dipikul ini terkadang sangat melelahkan para hamba Tuhan. Mari kita 
berdoa agar Tuhan berikan kekuatan dan semangat baru setiap hari untuk para Hamba 
Tuhan, agar bisa menggembalakan jemaat dengan semakin baik untuk kemuliaan nama 
Tuhan.  

http://doa.sabda.org/
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6 Juli 2011 - Okultisme dalam Kehidupan Jemaat Tuhan  

Orang Kristen Indonesia hidup di tengah-tengah budaya ketimuran yang cenderung 
menyukai hal-hal yang berbau mistis. Aspek mistis ini sudah begitu mendarah daging 
dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jemaat Tuhan yang sudah 
ditebus dengan darah Kristus seharusnya terbebas dari praktik-praktik okultisme. 
Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa masih ada jemaat Tuhan yang percaya pada hal-
hal gaib atau percaya pada dukun. Hal ini tentunya sangat mendukakan hati Tuhan. 
Doakan agar Tuhan melawat umat-Nya dalam hal okultisme, sehingga jemaat-Nya 
boleh terbebas dari praktik-praktik okultisme.  

7 Juli 2011 - Dosa Perzinahan dalam Kehidupan Jemaat Tuhan  

Perzinahan adalah dosa yang berbahaya karena selain merusak tubuh sebagai bait 
Allah, perzinahan juga merupakan pengkhianatan pada kekudusan Tuhan. Sayangnya, 
media-media yang ada sekarang ini cenderung mempromosikan perzinahan. Berbagai 
macam promosi juga tak bisa lepas dari hal itu. Perzinahan akan merusak 
keharmonisan kehidupan anak Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa agar Tuhan 
menjamah setiap anak Tuhan yang masih terikat dosa perzinahan, agar bisa terlepas 
dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan.  

8 Juli 2011 - Kebutuhan Akan Pekerja Pelayanan Misi di Indonesia  

Indonesia merupakan salah satu negara ladang misi dengan karakter bangsa yang unik. 
Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa. Setiap suku bangsa itu 
memiliki kebudayaan tersendiri yang tentunya akan memerlukan cara penginjilan 
tersendiri. Karena itulah, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi pekerja pelayanan 
misi untuk menjangkau semua suku bangsa tersebut. Doakan agar Tuhan 
mencukupkan kebutuhan akan pekerja pelayanan misi di Indonesia.  

9 Juli 2011 - Kehidupan Keluarga Utusan Injil  

Ketika seorang utusan Injil terjun dalam pelayanan, sering kali masyarakat di sekitarnya 
tidak hanya melihat apa yang dibagikan oleh utusan Injil tersebut. Mereka juga 
mengamati kehidupan pribadi sang utusan Injil termasuk keluarganya. Sorotan pada 
keluarga Utusan Injil biasanya mengakibatkan tekanan untuk keluarga itu. Setiap 
tindak-tanduk mereka akan diamati apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh 
sang utusan Injil. Doakan agar keluarga utusan Injil dapat menghidupi dan mengajarkan 
cara hidup Kristen sejati kepada masyarakat sekitar, sehingga nama Tuhan 
dipermuliakan dan banyak orang melihat kehidupan keluarga itu sebagai sebuah 
kesaksian.  

10 Juli 2011 - Laporan Pelayanan Tengah Tahun Ylsa  

Satu semester tahun 2011 telah dilalui oleh seluruh staf YLSA. Selama 1 semester itu 
pula rencana-rencana yang disusun dalam rapat kerja sudah selesai dan sedang 
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dikerjakan. Untuk mengevaluasi apakah rencana kerja yang disusun sudah berjalan 
dengan baik diperlukan adanya laporan. Saat ini, masing-masing divisi sedang 
menyusun laporan tengah tahun 2011. Doakan agar setiap staf dapat menyusun 
laporan dengan baik dan melalui laporan tersebut dapat diambil lagi langkah-langkah 
strategis untuk lebih memaksimalkan pelayanan YLSA sepanjang tahun 2011. 
Bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam setiap pencapaian masing-masing divisi di 
YLSA. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan.  
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KADOS 70 (11 -- 17 Juli 2011)  

Shalom, 
Pada waktu kita berdoa, kita perlu menguji hati kita. Apakah ada dosa kesalahan yang 
telah kita perbuat? Apabila ada, biarlah kita bereskan dahulu di hadapan Tuhan. Baru 
setelah itu, kita bisa berdoa dengan efektif.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, jangan biarkan kakiku tergelincir. Teguhkanlah aku pada fondasi kukuh, 
yakni Yesus Kristus, dan bukan pada kekuatan yang ditawarkan dunia." ”  

11 Juli 2011 - Pendidikan di Indonesia  

Kalangan orang tua, terutama yang lemah secara ekonomi, dipusingkan oleh sulitnya 
mencari sekolah berkualitas dan mahalnya biaya sekolah. Hanya sekelompok kecil 
warga masyarakat yang berkemampuan mengirim anak-anaknya ke sekolah yang 
berkualitas dengan biaya tinggi. Doakan agar Tuhan membuka jalan masyarakat 
Indonesia, terkhusus mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, untuk dapat 
menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Doakan pula beberapa 
sekolah di Indonesia yang hari ini memulai kegiatan tahun ajaran baru. Kiranya semua 
berjalan dengan baik dan setiap pelajar bersemangat untuk menimba ilmu semaksimal 
mungkin di sekolah mereka masing-masing.  

Sumber: Kompas, Kamis, 7 Juli 2011, Halaman 6  

12 Juli 2011 - Pengembangan Diri Hamba-hamba Tuhan  

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

13 Juli 2011 - Pelayanan Anak di Gereja  

Bulan Juli merupakan bulan yang istimewa bagi anak-anak Indonesia karena 
pemerintah telah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Hal ini 
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menunjukkan bahwa dalam bangsa kita sebenarnya anak-anak mendapatkan perhatian 
yang khusus pula dari masyarakat. Kesadaran ini perlu ada pula di tengah gereja. Anak-
anak perlu dilayani dan dibawa datang kepada Kristus. Melalui komisi anak atau komisi 
sekolah minggu, gereja turun tangan untuk melayani anak. Berdoa agar Tuhan 
memakai gereja untuk membangkitkan "Samuel-Samuel" kecil yang mengenal, 
melayani, bahkan mengetahui semua perbuatan-perbuatan Tuhan sejak mereka masih 
kecil.  

14 Juli 2011 - Mengetahui Kehendak Tuhan  

Mengetahui apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam kehidupan ini adalah 
salah satu aspek terpenting. Kalau kita belum mengetahui atau masih ragu apa yang 
Tuhan inginkan agar kita lakukan selama kita hidup di dunia, maka kehidupan yang kita 
jalani akan terasa hampa karena tidak ada yang ingin dituju. Marilah kita berdoa agar 
setiap kita -- jemaat Tuhan mengetahui apa yang menjadi panggilan hidupnya, 
sehingga ia bisa berfungsi maksimal dalam melayani Tuhan dan sesama, sehingga 
nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka.  

15 Juli 2011 - Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia  

Biasanya, pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi 
Kristen atau maupun umum. Ada satu unit kegiatan rohani khusus atau kegiatan 
persekutuan untuk mahasiswa Kristen. Kegiatan persekutuan ini merupakan wujud dari 
mengusahakan dan memelihara kesatuan dan kedewasaan rohani dalam satu tubuh 
Kristus di setiap perguruan tinggi dengan dasar kasih Kristus. Bersyukur atas setiap 
perguruan tinggi yang membuka pintu bagi kegiatan persekutuan mahasiswa Kristen ini. 
Berdoa pula agar persekutuan ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin biasa, tetapi benar-
benar dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, kuasa, dan kasih-Nya di seluruh 
perguruan tinggi di Indonesia.  

16 Juli 2011 - Jemaat Tuhan yang Sedang Mencari Pekerjaan  

Mencari pekerjaan bukanlah pekerjaan yang mudah, termasuk untuk anak-anak Tuhan. 
Lapangan kerja semakin sempit, sementara biaya hidup semakin naik. Hal itu tentunya 
menimbulkan tantangan tersendiri untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. 
Karena itulah, mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari 
pekerjaan, agar Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan hati, sehingga mampu 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.  
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17 Juli 2011 - Kelas Diskusi PESTA "Siapakah Yesus Kristus" (SYK)  

Mulai tanggal 4 Juli 2011, Yayasan Lembaga SABDA melalui program PESTA 
membuka kelas diskusi memulai kelas diskusi SYK. Doakan agar para moderator dan 
peserta diskusi diberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat mengikuti diskusi ini sampai 
berakhirnya nanti. Kiranya melalui kelas diskusi ini para peserta semakin mengenal 
Yesus Kristus secara pribadi dan semakin teguh di dalam iman kepada-Nya, serta 
semakin giat memberitakan Injil-Nya.  
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KADOS 71 (18 -- 24 Juli 2011)  

Shalom, 
Dalam kisah Hana, dia berdoa terus menerus, tidak terputus-putus. Dia tidak berputus 
asa di dalam doanya, karena dia tahu bahwa akan segera tiba waktu yang sudah 
ditetapkan Tuhan sendiri untuk mengabulkan doanya. Banyak orang Kristen yang baru 
beberapa kali berdoa sudah putus asa, karena doanya belum dijawab oleh Tuhan. 
Mereka mendesak Tuhan supaya cepat-cepat mengabulkan doanya. Mereka tidak mau 
bersabar menantikan jawaban Tuhan. Tunggu waktu Tuhan karena Dia tidak pernah 
terlambat dalam memberikan pertolongan kepada umat-Nya.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, aku bersyukur atas anugerah-Mu, yang dapat mengubah orang berdosa 
yang paling keras sekalipun." ”  

18 Juli 2011 - Kenaikan Harga Beras  

Tingginya harga beras dalam sebulan terakhir, dan minimnya area panen di Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, membuat pedagang dan pengusaha penggilingan berlomba 
memburu harga gabah petani. Mereka bahkan berani membeli padi sebelum masa 
panen tiba. Selain di Karawang, kenaikan harga beras juga terjadi di Surabaya dan 
Pangkal Pinang. Kenaikan harga beras di Surabaya turut memicu inflasi di Jawa Timur 
pada bulan Juni 2011. Doakan agar Tuhan menjaga hati para pedagang dan 
pengusaha penggilingan, sehingga tidak berbuat curang atau merugikan para petani.  

Sumber: Kompas, 14 Juli 2011, Halaman 21  

19 Juli 2011 - Kebijaksanaan Allah untuk Para Pemimpin Gereja  

Salah satu aspek yang dapat mempererat ikatan kasih umat Tuhan adalah kesatuan 
hati para pemimpin gereja. Saat ini, terus dilakukan usaha- usaha untuk 
mempersatukan para pemimpin gereja. Setiap pemimpin gereja memerlukan hikmat 
dan bijaksana dari Allah sehingga dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik 
sesuai dengan kehendak-Nya. Doakan agar Tuhan menerangi hati setiap pemimpin 
gereja dan memberikan hikmat bijasana-Nya kepada mereka sehingga memiliki 
kesatuan hati untuk membawa umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan.  
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20 Juli 2011 - Program Kerja Gereja untuk Pertumbuhan Rohani Jemaat  

Banyak jemaat Tuhan yang saat ini "menghilang" dari gereja disebabkan oleh berbagai 
hal dan alasan. Salah satu alasannya adalah tidak ada program kerja gereja yang jelas 
untuk pertumbuhan rohani jemaat. Mari kita berdoa bagi setiap pengurus gereja agar 
dapat menyusun program kerja gereja yang menolong jemaat untuk semakin bertumbuh 
dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, dan 
kemampuan kepada mereka sehingga dapat melihat visi Tuhan bagi gereja dan jemaat.  

21 Juli 2011 - Pendidikan Karakter  

Kementerian Pendidikan akan terus mendorong pendidikan karakter agar peserta didik 
memiliki kepribadian kokoh dan berkarakter kuat. Untuk mewujudkan itu, pendidikan 
berbasis karakter diberlakukan di semua jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 
2011/2012. Melalui pendidikan berbasis karakter ini, pemerintah berharap bisa 
menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Doakan agar apa yang telah dicanangkan 
pemerintah ini, dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, dan di dukung oleh semua 
pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait.  

