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KADOS 183 (6 -- 12 Januari 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Ketika kehidupan berjalan baik sesuai dengan yang kita inginkan, sering kali kita lupa 
Tuhan. Namun, ketika hidup kita penuh dengan masalah yang tak kunjung selesai, baru 
kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Tanpa sadar, kita sering melakukan hal yang 
demikian. Mari kita senantiasa bersandar kepada Yesus dalam setiap keadaan, baik itu 
waktu susah maupun senang. Mari kita terus memelihara persekutuan doa kita dengan 
Tuhan sehingga kita tetap kuat dan teruslah mengucap syukur dalam menjalani roda 
kehidupan kita. Amin.  

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

6 Januari 2014 - Pemberitaan Kabar Baik Melalui Komik Alkitab  

Kita harus bersyukur karena saat ini pemberitaan Kabar Baik dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Salah satunya adalah melalui cerita bergambar atau komik. Komik 
Alkitab sangat bermanfaat untuk memberitakan Kabar Baik, khususnya untuk anak-
anak, karena mereka menyukai cerita bergambar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar penyebaran komik Alkitab dapat dilakukan tepat sasaran dan memberkati 
pelayanan Tuhan di Indonesia.  

7 Januari 2014 - Kebersamaan dalam Melayani  

Sebagai orang percaya, kita harus mengutamakan kesatuan tubuh Kristus, terutama 
dalam hal pelayanan. Pelayanan Tuhan tidak akan mengalami kemajuan dan 
menyenangkan hati Tuhan apabila semua hamba Tuhan tidak saling bersatu. Kesatuan 
tidak hanya secara fisik, tetapi secara hati, pikiran, tujuan, dll.. Kesatuan hati para 
hamba Tuhan akan menentukan apakah pelayanan yang dilakukan untuk kepentingan 
Tuhan atau bukan. Berdoalah untuk para hamba Tuhan agar bisa bersatu hati dalam 
melayani Tuhan. Kiranya, setiap jerih payah mereka berkenan di hadapan Tuhan.  

8 Januari 2014 - Tukang Becak Kristen  

Becak sebagai salah satu transportasi di Indonesia sudah "tergeser" oleh transportasi 
lainnya yang lebih praktis dan cepat. Disadari atau tidak, saat ini masyarakat sudah 
mulai bergeser menggunakan taksi, angkot, dan bus sebagai pilihan untuk bepergian. 
Meskipun jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, tetapi penggunaan taksi, angkot, dan 
bus sangat menunjang masyarakat, terutama dalam menghemat waktu. Melihat kondisi 
yang seperti ini, marilah kita berdoa untuk para tukang becak, khususnya mereka yang 
beragama Kristen, agar tidak putus asa dalam menjalani profesinya sebagai tukang 
becak. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar mereka bisa bekerja dengan sukacita, 
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dengan terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sampingan yang bisa menunjang 
kehidupan mereka.  

9 Januari 2014 - Pertanian di Indonesia  

Pertanian di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pertanian, kebutuhan pokok 
masyarakat -- pangan -- bisa dicukupi dari negeri sendiri. Namun kenyataannya, saat ini 
banyak sekali lahan pertanian yang dibeli oleh "developer" untuk dijadikan area 
perumahan. Aktivitas semacam ini menyebabkan lahan pertanian semakin sempit, 
produksi beras berkurang, dan kesejahteraan petani juga menurun. Untuk itu, marilah 
kita berdoa agar para developer bijak dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak 
menganggu kesejahteraan dan produktivitas bahan pangan di Indonesia. Berdoa juga 
untuk pemerintah agar lebih tegas dalam menyikapi pembangunan perumahan di 
Indonesia sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pangan, bisa 
tetap dicukupi melalui produksi dalam negeri.  

10 Januari 2014 - Alat untuk Belajar Alkitab Software SABDA  

Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena saat ini tersedia banyak akses untuk 
mempelajari Alkitab. Mulai dari internet, buku, traktat, aplikasi, bahkan software-
software Alkitab. Salah satu software Alkitab yang terlengkap adalah Software SABDA. 
Software SABDA memuat banyak bahan (Alkitab dalam berbagai bahasa suku, bahasa 
Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani-Ibrani; kamus; catatan/tafsiran; bahan-
bahan lain: peta, Bible Land, dll.). Masyarakat Kristen Indonesia perlu menggunakan 
Software SABDA karena melalui software ini, kita bisa belajar Alkitab secara tuntas dan 
bertanggung jawab. Bahan-bahan yang ada di dalamnya akan mendukung kita dalam 
menggali dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar setiap 
orang yang sudah mempunyai Software SABDA bisa menggunakannya dengan 
bijaksana sehingga imannya dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoalah juga 
agar mereka yang membagikan Software SABDA memiliki motivasi yang benar 
sehingga Software SABDA dapat diberikan tepat pada sasaran.  

11 Januari 2014 - Program Pelayanan Anak  

Anak-anak, remaja, dan pemuda di gereja menjadi calon generasi penerus gereja. 
Untuk itu, sebagai salah satu penopang generasi gereja, pelayanan anak harus 
mempunyai program yang jelas agar aktivitas selama setahun bisa dikontrol dengan 
baik. Tidak sedikit sekolah minggu yang mulai kehilangan anak-anak layan mereka 
karena mereka merasa bosan, jenuh, dan malas untuk mengikuti pelajaran/bimbingan 
yang monoton dari tahun ke tahun. Marilah kita berdoa untuk semua pelayan anak agar 
bisa meninjau ulang program pelayanan SM yang sudah dibuat sehingga program 
tersebut dapat berguna, baik untuk pertumbuhan iman anak maupun perkembangan 
gereja.  
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12 Januari 2014 - Mitra Pelayanan YLSA  

Pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bisa berkembang karena adanya 
dukungan dari para mitra yang dengan rela menjadi rekan pelayanan kami. YLSA 
bersama pribadi/yayasan/organisasi Kristen yang lain menjalin relasi untuk 
perkembangan pelayanan Tuhan di Indonesia. Kebersamaan YLSA dengan mitra 
menjadi bukti bahwa semua orang percaya adalah satu tubuh Kristus, saling 
melengkapi dan menolong. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai orang 
percaya ikut mendoakan semua pelayanan Kristen di Indonesia agar bersatu hati untuk 
menyebarkan Kabar Baik Kristus kepada semua orang. Berdoalah agar YLSA dan 
yayasan/organisasi Kristen yang lainnya dapat terus setia melayani Tuhan sehingga 
pemberitaan Kabar Baik semakin luas, dan banyak orang percaya kepada Kristus.  
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KADOS 184 (13 -- 19 Januari 2014)  

Salam kasih Yesus Kristus,  

Pernahkah Anda berdoa saat mengendarai sepeda motor? Atau, pernahkah Anda 
berdoa ketika Anda berada di mal? Di mana pun Anda berada, Anda bisa berdoa. 
Berdoa tidak bergantung di mana Anda berada atau bagaimana suasana yang ada di 
sekeliling Anda, tetapi bergantung pada kerinduan hati Anda untuk terus berada dalam 
hadirat Tuhan. Jadi, mulai sekarang, jangan batasi kerinduan Anda untuk datang 
kepada Tuhan dan berdoa kepada-Nya. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

13 Januari 2014 - Gereja-Gereja di Pedesaan  

Di kota-kota besar, kita sering mendapati gereja-gereja dengan bangunan yang besar 
bahkan mewah. Biasanya, jumlah jemaat yang beribadah di gereja-gereja itu pun juga 
banyak. Meskipun gedung gereja besar dan jumlah jemaat banyak, tetapi kedua hal ini 
bukanlah penentu keberhasilan sebuah gereja. Keberhasilan sebuah gereja ditentukan 
oleh pertumbuhan iman jemaat di dalam Tuhan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk 
gereja-gereja di kota, tetapi gereja-gereja di pedesaan pun harus mengalami 
keberhasilan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar gereja-gereja di 
pedesaan terus mengalami pertumbuhan, terutama dalam hal kerohanian.  

14 Januari 2014 - Kejujuran Wakil Rakyat dalam Bekerja  

Wakil rakyat dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Jadi, para wakil rakyat harus 
memikirkan, memutuskan sesuatu hal, dan melakukan keputusannya dengan tetap 
memperhatikan kepentingan rakyat. Untuk itu, para wakil rakyat harus terus 
mendengarkan dan memedulikan aspirasi rakyat, yang disampaikan melalui berbagai 
media, baik surat kabar, forum, orasi, maupun demonstrasi. Pentingnya mendengarkan 
dan memedulikan rakyat akan membuat para wakil rakyat jujur dalam melakukan tugas-
tugasnya. Jika para wakil rakyat tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat, 
secara otomatis pasti para wakil rakyat akan bertindak di luar koridor yang seharusnya. 
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar para wakil rakyat bisa menjalin komunikasi yang 
baik dengan rakyat. Selain itu, berdoalah agar para wakil rakyat bisa bekerja dengan 
penuh kejujuran untuk mementingkan kepentingan rakyat.  

15 Januari 2014 - Para Pasien di Ruang ICU  

Ada beberapa pasien di rumah sakit yang mengalami sakit kritis dan harus dirawat 
secara intensif. Biasanya, mereka ditempatkan di ruang ICU (Intensive Care Unit) untuk 
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mendapatkan perawatan khusus. Para pasien yang berada di ruang ICU mengalami 
penderitaan fisik yang cukup serius, ada yang mengancam nyawanya, bahkan untuk 
bernapas pun mereka harus dibantu dengan sebuah alat medis. Marilah kita berdoa 
untuk semua pasien yang saat ini masih berada di ruang ICU agar Tuhan memberi 
kekuatan kepada mereka untuk bertahan dan berjuang dalam melawan sakitnya. 
Berdoalah pula untuk para perawat dan dokter agar mereka bisa melayani para pasien 
dengan sabar, teliti, dan bertanggung jawab.  

16 Januari 2014 - Kebutuhan Para Penginjil di Ladang Misi  

Setiap penginjil pasti mempunyai pergumulan, baik berhubungan dengan ladang 
penginjilan mereka maupun kehidupan pribadi mereka. Tidak dimungkiri bahwa para 
penginjil pun memerlukan dukungan, baik dari organisasi/yayasan misi maupun dari 
saudara-saudari seiman secara individual. Dukungan ini bisa berupa dukungan doa, 
materi, perhatian untuk anggota keluarga yang ditinggalkan penginjil, dll.. Untuk itu, kita 
sebagai orang Kristen harus ikut peduli dan mendoakan para penginjil di mana pun 
mereka berada. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para penginjil terus setia 
dalam pelayanan mereka, dan kebutuhan mereka di ladang misi dapat terpenuhi. 
Berdoalah juga untuk keluarga para penginjil agar mereka terus bertumbuh di dalam 
Kristus dan hidup mereka mengalami kesejahteraan.  

17 Januari 2014 - Yayasan Penerjemah Alkitab Bahasa Daerah  

Indonesia terdiri atas banyak suku yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dari 
sekian banyak suku di Indonesia, belum semuanya tersentuh oleh pemberitaan Injil. 
Untuk mengenalkan dan memberitakan Injil dengan lebih mudah dan efektif, maka 
diperlukan Alkitab yang menggunakan bahasa daerah yang sesuai dengan daerah 
tersebut. Dalam mengusahakan Alkitab ini, beberapa yayasan Kristen menerjemahkan 
Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Meskipun belum semua daerah, 
tetapi setidaknya usaha ini sudah sangat membantu pelayanan penginjil di daerah- 
daerah tertentu di Indonesia. Mari kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus agar 
yayasan penerjemah Alkitab bahasa daerah bisa terus melakukan tugasnya dengan 
setia, dan banyak orang diberkati melalui Alkitab ini.  

18 Januari 2014 - Kehidupan Rohani Para Artis Kristen  

Profesi sebagai seorang artis, terutama bagi orang percaya, akan ada banyak 
tantangan untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Padatnya aktivitas, 
banyaknya jadwal pertemuan, dan minimnya waktu untuk diri sendiri, akan menjadi 
faktor penghambat pertumbuhan rohani para artis Kristen. Jika waktu untuk 
membangun hubungan dengan Tuhan terhambat, pertumbuhan rohani pun akan 
mengalami kemunduran, bahkan cenderung melihat ke diri sendiri dalam berbagai hal. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para artis Kristen tetap bisa 
mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, baik saat berada di dunia hiburan 
maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdoalah juga untuk artis-artis Kristen 
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yang mulai undur/meninggalkan Tuhan agar mereka sadar dan rindu untuk kembali 
menikmati kasih Tuhan yang sesungguhnya.  

19 Januari 2014 - Masalah Banjir di Ibu Kota  

Sebenarnya, banjir tidak hanya menjadi masalah di ibu kota, tetapi di beberapa daerah 
di Indonesia juga mengalami masalah ini. Namun, jika Jakarta sebagai ibu kota negara 
Indonesia terus mengalami masalah banjir, pemerintah harus lebih waspada dan jeli 
dalam menangani masalah ini. Setidaknya, pemerintah dan masyarakat Jakarta bisa 
saling bekerja sama untuk memperbaiki beberapa infrastruktur yang kemungkinan bisa 
menyebabkan banjir di ibu kota. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk 
membuang sampah pada tempatnya dan mendukung kinerja pemerintah dalam 
mengatasi masalah banjir ini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar pemerintah 
menemukan cara yang tepat dan efektif untuk menangani masalah banjir di ibu kota. 
Doakanlah juga agar masyarakat ibu kota bisa saling membantu dalam memecahkan 
masalah ini.  
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KADOS 185 (20 -- 26 Januari 2014)  

Salam sukacita dalam Yesus Kristus,  

Jika kita memutuskan untuk berdoa, kita sudah membuat pilihan yang tepat dalam 
hidup kita. Memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Dalam 
proses untuk memutuskan hal ini, kita diperhadapkan pada berbagai pertimbangan 
seperti: untuk apa berdoa, berdoa tidak dapat memberi jawaban dengan cepat, lebih 
baik segera bertindak daripada berdoa, dll.. Sebagai orang percaya, kita harus 
mempunyai konsep berdoa yang benar bahwa berdoa bukanlah untuk mendapatkan 
jawaban/solusi atas permasalahan kita, tetapi untuk membangun relasi yang intim 
dengan Tuhan. Ketika seseorang mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, hal-hal 
duniawi tidak dapat menggantikan damai sejahtera dan sukacita yang telah didapat dari 
Tuhan, dan permasalahan tidak dapat mengusir/menggeser damai dan sukacita itu.) 
Maukah Anda mengalami keadaan seperti ini? Bangunlah relasi yang intim dengan 
Tuhan melalui doa!  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

20 Januari 2014 - Gunung Sinabung Meletus  

Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menyemburkan 
awan panas dan abu vulkanis sebanyak 25 kali pada hari Rabu, 15 Januari 2014. 
Hingga Rabu malam, jumlah pengungsi terus bertambah, tercatat 26.174 orang dari 
8.161 kepala keluarga. Para pengungsi tersebut berasal dari 34 desa dan 2 dusun di 
Kabupaten Karo. Diharapkan agar gunung Sinabung tidak meletus lagi dan keadaan di 
sekitar gunung Sinabung semakin membaik. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar para pengungsi mendapatkan tempat yang layak dan aman selama mereka 
mengungsi. Berdoalah pula agar pemerintah dapat menolong mereka dengan 
maksimal, baik dalam hal makanan, pakaian, maupun sarana kesehatan.  

Sumber: 
http://regional.kompas.com/read/2014/01/16/0333190/Gunung.Sinabung.25.Kali.Sembu
rkan.Awan.Panas.Sepanjang.Rabu  

21 Januari 2014 - Banjir di Jakarta dan Manado  

Curah hujan yang tinggi sejak akhir tahun lalu membuat beberapa daerah di wilayah 
Jakarta mengalami banjir. Ketinggian banjir berbeda-beda dan berlangsung beberapa 
hari. Dari peristiwa ini, beberapa warga harus mengungsi dan aktivitas di beberapa 
daerah terganggu. Selain di Jakarta, banjir bandang juga terjadi di Manado, Sulawesi 
Utara. Banjir di Manado benar-benar di luar perkiraan. Air datang dengan cepat dan 

http://doa.sabda.org/
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tanpa bisa diduga. Saat ini, banjir di Manado semakin meninggi dan curah hujan masih 
tergolong tinggi. Warga korban banjir terus diungsikan oleh TNI Polri dan Basarnas ke 
tempat yang lebih aman. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar banjir di Jakarta 
dan Manado segera surut dan aktivitas dapat berjalan kembali dengan normal. 
Berdoalah pula agar warga bisa bersabar dalam menghadapi bencana ini dan terus 
bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hingga hari ini.  

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/01/15/134656/2467683/10/dahsyatnya-banjir-
di-manado-ini-deretan-mobil-yang-terendam-air?991104topnews  

22 Januari 2014 - Program Acara Kristen di Televisi  

Keberadaan program acara Kristen di televisi sangat mendukung pengabaran Injil di 
Indonesia. Beberapa acara Kristen yang disiarkan di televisi antara lain Siraman Rohani 
Kristen, Sentuhan Ilahi, Superbook, dll.. Meskipun acara Kristen disiarkan dalam durasi 
yang tidak lama, tetapi setidaknya para pemirsa boleh mendengarkan Kabar Baik, baik 
secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar kesempatan untuk pengabaran Injil melalui televisi bisa dilakukan dengan 
efektif. Berdoalah pula agar para pemirsa yang mendapatkan firman Tuhan melalui 
acara televisi dapat terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.  

23 Januari 2014 - Remaja /Pemuda Terhindar dari Pergaulan Bebas  

Remaja merupakan usia yang sangat riskan untuk merespons berbagai 
peristiwa/pengalaman hidup di dunia ini. Usia ini sering diartikan sebagai masa- masa 
pencarian jati diri. Saat ini, dunia sudah mengalami banyak kemajuan dalam berbagai 
sisi, antara lain teknologi, pergaulan, komunikasi, pendidikan, fashion, dll.. Semua 
kemajuan ini bisa memengaruhi remaja, baik dalam konsep berpikir maupun bertindak. 
Tidak sedikit remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas dan aktivitas merugikan 
yang lainnya seperti: merokok, membolos, tawuran, dll.. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar para remaja di Indonesia terhindar dari pergaulan bebas dan bisa 
membangun relasi yang benar dengan teman-teman sebayanya. Berdoalah juga untuk 
para orang tua, guru, dan pemerhati remaja agar mereka dimampukan Tuhan untuk 
membimbing para remaja, khususnya remaja Kristen, supaya hidup sesuai dengan 
firman-Nya.  