Kompas, Rabu, 13 Juli 2011, Halaman 12  

22 Juli 2011 - Acara KKR 

Saat ini, dengan mudah kita bisa menemukan banyak sekali acara KKR digelar di 
berbagai tempat. Kebaktian yang bertujuan untuk menjangkau jiwa baru dan 
membangkitkan rohani mereka yang mengalami stagnasi rohani ini, sudah begitu 
menjamur di kalangan Kristen. Mari kita berdoa, agar acara KKR ini tidak menjadi 
rutinitas, namun benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati sesuai dengan tujuan 
yang ditetapkan Tuhan.  

23 Juli 2011 - Para Orang Tua Kristen  

Anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada pasangan yang telah menikah. 
Kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga memberi arti dan suasana tersendiri. Agar 
dapat bertumbuh secara maksimal -- jasmani maupun rohani, mereka membutuhkan 
orang-orang di sekitar mereka -- orang tua yang peduli dan memerhatikan mereka. 
Doakan agar Tuhan memampukan setiap orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, 
sehingga setiap anak dapat bertumbuh dengan baik, terlebih lagi memiliki karakter yang 
sesuai dengan Kristus.  

24 Juli 2011 - Manajemen Proyek-proyek ITS  

Pada bulan Juni 2011, anggota Div. ITS mengadakan pertemuan untuk membicarakan 
evaluasi dan rencana proyek-proyek yang akan dikerjakan. Banyaknya proyek ITS yang 
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harus dikerjakan memerlukan pengaturan yang baik. Bersyukur untuk pertambahan 
jumlah SDM dalam tim ITS. Semoga penambahan ini bisa membantu penyelesaian 
proyek-proyek yang sudah antre untuk dikerjakan. Saat ini, Div. ITS sedang membuat 
laporan tengah tahun dan evaluasi rencana kerja. Bersyukur atas setiap kesempatan 
melayani yang Tuhan berikan untuk divisi ITS. Doakan agar Tuhan terus memberi 
hikmat dan bijaksana dalam mengatur setiap proyek yang harus dikerjakan. Doakan 
pula agar penyelesaian laporan kerja tengah tahun maupun rencana kerja sampai tahun 
2011 dapat segera diselesaikan dengan baik.  
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KADOS 72 (12 -- 18 September 2011)  

Shalom, 
Setiap kita pasti rindu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi untuk bisa dipakai 
oleh Tuhan secara luar biasa, ada proses yang harus kita lalui dengan penuh ucapan 
syukur dan pengharapan kepada Dia. Kita pun harus memiliki disiplin rohani yang kuat 
dalam Dia. Salah satu disiplin rohani ini adalah tekun dan setia dalam berdoa.  

Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu pemimpin doa di satu gereja. Seseorang 
bertanya kepadanya, mengapa ia begitu mudah merasakan hadirat Allah dan 
mendengar suara-Nya, bahkan memperoleh kesembuhan dari Allah terhadap penyakit 
langka yang tidak ada obatnya? Pemimpin gereja itu menjawab, "Sejak saya bertobat 
sampai sekarang, resepnya tetap sama, yaitu setiap pagi, yang saya lakukan pertama 
kali adalah 'mencari' Tuhan melalui doa."  

Apakah Anda juga ingin mengalami hal ini? Mari kita membangun hubungan bersama 
Dia, sehingga kita juga bisa mengalami Allah secara pribadi, bukan hanya mendengar 
dari cerita orang lain.  

Selamat berdoa.  

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

“  "Tuhan, tolonglah aku untuk menyadari bahwa sukacita sejati adalah kunci 
keberhasilan dalam panggilanku, yang membawaku pada kehidupan mendatang 

yang penuh dengan upah kekal."  ”  
12 September 2011 - Penegakan Ham di Indonesia  

Tanggal 12 September 1984, terjadi sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa 
Tanjung Priok. Hingga saat ini, pengusutan secara hukum atas masalah ini belum juga 
tuntas. Penyelesaian yang berlarut-larut tentunya semakin menambah kesedihan 
keluarga korban. Selain itu, juga membuat hukum dan penegakan HAM di Indonesia 
menjadi kabur. Doakan agar segala macam proses penegakan HAM di Indonesia bisa 
menjadi transparan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat segera pulih.  

13 September 2011 - KKR Siswa di Solo, Sragen, dan Klaten  

Tanggal 15 -- 17 September 2011, akan diadakan KKR siswa di sejumlah wilayah 
sekitar Solo, Klaten, dan Sragen. KKR yang akan dihadiri total sekitar 7.000 siswa ini, 
bertujuan untuk membawa para siswa kepada Kristus, dengan harapan mereka memiliki 
kehidupan yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita doakan bersama, 
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agar melalui KKR ini, setiap siswa dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan 
Kristus, sehingga hidup mereka diubahkan, dan mereka menjadi pribadi yang kuat dan 
takut akan Tuhan. Berdoa juga untuk para pembicara, agar Tuhan memberi 
perlindungan dan kekuatan, serta hikmat dalam menyampaikan kebenaran firman Allah 
kepada para siswa.  

14 September 2011 - Dunia Tinju Indonesia  

Hari ini salah seorang anak Tuhan yang berkecimpung dalam dunia tinju dan telah 
berprestasi berulang tahun; dialah Yohannes Christian John, atau lebih dikenal sebagai 
Chris John. Selain Chris John, masih banyak petinju Kristen lain yang sedang berkarier. 
Mari kita doakan mereka, agar melalui prestasi mereka, nama Tuhan dipermuliakan. 
Doakan juga agar mereka bisa menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari, dan 
menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka.  

15 September 2011 - Warga Indonesia yang Mengadu Nasib di Jakarta  

Libur Lebaran telah usai. Setiap tahunnya, seusai Lebaran, banyak masyarakat 
Indonesia yang berasal dari daerah, mencoba untuk mengadu nasib di Jakarta, dengan 
harapan bisa memiliki penghasilan lebih dan kehidupan yang lebih baik. Doakan 
masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mengadu nasib di Jakarta -- terkhusus 
anak-anak-Nya, agar Tuhan melindungi dan memberi hikmat, sehingga mereka tidak 
dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri dan 
orang lain.  

16 September 2011 - Pelayanan kepada Kaum Miskin  

Hari ini adalah hari ulang tahun Bunda Teresa, seorang hamba Tuhan yang dipakai 
Tuhan secara luar biasa, untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah orang miskin 
dan terlantar. Di luar sana, masih banyak kita jumpai orang-orang seperti mereka. Ada 
beberapa anak-anak-Nya yang saat ini melayani di antara kaum ini. Mari kita doakan 
agar Tuhan semakin memperlengkapi anak-anak-Nya dalam melayani kaum miskin, 
sehingga mereka bisa merasakan bahwa Kristus mengasihi mereka.  

17 September 2011 - Jemaat Tuhan yang Sedang Sakit  

Saat ini cuaca sedang tidak menentu; terkadang hari sangat panas dan mendadak 
menjadi sangat dingin. Akibatnya, kondisi tubuh menjadi lemah dan rentan terhadap 
penyakit. Doakan agar di tengah-tengah cuaca yang kurang stabil ini, setiap anak-anak 
Tuhan dapat bersikap bijak dalam memelihara kesehatan tubuh mereka. Doakan juga 
bagi anak-anak Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah, agar Tuhan 
memberi kesembuhan dan memulihkan kesehatan mereka.  
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18 September 2011 - Pelayanan Misi di Wilayah yang Menolak Kekristenan 
di Indonesia  

Banyak cara dipakai untuk menghalangi pemberitaan Kabar Baik, salah satunya adalah 
dengan menerapkan sistem atau peraturan tertentu untuk menolak kekristenan. Namun, 
kondisi ini hendaknya tidak melemahkan kepercayaan kita kepada janji-Nya, apabila 
Tuhan sudah membuka pintu, tak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Mari kita 
berdoa bersama untuk anak-anak Tuhan yang tinggal di wilayah tersebut, agar diberi 
keberanian untuk memberitakan Kabar Baik kepada mereka yang belum percaya.  
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KADOS 73 (19 -- 25 September 2011)  

Shalom, 
Dalam firman-Nya, murid-murid Yesus meminta agar Dia mengajarkan cara berdoa 
kepada mereka. Para murid tahu benar bahwa doa merupakan hal penting bagi 
kehidupan dan pelayanan mereka. Yesus sendiri memberikan teladan kehidupan doa 
yang luar biasa yang dapat dilihat oleh murid-murid-Nya. Bagaimana dengan kehidupan 
doa kita? Apakah kita sudah berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam f irman-
Nya? Jangan jemu memohon kepada Tuhan agar Ia menolong Anda untuk memiliki 
kehidupan doa yang berkenan kepada-Nya.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Davida Dana 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, tolonglah aku untuk berdiri teguh dan melawan dosaku. Tidak selalu 
mencoba mencari dosa orang lain, tetapi untuk menyadari bahwa aku juga 

melakukan kesalahan-kesalahan." ”  
19 September 2011 - Krisis Air Bersih di Indonesia  

Beberapa hari terakhir, semua media di tanah air gencar memberitakan krisis air bersih 
yang meluas di sejumlah daerah. Kemarau telah membuat sebagian wilayah di 
Indonesia dilanda kekeringan, yang kemudian berdampak pada krisis air. Doakan agar 
setiap masyarakat Indonesia, dapat menggunakan air bersih yang tersedia dengan 
bijaksana.  

Sumber: Kompas, Sabtu, 17 September 2011, Halaman 7  

20 September 2011 - Kebutuhan Hidup Para Pemimpin Gereja  

Banyak pemimpin gereja yang sepenuh waktunya diserahkan untuk melayani Tuhan. 
Mereka tidak melakukan pekerjaan lain sebagai mata pencahariannya. Oleh karena itu, 
mereka sangat membutuhkan dukungan dalam hal keuangan untuk mencukupi 
kebutuhan mereka dan keluarga setiap hari. Jika pemimpin gereja mengalami kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bisa jadi pelayanan mereka pun 
akan mengalami hambatan. Mari berdoa agar Tuhan terus membuka jalan bagi setiap 
pemimpin gereja dalam hal keuangan sehingga mereka dapat terus fokus dalam 
menjalankan tugas pelayanan mereka. Kiranya, Tuhan membuka hati setiap anak-anak 
Tuhan yang berkecukupan untuk turut mendukung para pemimpin gereja dalam hal 
keuangan.  
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21 September 2011 - Rintangan Misi  

Bagi sebagian orang, jalan untuk mengenal Kristus cukup terjal dan berliku. Agama 
lama, adat istiadat, dan terkadang aspek politik membuat akses seseorang untuk 
mengenal Kristus tidak mudah. Padahal, tanpa Kristus, seseorang sedang berjalan 
menuju kebinasaan kekal. Karena itu, mari kita berdoa agar Tuhan menyingkirkan 
segala macam rintangan yang menghadang seseorang yang belum mengenal Kristus, 
sehingga mereka bisa mendapatkan akses untuk mengenal Tuhan.  

22 September 2011 - Petugas Bea Cukai  

Penyelundupan barang dari dan ke luar negeri sangat merugikan negara. Tindakan 
kriminal ini menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak senilai miliaran rupiah 
setiap tahunnya. Petugas bea cukai pelabuhan dan bandara di nusantara menjadi tokoh 
kunci untuk melawan kejahatan ini. Doakan para petugas bea cukai, khususnya anak-
anak Tuhan, agar selalu waspada dalam memeriksa dokumen ekspor/impor. Doakan 
juga agar mereka tegas menolak uang sogok dan uang pelicin dari para pengusaha, 
yang berupaya mengakali peraturan dan sistem hukum di Indonesia.  

23 September 2011 - Visi Pemimpin Kristen dalam Pelayanan  

Ladang misi di Indonesia sangat terbuka lebar karena Indonesia memiliki wilayah yang 
teramat luas dan penduduk yang beraneka ragam. Kondisi tersebut membuka sebuah 
kesempatan bagi setiap Anak Tuhan dalam mengolah ladang misi yang baru. Untuk 
melakukannya, mereka memerlukan visi dari Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa untuk 
mereka yang memimpin sebuah pelayanan, agar visi yang mereka lakukan adalah 
benar-benar dari Tuhan dan demi memuliakan nama-Nya.  

24 September 2011 - Jiwa yang Belum Mengenal Yesus  

Walaupun banyak ladang misi telah dibuka dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa, 
namun kenyataannya sampai sekarang masih banyak jiwa yang belum mengenal 
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang belum mengenal Kristus sedang 
menuju kepada kebinasaan kekal. Marilah kita berdoa untuk mereka agar Tuhan 
membuka jalan, sehingga mereka bisa mengenal Kristus dan menerima-Nya sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat.  

25 September 2011 - Indonesian Cross Cultural Conference (VII) (ICCC)  

International Conference Ministry (ICCM) akan menyelenggarakan Indonesian Cross 
Cultural Conference VII (ICCC) pada tanggal 18  21 Oktober 2011, di Solo, Jawa 
Tengah, Indonesia.  

Adapun tujuan diadakannya Konferensi ini adalah untuk menyemangati gereja-gereja, 
khususnya gereja-gereja di Indonesia, untuk selalu menjadikan panggilan Amanat 
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Agung Yesus Kristus sebagai tugas utama gereja di dunia. Konferensi ICCC tahun ini 
akan mengambil tema "Catch the Vision do the Mission". Doakan persiapan yang saat 
ini sedang dilakukan oleh panitia Indonesian Cross Cultural Conference VII (ICCC), 
agar Tuhan memampukan dan memberi kesehatan kepada panitia dalam 
mempersiapkan setiap keperluan yang dibutuhkan untuk konferensi ini.  
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KADOS 74 (26 September -- 2 Oktober 2011)  

Shalom, 
Doa menunjukkan hubungan yang penuh kasih antara Tuhan dengan umat-Nya. Setiap 
orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti rindu untuk bertemu dan 
bersekutu dengan-Nya. Mintalah pertolongan kepada Tuhan agar Dia terus 
memampukan kita untuk mengasihi-Nya dengan sungguh-sungguh.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit 
 < http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, tolonglah aku agar berani mengambil risiko melawan dunia saat aku 
sungguh-sungguh mematuhi perintah-perintah-Mu." ”  

26 September 2011 - Program Ktp Elektronik  

Kementerian dalam Negeri optimis KTP elektronik dengan satu nomor induk 
kependudukan akan tuntas tahun 2012. Pengadaan KTP elektronik diharapkan 
terealisasi untuk 67 juta jiwa di 197 kabupaten/kota pada Desember 2011 (Kompas, 
19/9/2011). KTP elektronik tidak hanya difungsikan sebagai kartu tanda penduduk, 
tetapi bisa juga dikembangkan untuk mencegah korupsi. Dengan sistem identitas 
tunggal, KTP ganda dan paspor ganda bisa dicegah. Selain itu dalam KTP elektronik 
bisa direka data biometrik sidik jari, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. 
Tersedianya data kependudukan yang akurat akan memudahkan perencanaan 
pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan fungsi lainnya. Doakan pihak-pihak yang 
terlibat dalam pembuatan KTP Elektronik, agar Tuhan memberi kekuatan dan 
kecermatan, sehingga mereka mampu mengelola setiap data pribadi penduduk yang 
telah terdaftar dan bisa menjaga keamanan data pribadi tersebut, sehingga data-data 
yang ada tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk 
kepentingan pribadi.  

Sumber: Kompas, 21 September 2011, Halaman 6  

27 September 2011 - KKR Siswa di Solo, Sragen, dan Klaten  

Puji Tuhan, pada tanggal 15 -- 17 September 2011, telah diadakan KKR siswa di 
sejumlah wilayah sekitar Solo, Klaten, dan Sragen. KKR ini dihadiri total sekitar 8.000 
siswa, baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMK, dan SMU. Panit ia KKR mengucapkan 
banyak terima kasih kepada para pelanggan KADOS atas dukungan doanya, sehingga 
KKR ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun yang 
hendak menggagalkan acara ini. Melalui KKR ini, tidak hanya para siswa yang dijamah 
oleh Tuhan, melainkan guru-guru yang mendampingi siswanya pun juga mengalami hal 
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yang sama. Doakan agar setiap siswa yang telah menghadiri KKR tersebut, dapat terus 
menjaga "kasih mula-mula" dari Kristus, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam 
pengenalan yang benar akan Dia.  

28 September 2011 - Hari Kereta Api Indonesia  

Hari ini kita memperingati hari kereta api Indonesia. Saat ini kondisi kereta api 
Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang 
sering dihadapi adalah terjadinya kecelakaan kereta api yang sering mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain. Namun, di balik semuanya itu, kereta api memunyai 
potensi yang sangat besar dalam menjadi solusi kemacetan di jalan raya. Mari kita 
berdoa agar Tuhan memakai anak-anak-Nya yang ada di perusahaan kereta api, agar 
dapat berdampak dan membawa transportasi umum antarkota/antarprovinsi yang cukup 
vital ini ke kondisi yang lebih baik.  

29 September 2011 - Jamahan Tuhan bagi Orang yang Belum Mengenal-
Nya  

Walaupun banyak anak Tuhan yang berusaha keras untuk memberitakan Kabar Baik 
dengan berbagai cara, namun halangan masih tetap ada. Terkadang, ketika halangan 
sudah begitu kuat dan pintu seakan-akan sudah tertutup, maka harapan untuk 
pemberitaan Kabar Baik tetap akan ada. Ketika pemberitaan Kabar Baik dihalangi oleh 
manusia, maka Tuhan tetap akan membuka jalan, bahkan dengan cara yang ajaib. Mari 
kita berdoa agar mereka yang belum mengenal Tuhan dan berada dalam kondisi 
lingkungan yang sulit untuk diakses para utusan Injil, agar Tuhan menjamah hati 
mereka sehingga merekalah yang bergerak untuk mencari Tuhan.  

30 September 2011 - Pancasila sebagai Lambang Persatuan Bangsa  

Hari ini kita memperingati hari ketika orang-orang yang t idak menginginkan Pancasila 
sebagai dasar negara melakukan pemberontakan. Peristiwa ini terjadi 36 tahun yang 
lalu dan sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang ingin mengganti Pancasila 
dengan ideologi mereka sendiri. Mari doakan agar Pancasila senantiasa menjadi dasar 
negara yang dihormati semua warga negara, sehingga bangsa ini dapat hidup dengan 
aman dan damai.  

1 Oktober 2011 - Pelayanan Para Pemimpin Kristen  

Jalan tercepat menuju kehancuran adalah dengan menyenangkan semua orang, 
demikianlah sebuah pendapat dari Rick Warren. Para pemimpin Kristen memimpin 
dengan berbagai macam tuntutan dari orang yang dipimpinnya. Banyak dari mereka 
sibuk menyenangkan para pengikutnya, sehingga pelayanan mereka menjadi kurang 
fokus. Doakan agar pelayanan para pemimpin Kristen terfokus untuk menyenangkan 
Tuhan dan bukan menyenangkan manusia.  
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2 Oktober 2011 - Perayaan Bulan Bahasa  

Di tengah era globalisasi seperti saat ini, ada banyak kebudayaan asing yang masuk ke 
Indonesia. Lama kelamaan budaya asing tersebut menggerus berbagai aspek identitas 
bangsa Indonesia seperti Bahasa Indonesia. Padahal, bahasa merupakan salah satu 
identitas penting suatu bangsa. Apabila identitas tersebut tercerabut, maka bangsa 
tersebut akan kehilangan jati diri dan mudah terombang-ambing. Mari kita berdoa agar 
Bahasa Indonesia kembali menjadi bahasa kebanggaan orang Indonesia yang 
digunakan dengan baik dan benar.  
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KADOS 75 (3 -- 9 Oktober 2011)  

Shalom, 
Masalah ibarat kereta api dan relnya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Demikian pula 
dengan masalah. Selama kita hidup di dunia, setiap kita tidak bisa lepas dari yang 
namanya masalah. Jika Anda menghadapi masalah yang berat bagaikan gelombang 
yang menutupi hidup Anda, jangan putus asa. Jadikan persoalan itu untuk 
mempertajam pandangan Anda dan memperluas cakrawala iman Anda. Tetaplah 
bertekun dalam doa dan carilah kehendak-Nya dalam setiap hal yang boleh terjadi di 
hidup Anda.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  
 

“  "Tuhan, kerajaan-Mu yang tak terlihat terkadang tidak nyata bagiku. Tolonglah aku 
untuk menyadari bahwa Engkau memerintah kehidupanku dari tempat surgawi."  ”  

3 Oktober 2011 - Tujuh Belas Tahun Yayasan Lembaga SABDA  

Pada bulan Oktober 2011, Yayasan Lembaga SABDA genap berusia 17 tahun. 
Pimpinan beserta seluruh staf SABDA bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 
tahun ini. Visi untuk menjadikan teknologi berperan bagi kerajaan Tuhan telah terwujud 
dalam SABDA. Melalui SABDA, berbagai bentuk produk pelayanan (CD, situs Alkitab, 
alat-alat aplikasi, publikasi, pelatihan, dll.) telah banyak menolong masyarakat Kristen 
Indonesia untuk bisa semakin dalam menyelidiki firman Tuhan (Alkitab). Tujuh belas 
tahun sejak visi itu diberikan sampai hari ini, adalah waktu yang cukup lama. Dan 
selama itu juga Tuhan telah dengan setia menolong, menyertai, dan memberkati 
pelayanan SABDA. Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa! Kami mengajak para 
Pendoa sekalian untuk terus berdoa bagi kelanjutan pelayanan SABDA. Kiranya Tuhan 
Yesus terus memperlengkapi dan memampukan kami untuk terus melayani Dia. Biarlah 
segala ucapan syukur ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya.  

4 Oktober 2011 - Kejahatan di Jalanan Kembali Marak  

Pasca-Lebaran, kejahatan di jalanan kembali marak. Perampokan, pencurian, dan 
perampasan terjadi dengan menggunakan senjata. Bahkan pada beberapa kasus, 
pelaku kejahatan nekat melukai korbannya. Doakan agar Tuhan melindungi anak-anak-
Nya terhadap maraknya aksi kejahatan yang terjadi pasca-Lebaran. Doakan juga agar 
anak-anak-Nya dapat bersikap waspada dan tidak melakukan atau menggunakan 
barang-barang yang berlebihan ketika berada di luar rumah, sehingga tidak 
mengundang pihak lain melakukan aksi-aksi/hal-hal yang dapat membahayakan 
maupun merugikan diri sendiri dan orang lain.  

http://doa.sabda.org/
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Sumber: Kompas, 30 September 2011, Halaman 26  

5 Oktober 2011 - Motivasi Pelayan Jemaat Tuhan  

Saat ini dunia pelayanan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 
Dinamika perkembangan itu menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan tersebut 
sering kali menarik anak-anak Tuhan untuk bergelut dalam dunia pelayanan. Namun, 
tidak jarang pula tantangan juga menyurutkan semangat mereka yang ingin melayani. 
Karena itu, mari doakan agar Tuhan menaruh motivasi yang benar dalam hati setiap 
anak-anak Tuhan yang terjun dalam pelayanan.  

6 Oktober 2011 - Para Petobat Baru  

Mengenal Kristus untuk pertama kalinya dalam hidup tentunya menjadi pengalaman 
yang menakjubkan. Semuanya terasa begitu indah ketika kasih mula-mula melanda 
para petobat baru. Namun, mereka tidak terlepas dari banyak permasalahan yang 
mengancam pertumbuhan rohani mereka. Mari kita berdoa, agar Roh Kudus semakin 
menerangi hati mereka, dan agar mereka dapat semakin bertumbuh mengenal Tuhan 
dengan lebih baik.  