24 Januari 2014 - Pelayanan Doa Melalui Telepon  

Saat ini, pelayanan doa tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka, melainkan juga 
melalui telepon. Bahkan, saat kita melihat acara Kristen di televisi, pelayanan doa 
melalui telepon juga dipublikasikan di layar kaca, biasanya ada di bagian bawah layar. 
Hal ini menjadi salah satu cara agar pelayanan doa bisa semakin efektif. Mari kita 
bersama-sama berdoa agar pelayanan doa melalui telepon bisa menjadi berkat dan 
menolong umat Tuhan di Indonesia. Berdoalah juga untuk semua pelayan Tuhan yang 
sudah bersedia melayani banyak orang melalui doa, kiranya mereka dapat terus dipakai 
Tuhan dan setia dalam pelayanan.  

http://news.detik.com/read/2014/01/15/134656/2467683/10/dahsyatnya-banjir-di-manado-ini-deretan-mobil-yang-terendam-air?991104topnews
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25 Januari 2014 - Kerukunan Suku-Suku di Indonesia  

Indonesia terdiri atas banyak pulau, dan masing-masing pulau terdiri atas suku- suku 
yang mendiaminya. Banyaknya suku di Indonesia membuat Indonesia kaya akan 
budaya karena setiap suku pasti mempunyai keunikan masing-masing. Tentu saja 
bukan hal yang mudah untuk mempersatukan berbagai suku di Indonesia karena 
mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar suku-suku di Indonesia tetap rukun sebagai satu kesatuan bangsa 
Indonesia. Berdoalah juga agar setiap suku mampu mempertahankan keunikan dan 
kekayaan budayanya sehingga negara Indonesia dapat menjadi contoh yang baik untuk 
negara-negara lain.  

26 Januari 2014 - Sukarelawan yang Mendidik Anak-Anak di Pedalaman  

Sebagai orang percaya, kita harus peduli pada anak-anak di mana pun mereka berada. 
Sama seperti Kristus yang mengasihi anak-anak, kita pun harus mengikuti teladan-Nya. 
Tidak semua anak mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagai seorang anak. 
Masih banyak anak di pedalaman yang sampai saat ini belum bisa membaca, menulis, 
dan mengetahui wawasan umum dalam kehidupan ini. Kita harus bersyukur karena ada 
beberapa sukarelawan, khususnya orang Kristen, yang dengan kesungguhan hati 
mendidik anak-anak di pedalaman. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para 
sukarelawan Kristen yang melayani anak-anak Di daerah pedalaman dapat terus 
mengerjakan panggilan mereka dengan setia. Berdoalah juga agar setiap orang Kristen 
bisa menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal 
Kristus.  
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KADOS 186 (27 Januari -- 2 Februari 2014)  

Salam sukacita dalam Yesus Kristus,  

Rasa lega, penuh ucapan syukur, dan damai sejahtera merupakan dampak dari berdoa. 
Tahukah Anda, apa hal terpenting dari berdoa? Tuhan melihat hati Anda dan Anda 
mengerti isi hati Tuhan. Jika kita mau berdoa, kita sudah mengutamakan Tuhan dalam 
hidup kita. Berdoalah dengan kesungguhan hati dan penuh kerinduan kepada-Nya. 
Dengarkanlah isi hati Tuhan dan temukanlah kepuasan yang tiada ternilai dari 
hubungan yang sangat indah ini. Selamat berdoa dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan 
Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

27 Januari 2014 - Kepedulian Orang Percaya terhadap Orang-Orang yang 
Belum Percaya  

Sebagai orang percaya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai 
beragam keyakinan. Keanekaragaman inilah yang seharusnya menjadi kesempatan 
bagi kita sebagai orang percaya untuk memberitakan tentang Kristus kepada mereka 
yang belum percaya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menolak dan 
tidak mendengarkan kita. Inilah salah satu risiko yang harus kita tanggung karena 
menjadi pengikut Kristus pasti akan mengalami penderitaan dan penolakan. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita bisa menjadi murid Kristus yang aktif dalam 
memberitakan Injil, terutama kepada orang-orang di sekitar kita.  

28 Januari 2014 - Gereja yang Jemaatnya Berkurang  

Saat ini, keberadaan gereja sangat mudah untuk ditemui. Bahkan, gereja satu dengan 
yang lain bisa terletak dalam satu kompleks dengan jarak yang sangat dekat. Berapa 
pun banyaknya gereja yang ada di Indonesia, marilah kita tetap setia untuk melakukan 
pelayanan dengan berfokus pada membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus. 
Jangan sampai ada persaingan antargereja hanya karena masalah-masalah yang tidak 
penting, seperti perbandingan jumlah jemaat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar gereja-gereja yang jemaatnya berkurang bisa terus bersemangat dalam 
memberitakan Injil dan melakukan introspeksi agar tidak ada lagi jemaat yang 
meninggalkan gerejanya.  

29 Januari 2014 - Paduan Suara Kristen  

Paduan suara menjadi salah satu bagian dalam ibadah Kristen di beberapa gereja. Ada 
gereja yang selalu memanfaatkan paduan suara dalam setiap ibadah, ada juga yang 
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hanya dalam perayaan-perayaan tertentu. Paduan suara mempunyai fungsi penting 
untuk membawa jemaat datang kepada Tuhan dengan pujian dan pengagungan. Untuk 
itu, lagu dan cara menyanyikannya pun harus benar-benar diperhatikan supaya pesan 
firman Tuhan dalam lagu bisa disampaikan kepada jemaat dan menyenangkan hati 
Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memimpin semua gereja yang mempunyai kelompok 
paduan suara untuk terus memajukan pelayanan Tuhan dan memuliakan-Nya.  

30 Januari 2014 - Masyarakat yang Masih Percaya pada Hal-Hal Gaib  

Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di Indonesia masih ada yang ambil 
bagian dalam hal-hal gaib, yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Sebagai orang 
Kristen, sudah seharusnya kita memberitakan kebenaran agar mereka yang masih 
terlibat dalam hal-hal gaib bisa mengenal Tuhan dan meninggalkan kepercayaan 
mereka yang salah. Namun, memberitakan kebenaran kepada mereka bukanlah hal 
yang mudah karena kita akan berhadapan dengan banyak hal, terutama roh-roh yang 
anti- Kristus. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
percaya yang memberitakan kebenaran kepada mereka terus dilindungi oleh Tuhan. 
Berdoalah pula agar Tuhan membuka hati dan pikiran mereka yang masih terlibat 
dalam hal-hal gaib supaya mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat.  

31 Januari 2014 - Penyebaran Kabar Baik Melalui Literatur Kristen  

Literatur Kristen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarkan Kabar 
Baik. Melalui literatur Kristen, banyak orang bisa membaca dan mengenal Kristus, baik 
melalui art ikel, kesaksian, renungan, maupun traktat-traktat. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, banyak orang bisa mendapatkan literatur Kristen dengan 
mudah, bisa melalui email, bluetooth file dari HP, gereja, selebaran- selebaran yang 
dibagikan, dan KKR. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam 
pembuatan literatur Kristen ini agar mereka semakin giat dalam memberitakan Kabar 
Baik Kristus. Berdoalah pula untuk semua orang yang menerima literatur Kristen agar 
mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.  

1 Februari 2014 - Negara yang Masih Tertutup Injil  

Tidak semua negara terbuka terhadap berita Injil. Beberapa negara masih membatasi 
kebebasan para penduduknya untuk mengenal Injil dan cenderung memaksa mereka 
untuk tunduk dan memeluk agama negara. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi 
orang-orang yang ingin mengenal Kristus. Mereka harus berjuang mati-matian untuk 
mendapatkan Alkitab dan mengenal Kristus, bahkan sampai ada yang mengorbankan 
nyawanya sendiri untuk bisa mempertahankan imannya kepada Kristus. Marilah kita 
bersatu hati dan berdoa untuk negara-negara yang masih tertutup Injil. Berdoalah agar 
Tuhan membuka jalan bagi negara-negara ini supaya mereka yang ingin mengenal 
Kristus mendapat kesempatan untuk mengenal-Nya dengan lebih leluasa dan tanpa 
tekanan.  
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2 Februari 2014 - Orang Percaya yang Mengalami Krisis Ekonomi  

Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kelimpahan secara materi bukanlah 
menjadi tujuan utama dalam hidup. Namun, t idak dapat dimungkiri bahwa keadaan 
ekonomi yang "kurang", bisa menjadi masalah bagi orang percaya dalam mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap 
orang yang mengalami krisis ekonomi bisa terus bersyukur kepada Tuhan dalam 
keadaan apa pun dan tetap berusaha/bekerja dengan hati yang bersukacita. Berdoalah 
pula agar mereka tetap setia pada Tuhan dan bekerja dengan jujur.  
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KADOS 187 (3 -- 9 Februari 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Doa adalah napas hidup bagi orang percaya. Hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh 
mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam suara hati 
manusia, itulah jawaban doa. Doa memang tidak melulu meminta kepada Tuhan, lebih 
dari itu kita bisa bergumul dan bersyafaat untuk setiap peristiwa yang menggugah hati 
kita untuk berdoa. Karena itu, marilah kita berdoa dan bersyafaat untuk setiap 
fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan menjadi menara-menara doa dan 
menyuarakan pujian, pengagungan, dan pergumulan melalui doa-doa yang kita 
ucapkan. Tuhan Yesus memberkati.  

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

3 Februari 2014 - Orang Kristen yang Susah Mengampuni  

Tidak setiap orang bisa mengampuni orang lain dengan mudah. Hal ini bisa disebabkan 
karena kesalahan yang diperbuat seseorang sudah sangat fatal, terlalu menyakitkan 
hati, bahkan sampai mempermalukan nama baik. Sebagai orang percaya, mengampuni 
orang lain adalah hal yang sangat penting. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain 
yang bersalah kepada kita, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Jadi, sebesar apa 
pun kesalahan orang lain kepada kita, marilah kita berkomitmen untuk mau 
mengampuni mereka. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang percaya 
dimampukan untuk mengampuni sesama mereka yang berbuat salah, dan terus hidup 
meneladani Kristus.  

4 Februari 2014 - Kesatuan Hati Para Pendeta di Indonesia  

Kesatuan hati para pendeta di Indonesia menjadi hal yang sangat penting karena 
kesatuan ini dapat memajukan gereja Tuhan di Indonesia. Meskipun banyak 
denominasi gereja di Indonesia, tetapi kesatuan sebagai tubuh Kristus harus terus 
diperjuangkan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk para pendeta di 
Indonesia agar senantiasa memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan. Berdoalah 
pula agar setiap gereja di Indonesia bisa menjadi tempat bagi setiap orang yang ingin 
bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.  

5 Februari 2014 - Moralitas Pelajar di Indonesia  

Masa depan negara Indonesia tidak hanya bergantung pada orang-orang yang "duduk" 
dalam pemerintahan, tetapi juga pada para generasi penerus bangsa, salah satunya 
adalah para pelajar. Tidak dimungkiri bahwa pada tahun 2013, kondisi moralitas pelajar 
di Indonesia mendapatkan perhatian ekstra, baik dari pihak sekolah maupun 
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masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter pelajar akan sangat 
menolong kehidupan moralitas para pelajar Indonesia. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar setiap orang yang ambil bagian dalam mendidik moralitas pelajar 
dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdoalah pula untuk para 
pelajar Kristen agar mereka dapat menjadi terang di lingkungan mereka berada, dan 
terus meneladani Kristus.  

6 Februari 2014 - Peranan Bank-Bank di Indonesia  

Keberadaan bank di Indonesia sangat menolong masyarakat Indonesia dalam 
mengelola keuangannya. Banyak fasilitas yang ditawarkan oleh setiap bank, dan hal ini 
diharapkan dapat menolong masyarakat dalam mengatur keuangan, baik untuk saat ini 
maupun masa yang akan datang. Jika kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan 
yang baik, tidak menutup kemungkinan kondisi ekonomi negara akan terkena 
dampaknya juga. Marilah kita berdoa untuk bank-bank di Indonesia agar dapat 
menjalankan fungsinya dengan maksimal, dan keberadaannya dapat menolong 
ekonomi masyarakat dan negara.  

7 Februari 2014 - Pekerja di Panti-Panti Sosial  

Bukan hal yang mudah jika seseorang harus bekerja untuk melayani orang lain, baik 
anak-anak maupun orang tua. Para pekerja di panti-panti sosial harus mempunyai 
panggilan untuk melayani dan menolong setiap orang yang berada di panti tersebut. 
Memang, tidak semua orang bisa melakukan tugas seperti ini, tetapi sebagai orang 
percaya marilah kita memiliki hati melayani kepada setiap orang yang kita jumpai. Untuk 
itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pekerja di panti-panti sosial 
tetap setia melakukan panggilan hidup mereka dan terus menjadi berkat bagi orang lain. 
Berdoalah pula untuk setiap orang percaya agar senantiasa rela melayani sesama 
sehingga kasih Kristus bisa terpancar melalui perbuatannya.  

8 Februari 2014 - Para Wartawan di Indonesia  

Keberadaan wartawan di Indonesia sangat menolong masyarakat untuk mendapatkan 
informasi-informasi dalam berbagi bidang. Hasil kerja para wartawan ini sangat 
menentukan bagaimana seseorang menerima berita tersebut. Jadi, bekerja sebagai 
wartawan itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus bisa mendapatkan berita yang 
benar dan "up to date" sehingga masyarakat pun memperoleh berita yang berkualitas. 
Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar para wartawan di Indonesia dapat menjalankan 
tugasnya dengan maksimal dan bertanggung jawab. Berdoalah pula untuk para 
wartawan Kristen agar mereka senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan 
sesama.  

9 Februari 2014 - Orang-Orang yang Mulai Mengenal Kristus  

Sungguh merupakan luapan syukur yan]g melimpah-limpah jika ada banyak orang 
mulai belajar mengenal Kristus. Dalam masa ini, mereka sangat membutuhkan 
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dukungan dan pertolongan dari orang percaya untuk menuntun mereka. Untuk itu, kita 
sebagai orang percaya harus terus bersemangat dalam menuntun mereka mengenal 
Kristus. Marilah kita senantiasa berjuang menolong mereka agar mereka terus 
mengalami pertumbuhan iman. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang 
yang saat ini mulai mengenal Kristus agar mereka dapat terus bertekun dalam 
mengenal dan mengikut Kristus. Berdoalah pula agar setiap orang percaya dapat 
menolong mereka, dengan hati yang penuh ucapan syukur.  
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KADOS 188 (10 -- 16 Februari 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Bulan Februari, tepatnya tanggal 14 Februari, diperingati sebagai hari Kasih Sayang 
atau Valentine oleh sebagian besar orang di dunia. Bagaimanakah seharusnya respons 
kita sebagai orang percaya terhadap hari Kasih Sayang ini? Sebagai orang percaya, 
marilah kita senantiasa mengasihi sesama kita setiap waktu dan di mana pun kita 
berada. Dalam Lukas 10:27 dikatakan, "... Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan 
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Inilah 
yang seharusnya menjadi prinsip hidup kita dalam hal mengasihi. Bagaimana dengan 
Anda? Marilah kita hidup seturut firman Tuhan agar hidup kita menjadi cermin kasih-
Nya, dan belajar memedulikan mereka dengan membawa mereka dalam doa-doa kita. 
Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

10 Februari 2014 - Guru-Guru Agama Kristen di Sekolah Negeri  

Sebagai orang percaya, kita harus memedulikan bahkan mendoakan guru-guru agama 
Kristen yang bekerja di sekolah negeri. Tantangan mereka akan lebih banyak dibanding 
dengan guru-guru agama Kristen di sekolah swasta. Guru-guru ini harus berani dan 
tekun dalam memberitakan firman Tuhan kepada murid-murid, yang kemungkinan 
besar hanya berjumlah sedikit. Dari sekian banyak guru di sekolah negeri, kiranya guru 
agama Kristen dapat menjadi terang bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar guru-guru agama Kristen di sekolah negeri bisa terus setia dalam mengajar 
dan mengenalkan Kristus kepada murid-muridnya. Berdoa pula untuk murid-murid 
Kristen di sekolah negeri agar mereka terus antusias dalam menerima pelajaran agama 
Kristen meskipun mereka terbilang minoritas.  

11 Februari 2014 - Seminar-Seminar Pertumbuhan Iman Kristen  

Pertumbuhan iman orang percaya tidak hanya bisa didapatkan melalui ibadah di gereja 
maupun persekutuan doa. Namun, saat ini banyak akses untuk bisa belajar dan 
bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satunya adalah melalui seminar pertumbuhan iman 
Kristen. Melalui seminar semacam ini, kita bisa belajar firman Tuhan dan menambah 
wawasan seputar hidup Kristen yang seturut dengan Alkitab. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar seminar-seminar pertumbuhan iman Kristen dapat 
memberikan materi yang alkitabiah, dan setiap orang yang mengikutinya bisa 
bertumbuh di dalam Tuhan.  

http://alkitab.mobi/?Lukas+10%3A27
http://doa.sabda.org/
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12 Februari 2014 - Kesehatan Orang-Orang Miskin di Pedesaan  

Setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Namun, jika sakit menimpa orang-orang 
miskin, hal itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi mereka. Selain menanggung 
rasa sakit, mereka harus mengalami kesulitan untuk berobat karena tidak mempunyai 
uang. Keadaan semacam ini sering kali dialami orang-orang miskin di pedesaan. 
Keadaan ekonomi yang minim dan sulitnya akses untuk berobat bisa menjadi tekanan 
hidup bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang miskin 
di pedesaan agar mereka bisa menjaga kesehatan dengan mengatur pola hidup yang 
baik. Juga berdoalah agar mereka terus bersemangat dan tidak mudah menyerah 
dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup.  

13 Februari 2014 - Orang-Orang yang Masih Terikat Perjudian  

Salah satu penyakit masyarakat yang susah dibasmi adalah perjudian. Aktivitas ini bisa 
dilakukan di mana saja dan bisa melibatkan siapa saja. Perjudian sering kali merugikan 
banyak orang, terutama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mereka akan ketagihan 
dan tak jarang melakukan berbagai cara, bahkan sampai ada yang menjual barang-
barang di rumah, untuk bisa terus berjudi. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk orang-
orang yang masih terikat perjudian agar mereka segera bertobat dan tidak lagi 
melakukan judi.  

14 Februari 2014 - Hari Kasih Sayang  

Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita harus senantiasa mengasihi sesama 
kapan pun dan di mana pun. Namun, setiap tanggal 14 Februari, yang disebut sebagai 
hari Kasih Sayang, sebagian besar orang memercayai bahwa tanggal ini adalah saat 
terbaik untuk mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain. Bertepatan dengan hari 
Kasih Sayang ini, marilah kita mengucap syukur karena masih ada kesempatan untuk 
bisa mengungkapkan kasih kepada orang lain, dan ikut ambil bagian dalam 
memeriahkan hari Kasih Sayang ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
setiap orang Kristen bisa mengasihi sesama dengan kasih Kristus, dan semakin 
menyadari bahwa sumber kasih yang sejati hanya berasal dari Kristus.  