7 Oktober 2011 - Pergumulan Para Pemimpin Jemaat  

Sehebat-hebatnya para pemimpin jemaat, mereka tetaplah manusia yang memiliki 
pergumulan dalam permasalahan. Terkadang, pergumulan tersebut cukup mengganggu 
pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka menjadi sedikit terhambat. Marilah kita 
berdoa agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati para pemimpin jemaat dalam 
menghadapi setiap pergumulan mereka.  

8 Oktober 2011 - Wartawan Kristen  

Dalam era globalisasi seperti saat ini, kehadiran informasi yang cepat dan akurat dari 
seluruh penjuru dunia menjadi suatu keniscayaan. Peran wartawan sebagai penyampai 
berita bagi masyarakat luas menjadi penting dalam era keterbukaan informasi. Namun, 
banyak yang mengabaikan kode etik dengan merekayasa berita, membesar-besarkan 
fakta, dan cenderung memburukkan suasana. Doakan para wartawan, khususnya 
wartawan Kristen, agar mereka tidak sekadar memburu berita, melainkan 
menyampaikan kebenaran faktual bagi masyarakat umum. Kiranya hikmat Tuhan 
menuntun mereka untuk melaporkan berita dengan jujur, wajar, dan berimbang.  

9 Oktober 2011 - Ladang Misi  

Kondisi Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman membuka banyak kesempatan 
untuk ladang-ladang misi. Kita berharap agar semakin banyak orang Indonesia yang 
mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat melalui ladang misi. Mari kita berdoa 
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agar Tuhan membuka semakin banyak ladang misi, agar lebih banyak anak Tuhan yang 
siap diutus ke ladang misi, sehingga Kerajaan Allah boleh dimuliakan di Indonesia.  
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KADOS 76 (10 -- 16 Oktober 2011)  

Shalom, 
"Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan 
pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang merupakan 
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala 
dosamu." (Yesaya 59:1) Rekan pendoa sekalian, marilah kita sebelum berdoa, 
memeriksa diri kita, apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya; 
baik itu motivasi kita, kesungguhan kita, ataupun hal-hal yang kita sembunyikan dari 
Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta-Nya, dengan hati yang tulus dan motivasi 
murni. Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Rento Ari Nugroho 
< http://doa.sabda.org > 

“  "Tuhan, saat berpikir tentang apa yang Engkau perbuat untukku di kayu salib, aku 
sadar bahwa aku dapat mengatasi segala hal dalam hidup ini melalui Engkau." ”  

10 Oktober 2011 - Roadshow SABDA Sepanjang Bulan Oktober 2011  

Pada bulan Oktober 2011 ini, Tuhan membuka lagi kesempatan bagi SABDA untuk 
membagikan visi misi pelayanan YLSA dan juga pengenalan Software SABDA kepada 
anak-anak Tuhan di Cawas (Klaten) dan Jakarta. Dimulai di Cawas (Klaten) pada 
tanggal 13 Oktober 2011, tim SABDA akan melakukan pelatihan terhadap sekitar 30 
hamba-hamba Tuhan di sana. Sedangkan, pengenalan Software SABDA di Jakarta 
akan diadakan pada tanggal 15 Oktober 2011. Setelah itu, pada tanggal 16 Oktober 
2011, Ketua YLSA akan membagikan visi misi pelayanan YLSA di GRII Karawaci. 
Mohon doakan agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar di bawah pimpinan dan 
pemeliharaan Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Tim SABDA dapat 
menambah semangat anak-anak Tuhan yang mendengarnya untuk mempelajari lagi 
Alkitab secara lebih bertanggung jawab.  

11 Oktober 2011 - Pengelola Panti Asuhan Kristen  

Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus memiliki panggilan atau misi khusus 
yang harus dikerjakan selama hidup di dunia ini. Salah satu panggilan yang Tuhan 
berikan kepada beberapa orang percaya adalah membuka panti asuhan. Tidak sedikit 
panti asuhan Kristen yang sudah dirintis oleh mereka. Dalam mengelola panti asuhan 
tersebut pasti banyak hal yang perlu dipikirkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi 
setiap pengelola. Misalnya saja, mereka harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari 
setiap anak, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Uluran tangan dari anak-anak 
Tuhan yang lain sangat mereka perlukan untuk mencukupi semua kebutuhan tersebut. 
Mari doakan agar Tuhan membuka hati anak-anak Tuhan yang lain untuk turut 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+59%3A1
http://doa.sabda.org/
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membantu pula kelangsungan panti asuhan yang dikelola setiap orang percaya. 
Doakan pula agar setiap pengelola panti asuhan tidak jatuh ke dalam godaan untuk 
memanfaatkan pelayanan ini demi kepentingan pribadi dan materi.  

12 Oktober 2011 - Korban Peristiwa Pengeboman di Indonesia  

Serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di negara kita telah menimbulkan 
korban yang tidak sedikit. Peristiwa pengeboman yang terakhir terjadi di GBIS 
Kepunton, Solo, pada tanggal 25 September 2011. Puji Tuhan, berkat pertolongan dan 
pemeliharaan-Nya, semua korban yang luka-luka bisa selamat dan tidak ada satu pun 
yang meninggal dunia, kecuali pelaku pengeboman itu sendiri. Doakanlah setiap korban 
pengeboman agar dapat segera pulih kesehatannya dan juga pulih dari trauma 
psikologisnya.  

13 Oktober 2011 - Tanggung Jawab Mendidik Anak  

Anak-anak adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada para orang tua. 
Setiap anak membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tua 
mereka, agar dapat bertumbuh secara sempurna. Oleh karena itu, berdoalah agar 
setiap anak-anak yang berada dalam keluarga Kristen, mendapat kasih sayang dan 
bimbingan dari orang tua mereka, sehingga mereka dapat menjadi berkat di lingkungan 
sekolah maupun dalam pergaulan dengan teman-temannya. Doakan juga agar mereka 
mendapat pendidikan rohani dan nilai-nilai kekristenan dari orang tua mereka, sehingga 
iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan.  

14 Oktober 2011 - Dosen  

Beberapa bulan lalu, kasus plagiarisme yang melibatkan seorang dosen sekaligus 
petinggi kampus di Riau, membuat gerah kalangan akademisi. Peristiwa itu mencoreng 
muka para pendidik yang seharusnya memberi teladan tentang kejujuran. Doakan 
orang-orang percaya yang berkecimpung dalam dunia perguruan tinggi, para dosen, 
guru besar, dekan, dan rektor di Indonesia, agar mereka senantiasa menjunjung tinggi 
kejujuran alih-alih mengejar ambisi karier dan ketenaran. Kiranya dengan sikap takut 
akan Tuhan, mereka dapat beroleh pengetahuan yang sejati.  

15 Oktober 2011 - Pergaulan Remaja dan Pemuda Kristen  

Salah satu dampak dari perkembangan zaman saat ini adalah pergaulan bebas remaja 
dan pemuda. Banyak pengaruh negatif yang dapat menyeret para remaja dan pemuda 
Kristen untuk masuk pula dalam pergaulan sosial yang tidak sehat, yang pada akhirnya 
menjauhkan mereka dari kehendak Tuhan. Bagi mereka yang memiliki disiplin rohani 
yang kurang, maka akan lebih mudah lagi terjerumus dalam hal-hal yang tidak 
menyenangkan hati Tuhan. Doakanlah para remaja dan pemuda Kristen agar mereka 
memiliki kerinduan untuk selalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Kiranya Tuhan 
menolong mereka untuk sehingga ketika bergaul dengan siapa pun mereka dapat 
membedakan tindakan mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak.  
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16 Oktober 2011 - Lonjakan Harga Beras  

Dalam beberapa pekan, harga beras mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar di Tanah 
Air, harga beras naik dari sekitar 6.500 per kilogram menjadi 8.000 per kilogram. 
Kenaikan harga ini diperkirakan akan terus berlangsung karena hasil musim tanam 
berikutnya baru akan memasuki pasar paling cepat bulan Januari yang akan datang. 
Doakan agar krisis pangan -- beras yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia, tidak 
membuat masyarakat Indonesia melakukan hal-hal yang bisa merugikan pihak lain. 
Doakan juga agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah, dalam menanggulangi 
dan mengambil kebijakan dalam menghadapi krisis ini.  

Sumber: Kompas, Senin, 3 Oktober 2011, Halaman 17  
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KADOS 77 (17 -- 23 Oktober 2011)  

Shalom, 
"Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya 
kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar 
kuasanya." (Yakobus 5:16) Doa memiliki kuasa yang tak terbatas, karena doa memiliki 
akses langsung untuk berhubungan dengan Sang Empunya kehidupan. Apakah kita 
sudah menjadi "orang benar" di hadapan-Nya? Apakah kita sudah yakin pada doa-doa 
yang kita ucapkan? Marilah kita hidup dalam firman Tuhan tersebut, sehingga doa-doa 
kita berkenan di hadapan-Nya dan dapat berdampak. Selamat berdoa!  

Redaksi Tamu KADOS, 
Rento Ari Nugroho 
< http://doa.sabda.org > 

17 Oktober 2011 - Konflik Perbatasan Indonesia dan Malaysia  

Sengketa antara Indonesia dan Malaysia, perihal perbatasan wilayah antara Indonesia 
dan Malaysia mencuat kembali. Masalah ini berarti tambahan "pekerjaan rumah" bagi 
pemerintah. Mari kita doakan, agar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah 
Indonesia yang sedang menyelesaikan masalah ini. Kiranya, masalah ini bisa 
diselesaikan dengan baik, sehingga hubungan kedua negara -- Indonesia dan Malaysia 
tetap terjalin dengan baik.  

18 Oktober 2011 - Keluarga Kristen  

Keluarga adalah komunitas terkecil dalam suatu lingkungan, yang dapat memengaruhi 
keadaan lingkungan di sekitarnya. Jika kehidupan keluarga kita baik, maka kita juga 
akan memberi dampak yang baik kepada lingkungan kita. Tetapi jika kehidupan 
keluarga kita buruk, maka keburukanlah yang akan kita bagikan kepada lingkungan kita. 
Oleh sebab itu, berdoalah agar keluarga-keluarga Kristen dapat menjalankan tanggung 
jawabnya di tengah-tengah masyarakat dengan menjadi saksi Kristus, sehingga 
lingkungan mereka juga diberkati.  

19 Oktober 2011 - Keterlibatan Jemaat Lokal dalam Pi  

Amanat Agung adalah perintah dari Tuhan Yesus agar 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 menggembirakan. Rekan pendoa, mari berdoa agar Tuhan memberikan 
kesadaran untuk ber-PI dalam hati setiap jemaat Tuhan.  

 

 

http://alkitab.mobi/?Yakobus+5%3A16
http://doa.sabda.org/
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20 Oktober 2011 - Pandangan Hidup Orang yang Belum Mengenal Tuhan  

Apabila seseorang belum memiliki Kristus dalam hati mereka, maka mereka cenderung 
akan mengejar kesenangan pribadi mereka sendiri. Akibatnya, mereka menuju ke 
jurang kehancuran dan berjalan menuju kebinasaan kekal. Apabila Kristus telah masuk 
ke dalam hati mereka, maka pandangan hidup mereka pun akan berubah. Doakan 
mereka yang belum mengenal Kristus, sehingga memiliki pandangan hidup untuk 
mencari keselamatan kekal, sehingga hidup mereka dapat diubahkan.  

21 Oktober 2011 - Dedikasi Hamba Tuhan  

Kesulitan ekonomi yang menerpa bangsa ini tentu saja akan sedikit banyak 
berpengaruh pada kehidupan para hamba Tuhan. Di tengah himpitan yang ada, mari 
kita berdoa agar para hamba Tuhan semakin berdedikasi untuk membangun dan 
memperkuat iman jemaat yang dipercayakan Tuhan, agar mampu menjadi berkat untuk 
masyarakat.  

22 Oktober 2011 - Istri Utusan Injil  

Seorang istri adalah penolong yang sepadan untuk suaminya. Itulah salah satu prinsip 
pernikahan Kristen. Dalam dunia misi, ketika sang suami melayani sebagai utusan Injil, 
maka sang istri berkewajiban untuk menolong suaminya. Doakan para istri utusan Injil, 
agar dapat mengimbangi pelayanan sang suami dan menolong suami untuk 
memberitakan Kristus.  