15 Februari 2014 - Cara Orang Tua Mendidik Anak  

Cara orang tua mendidik anak sangat memengaruhi perkembangan anak pada masa 
yang akan datang. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar, 
yang nantinya akan membentuk pola hidup, berpikir, dan berinteraksi. Untuk itu, orang 
tua Kristen harus bisa memberikan teladan yang baik sesuai dengan teladan yang 
Kristus berikan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk para orang tua Kristen agar 
mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi teladan yang baik bagi anak- 
anak mereka.  
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16 Februari 2014 - Keluarga Misionaris  

Menjadi salah satu anggota keluarga misionaris bukanlah hal yang mudah. Mereka 
harus berpisah dalam waktu yang cukup lama dengan anggota keluarga yang menjadi 
misionaris, dan kerinduan untuk selalu bersama tidak selalu bisa terpenuhi. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus untuk keluarga para misionaris ini agar mereka dapat 
saling mendukung dan mendoakan, terutama untuk kesatuan hati mereka. Berdoa pula 
agar keluarga para misionaris dapat terus setia kepada Tuhan dan menjalani panggilan 
ini dengan hati yang bersukacita.  
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KADOS 189 (17 -- 23 Februari 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Kedisiplinan dalam berdoa menjadi langkah awal yang paling tepat untuk menjalani 
hari-hari kita. Berdoa menjadikan relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Jika hidup 
kita dekat dengan Tuhan, siapa yang sanggup melawan kita. Tuhanlah yang memberi 
hidup, dan sudah seharusnya kita hidup untuk Dia. Inilah yang harus kita sadari bahwa 
berdoa itu adalah napas hidup kita. Jika kita tidak berdoa, kita tidak "hidup" karena kita 
jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

17 Februari 2014 - Layanan Doa Online  

Perkembangan pelayanan di Indonesia kini bisa dilihat dalam berbagai sisi. Beberapa 
pelayanan memang dilakukan secara nyata, tetapi ada pula pelayanan yang dilakukan 
melalui media internet, online. Salah satunya adalah pelayanan doa. Sekarang, ada 
beberapa situs yang membuka pelayanan semacam ini, tentu saja tanpa memungut 
bayaran. Para pengunjung situs akan memberikan  

18 Februari 2014 - Keluarga Kristen yang Mengalami Tekanan Sosial  

Banyak keluarga Kristen saat ini masih hidup dalam kesulitan. Kesulitan dalam hal 
ekonomi, pekerjaan, maupun tekanan sosial. Tidak mudah menjalani kehidupan dengan 
adanya tekanan sosial. Namun, sebagai orang percaya, sebesar apa pun tekanan yang 
menimpa kita, Tuhan Yesus pasti mau memedulikan dan menyelamatkan kita. Untuk 
itu, marilah kita berdoa untuk semua keluarga Kristen yang masih mengalami tekanan 
sosial, kiranya hati mereka tetap setia di dalam Tuhan dan tetap mengikuti Dia.  

19 Februari 2014 - Para Pekerja Pertambangan  

Banyak tantangan yang harus dihadapi para pekerja pertambangan. Selain medan kerja 
yang rawan, cuaca yang dirasakan saat berada di lapangan juga terbilang ekstrem. 
Para pekerja pertambangan ini harus mempunyai kondisi tubuh yang prima agar bisa 
bekerja secara maksimal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pekerja 
pertambangan bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kiranya 
mereka dapat bekerja dengan hati yang bersukacita sehingga hasil pekerjaan mereka 
dapat menjadi berkat bagi orang banyak.  

20 Februari 2014 - Video Khotbah Kristen  
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Kemajuan teknologi saat ini sangat memungkinkan banyak orang bisa mendapatkan 
firman Tuhan. Salah satunya melalui video khotbah yang diunggah di internet. Ada 
banyak sekali khotbah dari seorang hamba Tuhan yang bisa didengarkan melalui 
internet, baik dalam format audio maupun audio video. Kemajuan teknologi ini 
seharusnya diimbangi dengan kemajuan pemberitaan Kabar Baik kepada masyarakat, 
terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar media internet bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang pemberitaan 
Kabar Baik di Indonesia. Berdoalah pula agar setiap orang yang mendengarkan video 
khotbah dapat terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus.  

21 Februari 2014 - Orang Tua yang Ditinggalkan Anak-anaknya  

Usia orang tua yang semakin lanjut sering kali diiringi dengan kepergian anak-anaknya, 
terutama mereka yang telah menikah. Tak jarang pula, ada orang tua yang merasa 
kesepian, bahkan takut menghadapi masa tuanya karena secara fisik mereka sudah 
semakin lemah. Keadaan semacam ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri dalam 
kehidupan keluarga. Orang tua yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari 
anak- anaknya, justru harus hidup sendirian. Marilah kita berdoa untuk setiap orang tua 
yang ditinggalkan anak-anaknya agar mereka tetap kuat, bersukacita, dan terus 
berpengharapan di dalam Tuhan, yang terus menemani mereka.  

22 Februari 2014 - Petugas PLN  

Keberadaan petugas PLN sangat membantu masyarakat Indonesia. Saat mengalami 
masalah listrik, PLN selalu menolong dengan memperbaiki setiap kerusakan. Saat ini, 
PLN sudah menyediakan stan-stan khusus di beberapa lokasi tertentu untuk 
mempermudah masyarakat dalam membayar tagihan listrik. Fasilitas ini sangat 
menolong masyarakat dan memperlancar birokrasi pembayaran listrik di beberapa 
lokasi tertentu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para petugas PLN dapat 
melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdoalah pula agar PLN dapat 
terus meningkatkan pelayanannya sehingga infrastruktur listrik dapat berkembang dan 
dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.  

23 Februari 2014 - Anak-Anak yang Putus Sekolah  

Kesulitan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan 
menyebabkan beberapa anak putus sekolah. Mereka tidak bisa lagi melanjutkan 
sekolah karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membiayai 
mereka. Selain itu, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan 
sering kali menjadi alasan kuat untuk tidak menyekolahkan anak mereka. Berdoalah 
kepada Tuhan Yesus agar orang tua bisa menyadari pentingnya pendidikan sehingga 
mereka mau berusaha mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak mereka. 
Berdoalah pula agar anak-anak, khususnya anak Kristen, yang putus sekolah tidak 
menjadi kecewa, tetapi mereka dapat terus berpengharapan dan bersemangat belajar 
meskipun bukan di lingkungan sekolah.  
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KADOS 190 (24 Februari -- 2 Maret 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Ketika dunia ini mengalami perkembangan, baik dari sisi teknologi, pendidikan, 
ekonomi, sosial, budaya, dll., kita harus bisa menyikapi semua perkembangan itu 
dengan bijaksana. Sebagai contoh perkembangan teknologi, apakah kita bisa 
memanfaatkan HP, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya dengan bijaksana? 
Semua yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik, yaitu 
rencana untuk kemuliaan nama-Nya. Sudahkah kita merespons rencananya ini dengan 
sungguh- sungguh? Mulai sekarang, marilah kita terus menaruh hati dan pengertian kita 
kepada Tuhan agar kita bisa mengerti apa yang Dia inginkan. Seberapa pun cepatnya 
perkembangan dalam dunia ini terjadi, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. 
Bersandar dan meminta petunjuk-Nya supaya kita tidak salah langkah. Marilah kita 
berdoa sekarang. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

24 Februari 2014 - Orang-Orang yang Mengalami Tekanan Batin  

Banyak hal yang bisa membuat seseorang mengalami tekanan batin, seperti 
dikecewakan, dilukai, dijauhi, dll.. Orang-orang yang mengalami tekanan batin ini jika 
tidak segera ditolong, kondisi hati mereka akan semakin "sakit". Sebagai orang percaya, 
marilah kita peduli terhadap mereka yang mengalami tekanan batin, baik melalui 
perhatian, menjadi teman berbagi, maupun berdoa bagi mereka. Marilah kita berdoa 
agar mereka boleh mengalami kasih Kristus sehingga batin mereka yang tertekan 
menerima kasih Kristus dan bisa segera pulih.  

25 Februari 2014 - Pelayanan Kristen Via Mobile  

Sekarang, setiap orang percaya mempunyai banyak kesempatan untuk melayani 
Tuhan. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti mempunyai telepon genggam (HP). 
Sebagai orang percaya, kita harus punya prinsip bahwa HP ada bukan untuk 
memuaskan keinginan kita, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Caranya, kita bisa 
menyebarluaskan ayat firman Tuhan melalui SMS, berbagi Alkitab versi mobile, dan 
belajar f irman Tuhan bersama melalui jejaring sosial. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar masyarakat Kristen Indonesia semakin bertanggung jawab dalam 
menggunakan fasilitas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Berdoalah pula 
agar setiap orang percaya bisa ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui 
fasilitas yang mereka miliki.  
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26 Februari 2014 - Para Penderita Kanker  

Sudah saatnya orang percaya peduli kepada para penderita kanker. Ada banyak hal 
yang bisa kita lakukan untuk mereka, salah satunya adalah mendoakan mereka. Para 
penderita kanker membutuhkan kesembuhan, dan yang lebih penting adalah semangat 
agar mereka terus bertahan dan berharap pada Tuhan untuk kesembuhan mereka. 
Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para penderita kanker tidak 
mudah menyerah dalam menjalani kehidupan mereka. Berdoalah pula agar mereka 
tetap percaya kepada Tuhan sehingga melalui sakitnya, mereka dapat terus 
memuliakan Tuhan.  

27 Februari 2014 - Kesejahteraan Hidup Para Pemulung  

Para pemulung berhak mendapatkan kesejahteraan hidup seperti masyarakat lainnya. 
Mereka bekerja sebagai pemulung untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Profesi ini memang tidak menjanjikan penghasilan yang tinggi, tetapi setidaknya para 
pemulung dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk kehidupan mereka. Di 
Indonesia, banyak kita jumpai pemulung, baik di jalanan maupun di daerah pasar. 
Marilah kita bawa mereka dalam doa, kiranya Tuhan Yesus menolong usaha mereka 
sehingga ketika mereka bekerja, mereka dapat melakukannya dengan sungguh-
sungguh dan memperoleh hasil yang baik. Berdoalah bagi keluarga para pemulung 
agar mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apa pun.  

28 Februari 2014 - Pertumbuhan Rohani Anak-Anak Sekolah Minggu  

Pertumbuhan rohani anak-anak sekolah minggu menjadi fokus utama pelayanan 
sekolah minggu. Para pelayan anak akan melayani semaksimal mungkin agar anak-
anak dapat semakin mengenal Kristus dan melakukan firman-Nya. Anak-anak sekolah 
minggu diharapkan menjadi generasi penerus gereja yang berkualitas, berkarakter baik, 
dan bisa menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar anak-anak SM terus bertumbuh di dalam Tuhan 
melalui setiap acara sekolah minggu yang mereka ikuti. Berdoalah pula untuk setiap 
pelayan SM agar mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan dapat menjadi teladan 
bagi anak-anak SM yang mereka layani.  

1 Maret 2014 - Artikel-Artikel Kristen yang Ada di Internet  

Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan 
Kristus. Selain melalui ibadah di gereja, persekutuan doa, dan kelompok PA, kita dapat 
menumbuhkan kerohanian dengan membaca artikel-artikel Kristen yang bermutu. Saat 
ini, ada banyak akses untuk mendapatkan artikel-artikel Kristen yang bermutu melalui 
internet, seperti melalui situs-situs, jejaring sosial, milis, email, dll.. Berdoalah kepada 
Tuhan Yesus agar setiap orang Kristen yang membaca artikel-artikel Kristen dari 
internet, dapat terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. 
Berdoalah pula untuk organisasi/yayasan Kristen, gereja, orang-orang yang terlibat 
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dalam pemasangan artikel di internet, kiranya dapat memberikan bahan-bahan yang 
alkitabiah sehingga Kabar Baik Kristus dapat menjangkau banyak jiwa.  

2 Maret 2014 - Perjuangan Anak-Anak Desa Terpencil untuk Bersekolah  

Meski Indonesia tergolong negara berkembang, tetapi ada beberapa masyarakat 
Indonesia yang masih hidup secara primit if dan tinggal di daerah yang terisolir. Anak-
anak yang tinggal di daerah semacam ini sangat mengalami kesulitan ketika harus 
berangkat ke sekolah. Tidak ada transportasi yang memadai karena medan yang harus 
mereka tempuh tidak mendukung untuk dilewati kendaraan. Mereka harus berjalan kaki 
beberapa kilometer, melewati pinggiran sungai, bahkan naik perahu kecil untuk 
menyeberangi sungai. Perjalanan yang mereka tempuh memerlukan waktu yang cukup 
lama, apalagi jika dalam keadaan hujan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
anak-anak di desa terpencil terus bersemangat untuk belajar dan bersekolah. Kiranya 
pemerintah juga ikut peduli terhadap kondisi anak-anak seperti ini sehingga di masa 
yang akan datang, pemerintah dapat mengupayakan yang terbaik untuk infrastruktur di 
desa-desa yang terpencil.  
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KADOS 191 (3 -- 9 Maret 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Sebagai orang Kristen, kehidupan doa seharusnya sudah menjadi suatu kebutuhan. 
Sebab, doa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. 
Namun, tidak sedikit orang Kristen yang berdoa karena rutinitas. Pertanyaannya, di 
manakah posisi Anda sekarang? Apakah Anda adalah orang Kristen yang menjadikan 
doa sebagai kebutuhan ataukah orang Kristen yang berdoa karena rutinitas? Mari kita 
menjadikan doa sebagai suatu kebutuhan dalam hidup kita sehingga iman kita terus 
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Amin.  

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

3 Maret 2014 - Hidup Baru di dalam Tuhan  

Ketika seseorang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat, ia akan mengalami hidup baru di dalam Kristus. Kehidupannya yang lama 
sudah ditanggalkan dan kini kehidupan baru harus dijalani bersama Kristus. Memang, 
pada tahap awal, orang yang mengalami hidup baru akan mempunyai roh yang 
menyala-Nyala, bersemangat di dalam Tuhan, dan penuh sukacita. Namun, perjalanan 
iman seseorang pastilah ada tantangan yang harus dihadapi. Marilah kita berdoa untuk 
orang-orang yang memperoleh hidup baru di dalam Tuhan, kiranya mereka dapat terus 
setia kepada Tuhan dalam keadaan apa pun. Meskipun ada banyak tantangan, kiranya 
roh mereka tetap menyala-Nyala di dalam Tuhan.  

4 Maret 2014 - Para Pedagang Asongan Kristen  

Pedagang asongan termasuk pekerja yang mempunyai penghasilan minim. Biasanya, 
mereka akan berdagang di tempat-tempat umum yang strategis seperti terminal, pasar, 
sekitar pusat perbelanjaan, dll.. Lingkungan tempat mereka bekerja bisa sangat 
memengaruhi cara mereka hidup karena mereka akan bertemu dengan banyak orang, 
dengan karakter dan pola hidup yang berbeda-beda. Untuk itu, marilah kita berdoa 
untuk para pedagang asongan Kristen agar mereka bisa terus setia pada Kristus dan 
tidak terjebak dalam pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berdoalah pula 
agar mereka tidak pantang menyerah dalam bekerja dan bisa menjadi berkat bagi orang 
lain yang mereka temui.  

5 Maret 2014 - Nepotisme di Kalangan Pejabat Pemerintah  

Kedudukan yang tinggi, dengan fasilitas dan materi yang serba ada, bisa membuat 
pejabat pemerintah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya berfoya-foya, 
mementingkan diri sendiri, bahkan melakukan nepotisme dengan tujuan supaya 
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kemewahan yang saat ini ada bisa diturunkan kepada keluarga mereka. Kondisi 
semacam ini telah terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi 
masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sangat memprihatinkan apabila masyarakat 
mengalami kesusahan/kemiskinan, tetapi pejabat pemerintahnya justru tidak 
memedulikan keadaan mereka. Marilah kita berdoa untuk semua pejabat di Indonesia, 
khususnya pejabat Kristen agar mereka takut akan Tuhan dan bisa bekerja dengan 
penuh tanggung jawab. Berdoalah pula agar karakter para pejabat Indonesia bisa lebih 
baik dan lebih memikirkan kepentingan orang banyak.  

6 Maret 2014 - Pekerja Seni Kristen  

Pekerja seni Kristen mempunyai kesempatan yang besar untuk mengabarkan Kabar 
Baik melalui karya mereka. Mereka bisa mewujudkannya melalui puisi, seni lukis, seni 
pahat, kerajinan tangan, musik dan lagu, dll.. Di Indonesia, penghargaan terhadap karya 
seni terhitung sangat tinggi. Untuk itu, marilah kita berdoa agar para pekerja seni 
Kristen bisa terus berkarya dan menggunakan talenta mereka untuk memuliakan 
Tuhan. Berdoalah pula agar hasil karya mereka dapat menjadi sarana bagi orang lain 
untuk mengenal Tuhan.  

7 Maret 2014 - Para Pecandu Narkoba  

Sungguh memprihatinkan keadaan para pecandu narkoba. Ada beberapa dari mereka 
yang ingin terlepas dari ikatan ini, tetapi sangat sulit melakukannya. Dalam keadaan 
seperti ini, dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya akan sangat 
membantu mereka untuk terlepas dari narkoba. Marilah kita berdoa untuk para pecandu 
narkoba yang saat ini sudah sadar dan ingin terlepas dari barang terlarang ini, kiranya 
mereka tidak putus asa dalam berusaha dan tetap semangat dalam menjalani hidup. 
Berdoalah pula agar orang-orang di sekitar mereka dapat mendukung dan menerima 
keadaan mereka dengan hati yang terbuka.  

8 Maret 2014 - Hari Wanita Internasional  

Hari ini, kita memperingati hari Wanita Internasional. Wanita mempunyai peran yang 
penting dalam berbagai bidang, baik keluarga, pelayanan, bisnis, masyarakat, dan 
gereja. Kalau pada zaman dahulu wanita sering diibaratkan sebagai kaum yang lemah, 
berada di posisi belakang, saat ini keberadaan wanita justru bisa menjadi teladan dan 
mampu memberi sumbangsih yang besar bagi perkembangan pelayanan, keluarga, 
masyarakat, dll.. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para wanita, khususnya 
wanita Kristen, dapat terus menjadi teladan dan terang bagi orang-orang di sekitarnya. 
Kiranya apa pun yang mereka lakukan dapat mencerminkan kasih Kristus bagi banyak 
orang.  