23 Oktober 2011 - YLSA Membutuhkan Editor dan Penerjemah  

Pelayanan Yayasan Lembaga SABDA semakin berkembang berkat pemeliharaan dan 
penyertaan Tuhan. Seiring perkembangan pelayanan tersebut, YLSA membutuhkan 
semakin banyak anak Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Divisi 
Publikasi YLSA saat ini sangat membutuhkan editor dan penerjemah untuk 
meningkatkan pelayanan dalam menyediakan bahan-bahan kekristenan yang bermutu 
untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan. Mohon dukungan doa dari 
Pendoa KADOS sekalian agar Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Nya yang dia 
panggil untuk turut melayani bersama di YLSA. Kiranya pula semua promosi lowongan 
yang sudah disebarkan dapat efektif untuk menjaring mereka yang mampu dan 
terbeban melakukan pekerjaan Tuhan di YLSA.  

Informasi lowongan YLSA: http://ylsa.org/lowongan  

  

http://ylsa.org/lowongan


KADOS 2011 
 

107 
 

KADOS 78 (24 -- 30 Oktober 2011)  

Shalom, 
"TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya 
diberitahukan-Nya kepada mereka." (Mazmur 25:14) Rekan pendoa sekalian, Tuhan 
telah menyatakan keinginan untuk bergaul secara intim dengan orang-orang yang takut 
akan Dia. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan ketika kita 
berdoa dengan didasari takut akan Dia, maka doa kita pun akan mengalami 
pengalaman keintiman dengan-Nya. Mari Kita berdoa dengan landasan takut akan 
Tuhan. Selamat berdoa!  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Rento Ari Nugroho 
< http://doa.sabda.org > 

24 Oktober 2011 - Pertemuan Papirus  

Pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2011, beberapa staf Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) akan mengikuti Pelatihan Penulis Renungan Kristiani (Papirus) yang diadakan 
oleh Yayasan Gloria. Selain menjadi peserta, tim dari YLSA juga akan membuka stan 
SABDA, tempat para peserta pelatihan bisa memperoleh bahan-bahan SABDA seperti 
Software SABDA, CD Alkitab Audio, Alkitab mobile, dan bahan-bahan lain yang dimiliki 
SABDA. Doakan agar acara berjalan dengan lancar di bawah pimpinan dan penyertaan 
Tuhan. Kiranya setiap peserta terberkati dengan acara ini dan dapat meningkatkan 
kemampuan mereka untuk membagikan firman Tuhan dalam bentuk tulisan dengan 
benar. Doakan pula tim YLSA yang bertugas dalam acara tersebut, kiranya dapat 
membagikan berkat Tuhan berupa bahan-bahan biblika dan setiap peserta pun 
terberkati melalui bahan-bahan tersebut.  

25 Oktober 2011 - Model Kristen  

Dunia model masih menjadi primadona kaum remaja sebagai pintu gerbang menapaki 
industri hiburan. Di sisi lain, keglamoran kehidupan malam dan pemujaan fisik secara 
berlebihan, tetap dianggap sebagai pola dan gaya hidup para peragawan dan 
peragawati. Doakan para model, khususnya yang beragama Kristen, agar senantiasa 
menjaga kekudusan hidup. Sebagai orang percaya, seharusnya mereka tidak 
membiarkan keinginan daging meruntuhkan fondasi iman. Kiranya dengan 
mengandalkan bimbingan Roh Kudus, mereka mampu menolak segala godaan yang 
sering muncul dalam karier mereka seperti narkoba, seks bebas, dan hedonisme.  

 

 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+25%3A14
http://doa.sabda.org/
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26 Oktober 2011 - Hamba-hamba Tuhan di Tempat Terpencil 

Saat ini, ada ribuan hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat Tuhan di 
tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi, biak darat, 
laut, maupun udara. Mereka menggembalakan dalam keadaan yang serba terbatas. Di 
tengah segala keterbatasan itulah mereka harus menggembalakan dengan penuh 
tanggung jawab. Mari kita berdoa, agar mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan 
dalam melakukan tanggung jawabnya, sehingga jemaat yang digembalakannya dapat 
bertumbuh dengan baik.  

27 Oktober 2011 - Jamahan Roh Kudus bagi yang Belum Percaya  

Memberitakan Kabar Baik adalah tugas setiap anak Tuhan. Namun, yang membuat hati 
seseorang yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan adalah Roh Kudus. 
Betapa hebatnya sebuah misi, tapi kalau tidak melibatkan Roh Kudus, maka pertobatan 
yang sejati tidak akan terjadi. Karena itu, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus 
bagi orang-orang yang mendengar Kabar Baik, agar Dia menjamah hati mereka, 
sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka.  

28 Oktober 2011 - Sumpah Pemuda  

Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah, di mana seluruh komponen 
bangsa menyadari arti penting persatuan untuk bangkit dari kondisi terjajah. Pada hari 
ini kita memperingati hari Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda telah memicu 
banyak pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai hasilnya, 
kemerdekaan itu Tuhan izinkan terjadi pada 17 Agustus 1945. Mari kita berdoa agar 
pada hari-hari ini, Tuhan bangkitkan semangat yang sama pada bangsa Indonesia, 
sehingga bangsa ini dapat segera keluar dari keterpurukannya.  

29 Oktober 2011 - Para Utusan Injil di Indonesia  

Banyak Utusan Injil yang telah menikah dan membawa keluarganya ke ladang misi. Di 
ladang misi, mungkin hanya suami yang bekerja sebagai utusan Injil. Banyaknya 
pekerjaan yang harus dilakukan sebagai utusan Injil, terkadang membuat perhatian 
kepada keluarga menjadi berkurang. Lama kelamaan, hal ini dapat menimbulkan 
masalah dalam keluarga utusan Injil. Doakan para utusan Injil, yang juga merupakan 
suami dan bapak dari sebuah keluarga, agar dapat tetap menjalankan tugasnya 
sebagai kepala rumah tangga yang baik, tanpa melalaikan kewajibannya sebagai 
seorang utusan Injil.  

30 Oktober 2011 - Seminar Teologi  

Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2011, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah 
mengadakan seminar teologi, dengan pembicara Bapak Pdt. Joseph Tong. Tema 
seminar ini adalah Inklusivisme dan Ekslusivisme Teologi Reformed (hari I) dan Teologi 
Reformed dalam Dunia Bisnis (hari II). Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah 
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menolong sehingga acara dapat berlangsung dengan baik. Tangan Tuhan sungguh luar 
biasa memelihara sehingga acara bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan karena penerbangan pembicara sempat sedikit tertunda. Doakan agar 
wawasan rohani setiap peserta yang mengikuti acara ini semakin bertambah dan materi 
yang mereka terima dapat berguna bagi pertumbuhan imannya.  

  



KADOS 2011 
 

110 
 

KADOS 79 (31 Oktober -- 6 November 2011)  
Shalom, 
Rekan Pendoa, terima kasih atas setiap dukungan doa Anda setiap kali kami 
mengirimkan pokok-pokok doa KADOS kepada Anda semua. Kiranya Tuhan menjawab 
semua doa kita sesuai dengan kehendak-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Pada bulan 
November ini, kita akan menyambut hari “International Day of Prayer” (IDOP). Mari kita 
berdoa bersama, agar Allah membuka pintu kepada suku-suku yang belum terjangkau. 
Jika Anda ingin mendapatkan bahan-bahan seputar doa, silakan mengunjungi situs Doa 
di < http://doa.sabda.org/ > 
 

31 Oktober 2011 - Peringatan Reformasi Gereja  

Pada tanggal ini di tahun 1517 Martin Luther menempelkan 95 tesisnya di sebuah 
gereja di Wina. Peristiwa ini memicu pergerakan besar yang kemudian disebut sebagai 
Gerakan Protestanisme. Saat ini gerakan Protestanisme telah memicu banyak 
pembaruan lain dari gereja Tuhan, meskipun juga memicu ekses negatif yaitu 
perpecahan gereja. Mari kita berdoa agar Tuhan terus memperbarui gereja, agar 
semakin mengenal kehendak-Nya.  

1 November 2011 - Pelayanan Tim SABDA di Bogor  

Pada tanggal 1 -- 2 November 2011, tim SABDA akan mengadakan pelatihan SABDA di 
Bogor. Selain itu, tim SABDA juga akan mengikuti acara Konsultasi Pelayanan Anak 
dan akan berbagi pula mengenai pelayanan SABDA kepada peserta yang hadir dalam 
acara tersebut. Doakan agar tim SABDA mampu menjalankan tugas pelayanan ini 
dengan baik di bawah pemeliharaan dan hikmat dari Tuhan. Biarlah Tuhan menolong 
setiap peserta untuk mengerti bahwa mereka dapat menggunakan teknologi 
komputer/internet untuk mempelajari firman Tuhan dengan benar dan bertanggung 
jawab.  

2 November 2011 - Insiden di Papua  

Peristiwa tindak kekerasan di Papua terus terjadi. Mobil patroli Route Patrol 15, 
ditembaki orang tak dikenal saat melewati Mil 35 (Kilometer 56) di areal PT Freeport 
Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (26/10). Doakan agar Tuhan memberi 
perlindungan kepada aparat keamanan yang bertugas di areal PT Freeport Indonesia 
sehingga mereka dapat menjalankan tugas menjaga keamanan di sana secara 
maksimal.  

Sumber: Kompas, Kamis, 27 Oktober 2011, Halaman 1  
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3 November 2011 - Keluarga Para Utusan Injil  

Keluarga para utusan Injil tentunya akan menjadi sorotan, di mana saja Kabar Baik 
diberitakan. Setiap kehidupan sehari-hari mereka akan mendapat sorotan dari 
masyarakat sekitar, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam kekristenan 
atau belum. Doakan agar mereka dapat menjadi berkat di mana pun mereka 
ditempatkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan.  

4 November 2011 - Pelayanan Misi di Negara yang Tertutup Terhadap Injil  

Saat ini masih ada beberapa negara yang sama sekali tertutup terhadap Injil. 
Karenanya, pemberitaan Injil di negara-negara tersebut memerlukan perhatian khusus. 
Bagaimanapun juga, rencana Tuhan tidak dapat gagal. Mari berdoa agar para utusan 
Injil diberikan hikmat dari Tuhan untuk memberitakan Kabar Baik di negara-negara 
tersebut.  

5 November 2011 - Para Petobat Baru  

Orang-orang yang baru saja mengenal Kristus 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 mereka dapat dimuridkan dengan baik, sehingga pengenalan 
mereka akan Kristus terus bertumbuh.  

6 November 2011 - Isi Hati Allah pada Para Pemimpin Kristen  

Para pemimpin terkadang berjalan dengan ambisi dan bukan dengan visi yang benar. 
Hal ini banyak menghinggapi para pemimpin, bahkan termasuk para pemimpin Kristen. 
Ambisi tentunya akan mengarah pada pemenuhan kepentingan pribadi dan bukan 
kepentingan bersama. Mari kita berdoa agar para pemimpin Kristen mengarahkan 
hatinya untuk mengenal isi hati Allah, sehingga visi mereka adalah manifestasi dari 
keinginan Tuhan.  
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KADOS 80 (7 -- 13 November 2011)  
Shalom, 
Kami sangat bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam penyusunan 
Kalender Doa SABDA (SABDA). Harapan kami melalui pokok-pokok doa yang 
kami kirimkan kepada Anda, membuat Anda memiliki jam-jam doa yang 
teratur dan terarah. Mari kita terus bertekun dalam doa. 

Selamat berdoa. 