9 Maret 2014 - Kamus Alkitab  

Sebagai orang percaya, membaca Alkitab adalah keharusan. Melalui Alkitab, kita bisa 
memperoleh pimpinan dari Tuhan untuk langkah hidup kita sehari-hari. Untuk itu, 
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marilah kita membaca Alkitab dan merenungkannya supaya kita bisa mengetahui isi 
hati Tuhan dan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Membaca Alkitab bukanlah 
kewajiban yang mudah dilakukan karena sering kali, kita akan mengalami kesulitan 
dalam memahaminya. Untuk itu, kita perlu Roh Kudus yang bisa menuntun kita 
memahami firman Tuhan. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Kamus Alkitab jika kita 
menemui kata-kata sulit dalam Alkitab. Marilah kita senantiasa mencintai firman Tuhan 
dan terus berdoa kepada Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kamus 
Alkitab --> http://alkitab.mobi/kamus_alkitab/  
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KADOS 192 (10 -- 16 Maret 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
keinginan kita, bukanlah hal yang berat untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas 
segala berkat dan karunia-Nya. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, permasalahan 
hidup datang silih berganti dan tidak kunjung selesai, tidak ada yang mau menolong dan 
jalan keluar seperti rapat dalam pandangan kita, bukanlah perkara yang mudah untuk 
bersyukur atas segala yang terjadi tersebut. Namun, sebagai orang percaya, kita 
diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu bahwa 
Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tangan-Nya selalu 
menopang dan menguatkan saat kita jatuh dan tak berdaya. Amin.  

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

10 Maret 2014 - Anak Pendeta yang Mengalami Tekanan  

Sebagai pengikut Kristus, kita pasti pernah mengalami kesulitan karena iman kita 
kepada-Nya. Hal ini bukanlah bencana atau kemalangan, melainkan kekuatan bagi kita 
untuk terus setia kepada Kristus. Keadaan semacam ini juga sering dialami oleh anak 
pendeta. Sebagai anak pendeta, terkadang mereka mengalami tekanan dari orang-
orang sekitar yang belum percaya, terutama karena iman mereka kepada Kristus. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar anak pendeta tidak terpengaruh keadaan 
sekitar yang mampu menggoyahkan iman mereka. Berdoalah pula agar anak pendeta 
dapat menjadi terang dan berkat bagi masyarakat sekitar.  

11 Maret 2014 - Calon Wakil Rakyat yang Takut akan Tuhan  

Tidak lama lagi, Indonesia akan melakukan Pemilu. Dalam proses pemilihan pemimpin 
ini, masyarakat Indonesia mengharapkan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang takut 
akan Tuhan, bertanggung jawab, dan mampu mengemban tugas kepemimpinan 
dengan bijaksana. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk para calon wakil rakyat agar 
mereka mempunyai visi dan misi yang jelas dan t idak mementingkan diri 
sendiri/golongan/partainya. Berdoalah agar mereka mempunyai rasa takut akan Tuhan 
sehingga dalam kepemimpinannya nanti, Indonesia bisa menjadi lebih baik dan maju.  

12 Maret 2014 - Pelayanan Kesehatan di Desa Terpencil  

Kesehatan menjadi modal penting bagi setiap orang untuk beraktivitas. Namun, ketika 
seseorang sakit dan perlu perawatan, tidak sedikit juga biaya yang harus mereka 
keluarkan untuk memperoleh kesembuhan. Saat ini, di kota-kota sudah sangat terbantu 
dengan adanya asuransi kesehatan. Namun, di desa terpencil, masih ada masyarakat 

http://doa.sabda.org/


KADOS 2014 
 

43 
 

desa yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Marilah kita 
berdoa agar pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjangkau daerah terpencil, 
dengan fasilitas yang memadai, dan biaya yang terjangkau masyarakat.  

13 Maret 2014 - Pengaruh Internet bagi Anak-Anak  

Perkembangan dunia internet saat ini harus dihadapi dengan bijaksana. Saat ini, anak-
anak sudah cukup terbiasa menggunakan internet, baik untuk bermain (games), 
mengobrol (chatting), maupun menjelajah (browsing). Sebagai orang tua atau pelayan 
anak, marilah kita selalu mengawasi anak-anak ketika mereka menggunakan internet. 
Ada banyak hal di internet yang bisa memengaruhi anak-anak, baik dalam berpikir, 
bersikap, maupun berkata-kata. Marilah kita doakan kepada Tuhan Yesus agar anak-
anak dapat menggunakan internet dengan bijaksana dan tidak menyalahgunakan 
kesempatan untuk hal-hal yang tidak berguna. Berdoalah pula agar orang tua semakin 
bijaksana dan berhati-hati dalam mendidik anak-anak mereka.  

14 Maret 2014 - Guru-Guru TK Kristen  

Dalam melakukan pekerjaannya, guru-guru TK Kristen mempunyai tanggung jawab 
yang besar terhadap anak didik mereka. Meskipun murid mereka masih anak-anak, 
tetapi justru pada usia inilah mereka harus mendapatkan nilai-nilai kekristenan yang 
benar. Cara guru TK dalam mendidik, menegur, menasihati, dan memarahi pun harus 
dilakukan dengan kasih agar mereka tidak merasa sakit hati, takut, atau minder. Kita 
berdoa bersama untuk para guru TK Kristen agar mereka dimampukan oleh Tuhan 
untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran sejati dari firman Tuhan. Berdoalah pula agar 
mereka bisa terus setia pada panggilan mereka sebagai guru TK Kristen.  

15 Maret 2014 - Keluarga Gembala Gereja  

Setiap pelayan Tuhan pasti mempunyai tantangan hidup yang berbeda- beda. Demikian 
juga dengan keluarga gembala gereja. Keluarga gembala gereja harus bisa menjadi 
panutan/teladan bagi jemaatnya. Mereka harus bisa mengayomi jemaat dan 
memberikan banyak waktu untuk melayani jemaat. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk 
keluarga gembala gereja agar mereka diberi kekuatan, ketabahan, dan kerinduan untuk 
selalu memandang Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat.  

16 Maret 2014 - Perkembangan Pelayanan Tuhan Kuartal I  

Bulan Maret menjadi bulan kuartal I dalam tahun 2014. Sudah hampir tiga bulan YLSA 
sibuk melakukan pelayanan dalam berbagai bidang, yang tentunya perlu dievaluasi 
untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pelayanan ini. Evaluasi ini diharapkan 
bisa menjadi modal penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, yang 
harus YLSA lakukan untuk perkembangan pelayanan Tuhan di kemudian hari. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pelayanan YLSA terus mengalami 
perkembangan yang signifikan dan banyak orang semakin diberkati melalui pelayanan 
ini.  
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KADOS 193 (17 -- 23 Maret 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Salah satu anugerah besar yang Ia berikan kepada kita adalah penyertaan-Nya. Setiap 
hari, Ia menyertai kita, di mana pun kita berada. Apakah kita sudah menyadari anugerah 
Tuhan yang besar ini? Atau, justru malah tidak menyadarinya sama sekali? Marilah kita 
dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Nya 
selama ini dan memuliakan nama-Nya di mana pun kita berada.  

Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

17 Maret 2014 - Para Hamba Tuhan yang Sedang Sakit  

Sakit bisa menyerang siapa saja, termasuk hamba Tuhan. Kondisi semacam ini sering 
kali t idak mendukung hamba Tuhan dalam melakukan tugas pelayanannya sehingga 
mereka harus beristirahat di rumah untuk kesembuhan dan pemulihan. Namun, tak 
jarang ada hamba Tuhan yang memaksakan diri untuk tetap melayani karena tidak ada 
orang lain yang menggantikan, misalnya berkhotbah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus untuk para hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya mereka segera 
mengalami kesembuhan dan pemulihan sehingga bisa kembali melakukan pekerjaan 
Tuhan. Berdoalah pula untuk keluarga hamba Tuhan agar mereka senantiasa 
mendukung dan menolong hamba Tuhan dalam segala keadaan supaya pekerjaan 
Tuhan mengalami kelancaran.  

18 Maret 2014 - Persekutuan Doa Anak-Anak  

Persekutuan doa anak-anak menjadi modal penting untuk pertumbuhan iman mereka. 
Pada masa inilah anak-anak harus sudah diperkenalkan kepada firman Tuhan dan 
dilatih untuk membaca, merenungkan, dan menggali Alkitab. Setidaknya, pemimpin 
persekutuan doa anak-anak juga terus melatih diri melakukan PA dan dapat 
menerapkannya kepada anak-anak. Kegiatan rohani semacam ini akan sangat 
menolong anak-anak untuk mengenal Tuhan dan melatih mereka menjadi saksi Kristus 
sejak dini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar setiap orang yang terlibat dalam 
persekutuan doa anak-anak dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoalah pula 
untuk semua anak Kristen agar mereka terus mengalami pertumbuhan rohani dan 
semakin mencintai firman Tuhan.  
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19 Maret 2014 - Infrastruktur Sekolah di Desa  

Sekolah menjadi salah satu fasilitas penting untuk memajukan masyarakat Indonesia 
dalam bidang pendidikan. Sayangnya, t idak semua sekolah mendapatkan perhatian 
dari pemerintah sehingga kondisi bangunan dan fasilitas yang ada tidak dapat 
menunjang kebutuhan murid- murid dan guru dalam proses belajar mengajar. Biasanya, 
kondisi sekolah yang seperti ini terjadi di daerah pedesaan, terutama yang sulit 
dijangkau transportasi. Marilah kita berdoa agar pemerintah lebih teliti lagi dalam 
melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur sekolah di Indonesia. Berdoalah 
kepada Tuhan Yesus agar kondisi sekolah yang tidak memadai di desa tidak 
menyurutkan semangat guru dan murid-murid dalam proses belajar mengajar.  