7 November 2011 - Pelatihan Penulis Kristen  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) rindu untuk membangkitkan kecintaan pada dunia 
penulisan (khususnya kristiani), dan meningkatkan sumbangsih suara kristiani di media 
publikasi, baik media cetak, penerbitan internal, maupun online. Untuk itu, YLSA 
sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan elektronik literatur Kristen 
akan menyelenggarakan Pelatihan Penulis Kristen. Adapun tujuan dari pelatihan ini 
adalah membangkitkan kecintaan pada dunia penulisan, khususnya kristiani, 
membangkitkan kesadaran pentingnya menulis sebagai bentuk pelayanan, dan menjadi 
berkat untuk orang lain melalui tulisan. Pelatihan ini akan diselenggarakan pada tanggal 
9 dan 10 November 2011. Mari kita doakan agar pelatihan ini dapat berjalan dengan 
lancar, dan melalui pelatihan ini akan muncul penulis-penulis Kristen yang dapat 
berkarya dan menjadi berkat bagi sesama.  

8 November 2011 - Sensus Pajak Nasional  

Mulai awal Oktober 2011, Dit jen Pajak mengadakan sensus pajak secara serentak di 
seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memetakan potensi pajak dan menjaring wajib 
pajak baru. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak untuk 
membiayai pembangunan, padahal beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS 
perpajakan masih belum tuntas diproses di pengadilan. Doakan agar para petugas 
sensus mendata dengan jujur para responden. Doakan juga para pengelola pajak 
supaya memiliki integritas dan tidak menyalahgunakan uang negara.  

9 November 2011 - Reshuffle Kabinet  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat keputusan untuk menata ulang 
jajaran kabinetnya. "Reshuffle" pada tahun kedua masa kepresidenan beliau kali ini 
diharapkan dapat memicu dan memacu kinerja para menteri untuk lebih tanggap dalam 
menjalankan instruksi presiden, khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat. 
Doakan para pejabat yang baru dilantik agar mereka mengemban amanat tugas dengan 
baik dan mampu bertindak cepat dan tepat untuk menyelesaikan program-program 
pemerintah. Kiranya, Tuhan menyertai para pemimpin kita dalam mengambil kebijakan 
untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia.  
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10 November 2011 - Kecelakaan Transportasi Laut  

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dengan perairan sebagai penghubungnya 
menjadikan transportasi laut memegang peranan penting. Namun manajemen 
transportasi yang belum ideal dan cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu yang lalu, 
menyebabkan beberapa kecelakaan kapal di perairan Indonesia. Doakan aparat 
pemerintah yang membuat regulasi dan pengusaha transportasi laut, agar lebih 
mengutamakan keselamatan penumpang dengan melakukan pengecekan secara rutin 
dan tidak memuat penumpang melebihi kapasitas.  

11 November 2011 - Moratorium Pns  

Pemerintah berencana untuk menghentikan sementara penerimaan PNS selama tahun 
2012. Kebijakan ini dilaksanakan demi menghemat anggaran belanja negara sekaligus 
menata ulang penempatan PNS, agar kinerjanya lebih efektif. Doakan agar kebijakan ini 
benar-benar tepat sasaran, sehingga penerimaan dan pengangkatan PNS di masa 
depan, tidak didasari oleh kepentingan pribadi dan golongan. Doakan juga agar 
pemerintah mempertimbangkan pemerataan pelayanan publik dan kebutuhan khusus 
setiap wilayah dalam membuka lowongan PNS.  

12 November 2011 - Pelaksanaan Program E-ktp  

Pemerintah mencanangkan program pembuatan KTP elektronik bagi seluruh penduduk 
Indonesia. Dengan KTP elektronik ini, setiap penduduk akan memperoleh nomor 
identitas tunggal. Diharapkan hal ini dapat mencegah pemalsuan identitas untuk tindak 
kejahatan. Namun kenyataannya, program yang ditargetkan selesai akhir tahun ini 
dipastikan terlambat beberapa bulan, karena distribusi peralatan yang terhambat dan 
keterbatasan SDM. Doakan agar program KTP elektronik berjalan lancar, sehingga 
proses pendataan penduduk lebih akurat yang pada akhirnya mendukung kebijakan 
pemerintah tentang kependudukan.  

13 November 2011 - Keluarga Utusan Injil di Ladang Misi  

Ketika seorang utusan Injil membawa serta keluarganya ke ladang misi, sering kali 
keadaan ladang misi sangat berbeda dengan keadaan daerah di mana keluarga utusan 
Injil itu berasal. Perbedaan itu tentunya membuat tantangan sendiri dalam hal 
menyesuaikan diri. Bagaimanapun juga, masyarakat sekitar akan melihat kehidupan 
sehari-hari itu sebagai pertimbangan untuk mendengarkan Kabar Baik yang 
disampaikan oleh sang utusan Injil. Doakan agar keluarga utusan Injil dapat segera 
menyesuaikan diri dengan baik di tempat pelayanan mereka.  
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KADOS 81 (14 -- 20 November 2011)  

Shalom, 
Pernahkah Anda merasa jenuh dalam berdoa? Mungkin sebagian besar dari kita pernah 
merasakan hal ini. Jika perasaan ini datang, jangan menyerah. Justru, kita harus datang 
kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Nya agar kita bisa tetap tekun serta setia 
dalam berdoa. Tuhan memberkati.  

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

14 November 2011 - Pelayanan Pembinaan Mental Tni di Solo  

Pada tanggal 4 November 2011, telah diadakan pelayanan pembinaan mental untuk 
TNI di Solo. Doakan tindak lanjut dari pelayanan pembinaan mental ini. Kiranya para 
TNI Kristen yang telah mengikuti kegiatan ini dapat bersinar bagi kemuliaan nama 
Tuhan di tengah-tengah pengabdian mereka kepada negara.  

15 November 2011 - Kuasa Kegelapan yang Menghalangi Pemberitaan 
Injil  

Selain dari ancaman fisik, masalah lain yang menghadang pemberitaan Injil datang dari 
kuasa kegelapan. Yang pasti, Iblis tidak senang apabila banyak jiwa diselamatkan oleh 
Tuhan. Karena itu, Iblis pun tidak tinggal diam dan berupaya mengancam para utusan 
Injil dan mereka yang menerima Kabar Baik dengan kuasanya. Mari kita berdoa agar 
para utusan Injil senantiasa "berjaga-jaga" dalam kehidupan rohani mereka. Doakan 
juga untuk mereka yang telah menerima Kabar Baik, agar Tuhan memampukan mereka 
untuk tidak membuka celah dalam hidup mereka.  

16 November 2011 - Kesehatan Para Utusan Injil  

Ada banyak hal yang dilakukan oleh para utusan Injil dalam pelayanan mereka, 
sehingga waktu untuk beristirahat tidak cukup. Akibatnya, banyak dari mereka yang 
kemudian mengalami gangguan kesehatan. Doakan agar para utusan Injil dapat 
mengatur waktu mereka dengan bijaksana, sehingga kondisi fisik mereka bisa lebih 
prima dan mereka bisa lebih efektif dalam melayani.  

17 November 2011 - Jiwa-jiwa yang Belum Menerima Kristus  

"Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang 
empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." (Lukas 10:2) 
Demikianlah perkataan Tuhan Yesus. Dia tahu masih banyak jiwa yang belum 
mendengar Kabar Baik. Mari kita berdoa agar Tuhan munculkan lebih banyak lagi 

http://doa.sabda.org/
http://alkitab.mobi/?Lukas+10%3A2
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pekerja, agar jiwa-jiwa terhilang dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamatnya.  

18 November 2011 - Pelayanan Besuk/Visitasi  

Kehadiran pelayanan visitasi merupakan salah satu ujung tombak dalam hubungan 
organisasi gereja dengan jemaatnya. Sering kali, kunjungan besuk yang dilakukan oleh 
tim visitasi menjadi tanda kepedulian yang sangat dihargai oleh jemaat baru, jemaat 
yang sakit, dan jemaat yang mengalami pergumulan berat. Doakan setiap pelayanan 
visitasi gereja-gereja di Indonesia, supaya menjadi perantara kasih Tuhan bagi sesama. 
Kiranya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan tersebut juga senantiasa melekat 
pada Tuhan.  

19 November 2011 - Situs Blog untuk Penginjilan  

Menulis blog sudah menjadi kebiasaan generasi di era teknologi informasi ini. Selain 
sebagai sarana ekspresi diri, promosi, dan interaksi sosial, blog juga bisa dipakai 
sebagai sarana bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan merupakan salah satu alat 
penginjilan yang efektif. Mari kita berdoa, agar lebih banyak organisasi misi, utusan Injil, 
dan orang Kristen memanfaatkan blog untuk menuliskan pesan-pesan Kristus kepada 
lebih banyak orang.  

20 November 2011 - Ketersediaan Listrik  

Listrik menjadi sumber energi untuk peralatan elektronik dan penerangan. Penduduk 
beberapa kota di Indonesia mengeluhkan pemadaman bergilir, sementara di daerah-
daerah lain listrik justru menjadi barang langka. Mari berdoa agar PLN mampu 
mengatasi persoalan kelangkaan listrik dengan efisiensi biaya distribusi dan riset energi 
alternatif. Doakan juga agar rakyat Indonesia yang merindukan listrik untuk menjadi 
sumber penerang tempat tinggal mereka, juga memunyai kerinduan yang sama pada 
Yesus sebagai terang dunia.  
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KADOS 82 (21 -- 27 November 2011)  

Shalom, 
Tinggal sebentar lagi kita akan merayakan Kelahiran Sang Juru Selamat. Tentunya 
banyak hal yang mungkin harus Anda persiapkan. Namun, kesibukan ini hendaknya 
jangan membuat kita melupakan waktu kita untuk "berdua" bersama Dia. Selamat 
menyambut Natal dan tetaplah bertekun dalam doa.  

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

21 November 2011 - Pelatihan SABDA di Solo  

Pada tanggal 17 November 2011, telah diadakan pelatihan SABDA di Solo. Puji Tuhan, 
pelatihan berjalan dengan lancar. Kami juga sangat bersyukur, melihat banyak sekali 
orang yang rindu mempelajari Alkitab dengan benar dan bertanggung jawab. Doakan 
agar setiap peserta tidak berhenti mempelajari Software SABDA selama pelatihan, 
tetapi semakin rindu mempelajari lebih lanjut lagi, dan bisa membagikannya pula 
kepada orang lain.  

22 November 2011 - Keberanian Memberitakan Injil  

Kita sudah sering mendengar berita mengenai serangan dan ancaman terhadap umat 
percaya. Jika kita bersikap dengan tidak dewasa, peristiwa-peristiwa tersebut akan 
menghambat pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Sebagai umat Tuhan, kita percaya 
bahwa rencana Tuhan tidak dapat gagal. Doakan agar setiap orang percaya di 
Indonesia tidak gentar dalam menghadapi ancaman dan serangan seperti itu. Doakan 
juga agar Tuhan menaruh keberanian dalam hati mereka untuk tetap menceritakan 
Kabar Baik di tengah situasi apa pun.  

23 November 2011 - Mereka yang Akan Dikiri ke Ladang Misi  

Panggilan untuk melakukan Amanat Agung merupakan kewajiban setiap anak Tuhan. 
Terlebih lagi untuk setiap anak Tuhan yang secara khusus terpanggil untuk melayani di 
ladang misi. Tidak sedikit dari mereka yang bergumul untuk memenuhi panggilan ini. 
Doakan mereka yang akan dikirim ke ladang misi, agar Tuhan perlengkapi mereka, 
menaruh keberanian, dan kegigihan untuk mengabarkan Kabar Baik.  

24 November 2011 - Jemaat Tuhan yang Menyimpan Akar Pahit  

Akar pahit yaitu sikap tidak mau mengampuni orang yang telah menyakiti. Sikap ini 
akan menghambat pertumbuhan rohani seseorang dan dapat menyebabkan banyak 
masalah lainnya yang akan merusak kehidupan dalam berjemaat. Sayangnya, masih 

http://doa.sabda.org/
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banyak jemaat Tuhan yang masih menyimpan akar pahit dalam hidupnya. Mari kita 
berdoa agar Tuhan berikan kemampuan pada jemaat-jemaat yang masih menyimpan 
akar pahit, untuk mengampuni dengan sepenuh hati sehingga hidup mereka diubahkan.  

25 November 2011 - Kerendahan Hati Para Pemimpin Gereja  

Yesus berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan 
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 
orang." (Markus 10:45) Yesus memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin harus 
bersikap, yaitu untuk melayani dan bukannya dilayani. Sayangnya, saat ini belum 
semua pemimpin gereja mampu bersikap seperti yang Yesus ajarkan. Akibatnya, terjadi 
berbagai macam perselisihan dalam gereja dan antargereja. Mari kita berdoa agar 
Tuhan menjamah hati setiap pemimpin gereja, sehingga memiliki kerendahan hati 
dalam melayani umat Tuhan.  

26 November 2011 - Duta Besar  

Peran duta besar sangat strategis dalam pergaulan negara di dunia. Duta besar yang 
ditempatkan di suatu negara harus mampu menjalin komunikasi dan diplomasi atas 
nama pemerintah negara asalnya. Doakan para duta besar negara kita, khususnya 
yang anak Tuhan, agar mereka memunyai hati sebagai pelayan untuk masyarakat 
Indonesia di luar negeri, dan tidak terjebak dalam proyek-proyek korupsi untuk 
memperkaya diri. Kiranya mereka bukan hanya menjadi wakil negara, tetapi juga 
menghayati peran sebagai wakil kerajaan Allah di dunia.  

27 November 2011 - Agen Asuransi  

Bertumbuhnya kelas menengah di Indonesia mendorong berkembangnya jasa asuransi. 
Perencanaan masa depan dan manajemen risiko menjadi keunggulan yang ditawarkan 
berbagai perusahaan asuransi. Banyak di antaranya yang merekrut agen secara besar-
besaran demi memperluas ekspansi dan meningkatkan investasi. Doakan para agen 
asuransi, khususnya yang beragama Kristen, agar senantiasa mengedepankan 
kejujuran dan ketulusan dalam menggaet nasabah, bukan dengan pemaksaan atau 
informasi yang tidak benar.  

  

http://alkitab.mobi/?Markus+10%3A45


KADOS 2011 
 

118 
 

KADOS 82 (28 November -- 4 Desember 2011)  

Shalom, 
Memasuki bulan Desember, suasana Natal mungkin sudah terasa di gereja atau di 
rumah-rumah orang percaya. Namun, apakah suasana tersebut sudah terasa juga di 
hati kita? Mari datang kepada Tuhan, minta pertolongan-Nya agar kita bisa menikmati 
suasana Natal yang intim dengan-Nya. Biarlah kita juga benar-benar merayakan Natal 
sejati, baik dalam komunitas maupun hati kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Davida Welni Dana 
< http://doa.sabda.org > 

28 November 2011 - Kelas Diskusi Natal Pesta  

Kelas diskusi Natal PESTA, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA), telah dibuka awal November 2011 yang lalu. Doakan agar semua peserta 
dapat berdiskusi dengan baik dan belajar secara maksimal. Biarlah melalui kelas ini 
semua peserta semakin siap menyambut Natal dan memahami arti Natal yang 
sebenarnya. Kiranya setiap peserta dapat mengikuti kelas ini sampai selesai dan 
mendapatkan banyak berkat rohani dari setiap diskusi.  

29 November 2011 - Kebutuhan Guru di Indonesia  

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar pemerintah membuat analisis 
kebutuhan guru nasional dengan jelas. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), setidaknya 
perlu ada satu guru di setiap kelas, ditambah satu guru olahraga, satu guru pendidikan 
agama, dan idealnya ada satu guru kesenian. Di lapangan masih ada ditemukan SD 
yang hanya memiliki empat guru. Sedangkan, daerah enggan mengangkat guru 
honorer. Doakan agar pemerintah dapat menyusun data yang lebih kuat dan akurat lagi, 
sehingga kebutuhan terhadap guru di setiap daerah di Indonesia terpenuhi. Kiranya, 
pendidikan bagi setiap anak di Indonesia pun menjadi lebih terjamin dengan jumlah 
guru yang memadai.  

Sumber: 
http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/25/09033328/PGRI.Pemerintah.Tak.Tahu.Keb
utuhan.Guru.Nasional  

30 November 2011 - Pengarang Lagu Anak  

Dewasa ini, semakin jarang kita mendengar anak-anak bersenandung lagu anak. 
Pengaruh media massa yang serba komersial membuat mereka lebih akrab dengan lirik 
lagu yang tidak sesuai dengan usia mereka. Doakan para pengarang lagu anak, 

http://doa.sabda.org/
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khususnya para komponis Kristen, untuk terus berkarya dengan menulis lagu-lagu 
edukatif yang cocok dikonsumsi anak-anak. Kiranya mereka juga memiliki kerinduan 
untuk berkreasi menulis lagu pujian sekolah minggu dengan nilai kekristenan di 
dalamnya, sehingga semakin banyak anak yang tertarik ikut sekolah minggu dan 
memuji Tuhan.  

1 Desember 2011 - Persiapan Perayaan Natal di Indonesia  

Bulan Desember telah tiba dan rangkaian peringatan perayaan Natal pun mulai 
diadakan oleh anak-anak Tuhan. Persiapan yang mungkin sudah dilakukan sejak bulan 
Oktober akan segera dilaksanakan bulan ini. Mari kita berdoa agar pelaksanaan 
perayaan Natal yang akan digelar sepanjang bulan Desember ini berjalan dengan 
lancar. Kiranya setiap orang percaya benar-benar merayakan Natal dengan sikap hati 
yang benar dan mendapatkan berkat sejati Natal.  

2 Desember 2011 - Kedewasaan Rohani Jemaat Tuhan  

Berbagai macam masalah dalam gereja memiliki penyebab yang bermacam-macam 
pula. Selain dari luar, sering kali masalah dalam gereja datang dari dalam gereja itu 
sendiri. Sayangnya, masalah yang dari dalam ini seringnya lebih berlarut-larut dan 
menyita energi dan pikiran para hamba Tuhan. Salah satu jawaban dari masalah 
tersebut adalah tingkat kedewasaan rohani setiap jemaat Tuhan. Apabila setiap jemaat 
Tuhan memiliki kedewasaan rohani, maka tugas hamba Tuhan akan menjadi lebih 
ringan dan masalah pun lebih cepat teratasi. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi 
pertumbuhan rohani kepada setiap jemaat-Nya, sehingga menjadi jemaat yang dewasa 
di dalam Dia.  

3 Desember 2011 - Khotbah Hamba Tuhan  

Salah satu cara para hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat 
adalah dengan khotbah. Sulit memungkiri bahwa banyak jemaat yang kurang menikmati 
sesi khotbah dalam kebaktian di gereja. Mari kita berdoa agar para hamba Tuhan 
diberikan hikmat lebih lagi oleh Tuhan, sehingga khotbah yang disampaikan dapat 
membangun iman jemaat, sesuai dengan kebenaran firman-Nya.  

4 Desember 2011 - Pelayanan Divisi Komunitas Ylsa  

Pada tahun 2011 ini, ada banyak produk pelayanan YLSA yang berupa jaringan 
sosial/komunitas di internet yang dikelola oleh Div. Komunitas YLSA. Semakin lama, 
pelayanan komunitas di YLSA semakin berkembang. Oleh karena itu, pada akhir tahun 
ini perlu dibuat laporan pencapaian sebagai pertanggungjawaban Div. Komunitas. 
Berdoa agar Div. Komunitas bisa mengelola semua komunitas Kristen YLSA dengan 
baik dan banyak orang dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Lebih dari itu, 
doakan juga rencana pembuatan laporan akhir tahun supaya bisa dipakai untuk 
membuat rencana tahun depan.  
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KADOS 84 (5 -- 11 Desember 2011)  

Shalom, 
Setiap orang Kristen seharusnya memiliki jam-jam doa yang teratur dalam hidupnya 
karena doa adalah napas hidup orang percaya. Jika orang percaya tidak memiliki 
hubungan yang intim dengan Allah, maka kehidupan rohani orang tersebut tidak akan 
bertumbuh, bahkan mati. Mari kita membangun hubungan bersama Dia, sehingga kita 
bisa tetap bertahan dalam menghadapi setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, terlebih 
lagi kita semakin bertumbuh di dalam Dia.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS,  
Yonathan Sigit  
< http://doa.sabda.org >  

5 Desember 2011 - Keterlibatan Pemuda dalam Pelayanan Gereja  

Dalam gereja, kita sering menemukan bahwa keterlibatan pemuda dalam gereja lebih 
banyak dalam urusan yang menggunakan fisik. Gereja perlu memahami bahwa sangat 
penting untuk melibatkan dan memercayakan berbagai bentuk pelayanan kepada 
orang-orang muda. Pemikiran, pandangan, pendapat, kritik, saran dari generasi muda 
pasti punya andil dalam pengembangan gereja. Berdoalah agar gereja lebih melibatkan 
pemuda dalam pelayanan-pelayanan strategis gereja sehingga mereka dapat menjadi 
ujung tombak gereja dalam melakukan visi Allah bagi gereja tersebut.  

6 Desember 2011 - Pemimpin Jemaat dalam Membimbing Jemaat  

Kehidupan yang semakin sulit membawa semakin banyak problem kehidupan pula. 
Orang percaya pun tidak mungkin lepas dari semua masalah yang ada dalam dunia. 
Oleh karena itu, para pemimpin gereja sebagai pembimbing kehidupan jemaat, 
diharapkan bisa memimpin jemaat untuk tetap hidup dalam jalan Tuhan. Doakan setiap 
pemimpin gereja, agar Tuhan berikan kemampuan untuk membimbing jemaat sehingga 
tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan di tengah segala kesulitan hidup mereka.  

7 Desember 2011 - Musibah Tanah Longsor  

Salah satu musibah yang sering terjadi ketika musim hujan tiba adalah tanah longsor. 
Pada hari Kamis, 1 Desember 2011, telah terjadi musibah tanah longsor di Nias Selatan 
dan menelan korban jiwa. Berdoa bagi setiap korban yang selamat maupun keluarga 
yang mengalami kedukaan akibat musibah ini. Kiranya Tuhan memulihkan dan 
melimpahi mereka dengan penghiburan sejati. Berdoa pula agar masyarakat sadar 
untuk menjaga lingkungannya. Musibah tanah longsor dapat diminimalkan jika tidak 
banyak penebangan pohon liar dan rajin mengadakan penghijauan di lingkungannya. 
Doakan juga usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah ini.  

http://doa.sabda.org/
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Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2011/12/01/179369380/Tiga-Korban-Tanah-
Longsor-di-Nias-Selatan-Selamat  

8 Desember 2011 - Keluarga Kristen yang Melayani Tuhan  

Keluarga Kristen adalah sebuah keluarga yang mengemban tanggung jawab untuk 
memuliakan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga mereka. Salah satu hal yang bisa 
dilakukan adalah setiap anggota keluarga terlibat dalam pelayanan di gereja, sehingga 
kerohanian mereka bisa tetap terpelihara. Doakan agar setiap keluarga Kristen, 
khususnya para orang tua, dapat mendorong anak-anaknya untuk terlibat dalam 
pelayanan di gereja. Doakan juga agar Tuhan memampukan mereka untuk mengajar 
dan menjadi teladan bagi anak-anaknya.  

9 Desember 2011 - Wanita Kristen yang Berkarier  

Di masa kini, tidak sedikit wanita-wanita Kristen yang sudah berkeluarga terjun ke 
dalam dunia kerja. Dengan demikian, tanggung jawab mereka pun semakin bertambah; 
tidak hanya menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, kini mereka juga harus 
menempatkan diri dalam struktur jabatan di tempat mereka bekerja. Berdoalah bagi 
setiap wanita Kristen yang berkarier, agar mereka diberi kesehatan dan kekuatan untuk 
menjalankan tanggung jawab dalam keluarga dan di tempat kerja; dapat membagi 
waktu dengan baik untuk bekerja, mengurus keluarga dan melayani Tuhan. Doakan 
pula agar wanita-wanita ini dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan di tempat mereka 
bekerja, agar kasih Kristus dinyatakan.  

10 Desember 2011 - Pialang Saham  

Belakangan ini, peluang investasi di bursa saham mulai diperkenalkan secara luas di 
Indonesia. Banyak orang tertarik untuk mempelajari dan menekuni bisnis ini. Tak jarang 
ada yang meninggalkan pekerjaan utama mereka demi mengejar prospek keuntungan 
yang lebih besar. Doakan orang-orang percaya yang menjadi pialang saham, baik 
mereka yang berkarier di bidang itu maupun yang sekadar menjadikannya sebagai 
usaha sampingan. Doakan agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga 
Yesus tetap menjadi prioritas utama dalam hidup mereka.  

11 Desember 2011 - Kebutuhan Staf YLSA untuk Tahun 2012  

Memasuki tahun 2012, Yayasan Lembaga SABDA sudah menyusun dan 
mempersiapkan rencana pelayanan sepanjang 1 tahun. Semua rencana yang tersebut 
perlu dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki hati untuk melayani 
Tuhan dalam bidang teknologi. Doakan agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja-Nya 
untuk bergabung di YLSA. Kiranya semua lowongan yang sudah disebarkan efektif 
untuk mendapatkan staf YLSA yang baru pada tahun 2012.  

  

http://www.tempo.co/read/news/2011/12/01/179369380/Tiga-Korban-Tanah-Longsor-di-Nias-Selatan-Selamat
http://www.tempo.co/read/news/2011/12/01/179369380/Tiga-Korban-Tanah-Longsor-di-Nias-Selatan-Selamat
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KADOS 85 (12 -- 18 Desember 2011)  

Shalom, 
Sebentar lagi, seluruh orang percaya di seluruh dunia akan merayakan hari Natal. 
Secara khusus, KADOS edisi 85, akan menyajikan pokok-pokok doa seputar Natal. 
Harapan kami, agar kesibukan Anda dalam mempersiapkan Natal, tidak membuat Anda 
melalaikan waktu bersama Tuhan. Selamat berdoa.  

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

12 Desember 2011 - Keamanan Menjelang Natal  

Desember telah tiba, Natal pun sudah menanti, hari yang ditunggu-tunggu pun segera 
tiba. Berbagai persiapan untuk menyambut hari ini telah dilakukan, mulai dari latihan 
rutin untuk mengisi acara-acara Natal dan berbagai keperluan untuk melengkapi 
sukacita Natal. Selain itu, agar perayaan Natal tahun ini bisa berjalan dengan lancar, 
tentunya perlu diimbangi dengan rasa aman menjelang dan selama perayaan Natal 
berlangsung. Doakan agar perayaan Natal tahun ini dapat berjalan dengan lancar. 
Doakan pula agar Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan menjelang dan 
selama perayaan Natal.  

13 Desember 2011 - Arti Natal yang Sejati  

Banyak gereja yang sudah membuat program perayaan Natal jauh-jauh hari. Beberapa 
gereja bahkan sudah merencanakan merayakan Natal dengan sangat meriah, sampai 
mengundang artis terkenal untuk hadir dalam acara Natal mereka. Mari bersama 
berdoa agar setiap kemeriahan perayaan Natal tidak membuat anak-anak Tuhan 
melupakan pesan Natal yang sesungguhnya. Biarlah dalam setiap perayaan Natal hati 
dan pikiran tetap tertuju untuk menyembah Sang Bayi Kudus, Juru Selamat kita.  

14 Desember 2011 - Acara-acara Natal Melalui Stasiun Televisi  

Liburan Natal menjadi saat berkumpul seluruh anggota keluarga. Terkadang sambil 
mempersiapkan perayaan Natal dan seusai mengikuti ibadah Natal, acara hiburan di 
layar kaca menjadi teman untuk menikmati suasana liburan. Namun, kebanyakan 
stasiun TV hanya menampilkan acara-acara Natal yang tidak mengusung semangat 
kekristenan. Bahkan sering kali, sisi komersial lebih ditonjolkan daripada sosok Yesus 
sebagai tokoh utama peristiwa ini. Doakan agar Tuhan membuka hati para praktisi 
pertelevisian, khususnya yang mengatur program acara, untuk menyiarkan/membuat 
program siaran acara Natal yang membangun iman dan fokus pada arti Natal yang 
sesungguhnya.  

http://doa.sabda.org/
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15 Desember 2011 - Orang-orang yang Tidak Dapat Merayakan Natal  

Sebagian besar umat Kristiani, Natal dirayakan dengan berkumpul dan beribadah 
bersama seluruh anggota keluarga dan saudara-saudari seiman. Liburan Natal juga 
menjadi momen melepas rindu dengan teman-teman lama dan keluarga besar. Namun, 
sebagian kecil yang lain tidak dapat menikmati kebahagiaan tersebut. Ada yang tidak 
dapat merayakan Natal karena mengalami musibah, terbaring sakit, tuntutan 
pengabdian profesi, maupun lingkungan sosial yang tidak mendukung. Doakan agar 
dalam situasi demikian, mereka tetap dapat meresapi makna Natal yang sejati dan tetap 
bersukacita karena Natal ada di hati mereka pula.  

16 Desember 2011 - Peringatan Natal Nasional  

Setiap tahun umat kristiani di Indonesia selalu mengadakan peringatan Natal secara 
nasional yang dihadiri Presiden dan petinggi pemerintahan lainnya. "Bangsa yang 
berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar", demikianlah tema Natal 
tahun ini yang diambil dari Yesaya 9:1. Doakan agar peringatan Natal nasional tahun ini 
berjalan dengan lancar. Mari berdoa juga, kiranya tema ini dapat membawa pemulihan 
bagi bangsa dan negara kita, sehingga pribadi Yesus Sang Terang itu semakin nyata 
terlihat oleh orang-orang yang selama ini meragukan kuasa-Nya.  

17 Desember 2011 - Berbagi di Hari Natal  

Natal adalah bukti kasih Bapa, dan kasih sering dinyatakan dengan tindakan berbagi. 
Banyak cara yang bisa dilakukan untuk berbagi kasih Natal, mulai dari membagi 
makanan kepada anak jalanan dan gelandangan, merayakan Natal bersama penghuni 
panti jompo/panti asuhan, hingga mengunjungi sesama yang membutuhkan perhatian. 
Mari berdoa agar Natal kali ini menghadirkan semangat berbagi di antara kita, terutama 
membagikan kabar sukacita bahwa Juru Selamat telah lahir di dunia.  

18 Desember 2011 - Persiapan Natal Ylsa  

Pada tanggal 19 Desember, seluruh keluarga besar YLSA akan merayakan Natal pula. 
Tema Natal YLSA tahun ini diambil dari Lukas 1:47, "Hatiku bergembira karena Allah, 
Juruselamatku." Doakan untuk setiap persiapan yang dilakukan di tengah-tengah 
kesibukan menyelesaikan tugas-tugas akhir tahun pula. Biarlah Natal tahun ini 
membawa hati seluruh staf YLSA semakin bersukacita dalam Kristus dan melakukan 
setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan dengan penuh kasih kepada Dia, yang 
telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya.  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A47
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KADOS 86 (19 -- 25 Desember 2011)  

Shalom, 
Kepada siapakah kita memberikan otoritas penuh untuk mengontrol hidup kita? Kepada 
diri sendiri? Kepada harta kita? Ataukah kepada Tuhan? Hidup seseorang sangat 
dipengaruhi oleh apa dan kepada siapa dia menyerahkan kunci otoritas dalam 
hidupnya. Serahkan otoritas itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi navigator 
dalam hidup kita.  

Selamat berdoa.  

Redaksi KADOS, 
Yonathan Sigit 
< http://doa.sabda.org > 

19 Desember 2011 - Narkotik di Indonesia  

Aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai (KPPBC) Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu yang lalu berhasil 
menangkap tersangka yang membawa Shabu senilai 6 miliar lebih. Nama-nama obat 
terlarang pun sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan 
terjebak di dalamnya. Doakan usaha pemerintah dalam memerangi narkotika dan 
badan-badan atau organisasi-organisasi yang peduli terhadap pecandu narkotika, agar 
mereka dapat bekerja dengan baik.  

Sumber: http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/10030/shabu-
miliaran-rupiah-gagal-lagi-diedarkan  

20 Desember 2011 - Situasi Ekonomi dan Iklim Investasi Nasional  

Memburuknya mata uang Euro dan melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-
negara Barat, memicu kekhawatiran akan munculnya dampak serupa di Indonesia. 
Pemerintah merasa perlu untuk mempert imbangkan besaran subsidi listrik dan BBM 
bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menginginkan lapangan pekerjaan dan 
tersedianya sembako murah. Mengucap syukur untuk pemeliharaan dan berkat yang 
Tuhan limpahkan selama tahun 2011. Doakan agar di tahun 2012, sistem 
perekonomian Indonesia bisa lebih stabil, sehingga roda perekonomian bisa berjalan 
dengan baik.  

21 Desember 2011 - Resolusi Pribadi  

Penghujung tahun selalu menjadi momen tepat untuk mewawas diri. Setiap kita biasa 
merangkum seluruh pencapaian dan mengevaluasi target-target yang telah kita susun 
di awal tahun. Kemudian berbagai resolusi akhir tahun kita susun sebagai pedoman 
langkah kita di tahun berikutnya. Doakan setiap resolusi pribadi yang Anda buat. 

http://doa.sabda.org/
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/10030/shabu-miliaran-rupiah-gagal-lagi-diedarkan
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/10030/shabu-miliaran-rupiah-gagal-lagi-diedarkan
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Serahkan rancangan Anda di hadapan Tuhan, agar Dia bisa menghapus setiap 
keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya bagi hidup Anda, dan menggantinya 
dengan tugas khusus yang telah dipersiapkan-Nya bagi Anda.  

22 Desember 2011 - Wanita Kristen  

Wanita yang berkeluarga memiliki peran yang vital bagi kelangsungan keluarganya; 
sebagai penopang dan pendorong bagi suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan 
sebagai pengatur segala keperluan yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarganya. 
Berdoalah bagi setiap wanita Kristen yang sudah berkeluarga, agar dapat menopang, 
memberi semangat, dan menolong suaminya dalam mengambil keputusan bersama, 
menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya dalam kasih, membimbing dalam pengajaran 
yang benar tentang Allah, dan menolong setiap anak-anaknya dalam menemukan 
kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka.  

23 Desember 2011 - Pelayanan kepada Remaja  

Munculnya berbagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bersifat memberontak 
khususnya di kalangan muda, misalnya: Punk, geng motor, dll., membuktikan 
bagaimana peran lingkungan sekolah maupun keluarga sangat minim. Tidak jarang 
para remaja masuk dalam komunitas yang salah, sehingga mereka terjatuh dalam 
narkoba, seks bebas, tawuran, dll., yang dapat merugikan diri sendiri. Bagaimana nasib 
bangsa kita jika para generasi muda sudah hancur? Pemulihan hidup para remaja 
sangat dibutuhkan. Doakan supaya komunitas Kristen yang menjangkau anak-anak 
remaja semakin berkembang dan bertumbuh. Doakan supaya anak-anak muda di 
gereja-gereja rindu untuk merangkul anak-anak muda yang hidup di jalanan.  

24 Desember 2011 - Malam Natal di Daerah Rawan Konflik  

Hari ini, banyak umat percaya yang mengikuti ibadah malam Natal di gereja masing-
masing, termasuk di daerah-daerah yang rawan konflik. Mari kita berdoa agar hari ini 
umat percaya di daerah rawan konflik tetap dapat mengikuti ibadah Natal dengan 
tenang dan damai. Doakan pula agar Tuhan melindungi sehingga tercipta keamanan 
yang kondusif di setiap acara malam Natal yang diadakan.  

25 Desember 2011 - Perayaan Natal  

Hari ini, seluruh umat percaya di dunia memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. 
Terdengar pujian dinaikkan bagi Dia, Sang Bayi Kudus itu. Mari kita berdoa agar Natal 
tahun ini membawa damai dan sukacita sejati di hati. Redaksi KADOS mengucapkan 
selamat Natal kepada seluruh Sahabat Pendoa sekalian. Tetaplah berdoa agar semakin 
banyak orang lagi yang menyambut Sang Bayi Kudus itu dalam hati dan hidup mereka. 
Amin.  
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