20 Maret 2014 - Para Donatur untuk Yayasan Kristen  

Kemajuan pelayanan Kristen di Indonesia, khususnya yayasan Kristen, tidak terlepas 
dari adanya bantuan/dukungan dari para donatur. Keberadaan donatur ini sangat 
menolong dalam hal finansial, terutama untuk menyokong biaya operasional yayasan. 
Meskipun keberadaan donatur ini menjadi bagian penting dalam pelayanan, tetapi hal 
yang lebih penting adalah pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada untuk yayasan- 
yayasan Kristen. Marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yesus atas 
pemeliharaan dan penyertaan-Nya untuk yayasan-yayasan Kristen di Indonesia, kiranya 
semua yayasan Kristen dapat terus setia pada visi dan panggilan-Nya. Berdoalah pula 
untuk para donatur yang selama ini setia menolong, kiranya mereka senantiasa dalam 
pemeliharaan Tuhan.  

21 Maret 2014 - Para Sopir Ekspedisi  

Profesi sebagai sopir ekspedisi membutuhkan konsentrasi yang tinggi saat berada 
dalam perjalanan. Pekerjaan ini sering dilakukan pada malam hari, dengan membawa 
muatan yang sangat banyak. Tak jarang, medan perjalanan yang mereka lewati sangat 
berbahaya dan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi mereka. Marilah kita 
berdoa untuk para sopir ekspedisi agar mereka bisa bekerja dengan hati-hati, 
berkonsentrasi, dan tetap tenang selama dalam perjalanan. Kiranya mereka selalu 
mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada agar perjalanan mereka lancar dan 
sampai di tujuan dalam keadaan selamat.  

22 Maret 2014 - Hari Air Sedunia  

Air menjadi unsur penting dalam kehidupan ini. Ada beberapa daerah yang mempunyai 
banyak sumber air, tetapi beberapa daerah yang lain sangat kesulitan mendapatkan air. 
Maka dari itu, di mana pun berada, marilah kita bijaksana dalam menggunakan air. Hal 
ini untuk melatih diri kita menghargai pemberian Tuhan, dan di sisi lain supaya kita bisa 
belajar menghemat air untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Pada hari ini, kita 
memperingati Hari Air Sedunia. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar 
masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan air sehingga kebutuhan akan air bisa 
terus dicukupi.  
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23 Maret 2014 - Perenungan Pribadi Kuartal I Tahun 2014  

Tiga bulan pertama di tahun 2014 akan segera berakhir. Apakah yang sudah kita 
lakukan di tiga bulan pertama ini? Hal ini perlu menjadi perenungan pribadi kita supaya 
kita bisa mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan. Selain itu, apakah kita sudah 
melakukan apa yang Tuhan inginkan. Marilah kita ambil waktu sejenak dan berdoa 
kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur atas pertolongan-Nya, dan marilah kita 
mendengarkan suara-Nya supaya langkah-langkah kita di kemudian hari bisa seturut 
dengan keinginan-Nya.  
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KADOS 194 (24 -- 30 Maret 2014)  

Salam kasih Kristus,  

Jika kita mau peduli terhadap orang lain, kita akan menolong kehidupan mereka dan 
kita sendiri dilatih untuk peka terhadap kondisi orang lain. Dalam Galatia 6:2 dikatakan, 
"Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum 
Kristus." Ternyata, sikap saling menolong sangat dianjurkan oleh firman Tuhan untuk 
kita lakukan sehingga beban kita dan saudara-saudari seiman dapat ditanggung 
bersama dan menjadi ringan. Maukah Anda peduli dan menolong orang lain? Kami 
mengajak Anda semua untuk peduli dan menolong sesama kita melalui doa. Berikut ini 
adalah pokok-  

24 Maret 2014 - Program Orang Tua Asuh  

Anak-anak yatim piatu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang-
orang terdekat mereka. Namun, sayangnya, tidak semua anak yatim piatu mempunyai 
sahabat dekat atau seseorang yang mau dengan tulus memberi mereka perhatian. 
Untuk itu, baik pemerintah maupun instansi menyelenggarakan program orang tua 
asuh. Program ini diharapkan dapat menolong anak-anak yatim piatu, khususnya dari 
sisi psikologis mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar program orang tua asuh 
ini dapat terlaksana dengan lancar sehingga anak-anak yatim piatu dapat tertolong. 
Berdoalah pula agar orang-orang yang sudah terlibat dalam program ini dapat menjadi 
orang tua yang sungguh- sungguh memedulikan dan bertanggung jawab terhadap 
anak-anak.  

25 Maret 2014 - Panti Asuhan Kristen  

Keberadaan panti asuhan Kristen tidak hanya sebagai tempat tinggal anak-anak yatim 
piatu, tetapi seharusnya menjadi tempat anak-anak dapat bertumbuh di dalam Tuhan. 
Selain membutuhkan kecukupan hal materi (makanan, minuman, tempat tinggal, dan 
fasilitas lain), anak- anak juga memerlukan "makanan" rohani yang sangat berguna 
untuk menolong pertumbuhan iman mereka. Untuk itu, setiap pengelola dan orang-
orang yang terlibat di panti asuhan Kristen harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan 
kerohanian ini. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin semua panti asuhan 
Kristen yang ada di Indonesia, kiranya mereka dapat memberikan keseimbangan antara 
pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Berdoalah pula untuk semua pengelola dan 
orang-orang yang terlibat di dalamnya agar mereka selalu memedulikan dan menjaga 
anak-anak ini.  

26 Maret 2014 - Asuransi Kesehatan di Indonesia  

Bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia mengalami kemajuan di bidang kesehatan. 
Pemerintah sedang berupaya agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh jaminan 
kesehatan. Dengan adanya bantuan berupa BPJS, Jamkesmas, Jamkesda, dll., 
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masyarakat sangat tertolong dalam memperoleh pengobatan dan perawatan. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dan masyarakat dapat saling 
mendukung dalam memajukan Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. 
Berdoalah pula agar asuransi kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini tidak 
disalahgunakan oleh golongan tertentu.  

27 Maret 2014 - Beasiswa Kuliah di Sekolah Tinggi Teologi  

Saat ini, ada banyak kesempatan bagi orang percaya untuk belajar teologi. Beberapa 
gereja, bahkan yayasan Kristen tertentu, sudah merealisasikan adanya beasiswa untuk 
orang-orang yang ingin kuliah di STT. Melalui beasiswa ini, seseorang dapat 
melanjutkan pendidikannya, khususnya teologi, hingga jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar mereka yang telah mendapat 
beasiswa bisa menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Kiranya mereka dapat 
memberikan hasil belajar yang memuaskan dan tidak mengecewakan pihak yang telah 
menolong mereka.  

28 Maret 2014 - Para Misionaris yang Sedang Sakit  

Perjuangan para misionaris dalam memberitakan Kabar Baik tentunya menemui 
tantangan/kesulitan, baik dari pihak orang yang diinjili maupun kondisi 
masyarakat/lingkungan. Tidak jarang, beberapa misionaris jatuh sakit ketika mereka 
mengalami begitu banyak pergumulan. Kondisi seperti ini membuat misionaris harus 
berjuang ekstra untuk tetap melayani dengan keadaan fisik yang tidak mendukung. 
Marilah kita berdoa untuk para misionaris yang sedang sakit, kiranya kasih dan 
pertolongan Tuhan menyembuhkan mereka. Berdoalah pula agar mereka terus setia 
dalam memberitakan Kabar Baik dan tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan 
dalam penginjilan.  

29 Maret 2014 - Alkitab Audio untuk Orang Tua  

Tidak semua orang tua mempunyai kondisi fisik yang sehat. Bahkan, beberapa orang 
tua sudah mengalami kelemahan tubuh sehingga mereka memerlukan bantuan orang 
lain ketika melakukan aktivitas tertentu. Kondisi orang tua yang seperti ini, jangan 
sampai membuat semangatnya untuk memperoleh firman Tuhan ikut berkurang. Kini, 
ada Alkitab Audio yang sangat berguna dan menolong orang tua, khususnya mereka 
yang mempunyai kelemahan dalam penglihatan, untuk memperoleh firman Tuhan. 
Melalui Alkitab Audio ini, para orang tua bisa mendengarkan dan merenungkan firman 
Tuhan dengan lebih baik. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar Alkitab Audio yang 
sudah tersedia saat ini dapat didistribusikan seefektif mungkin dan tepat sasaran.  

30 Maret 2014 - Keluarga Narapidana  

Sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya menjadi narapidana, pasti 
mempunyai beban psikologis tersendiri. Mereka harus tabah dan sabar dalam 
menghadapi respons masyarakat, yang cenderung negatif dan tidak membangun. 
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Untuk itu, keluarga narapidana harus bisa bersikap bijaksana dalam menanggapi 
respons masyarakat. Marilah kita berdoa agar keluarga narapidana dapat terus 
bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka dan terus berjuang memberi dukungan 
untuk anggota keluarganya. Berdoalah pula agar mereka bisa saling menolong dan 
membangun dalam iman supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh respons-
respons yang buruk.  
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KADOS 195 (31 Maret -- 6 April 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Firman Tuhan mengajarkan agar kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga dari 
serangan Iblis yang selalu mengintai dan siap untuk menghancurkan orang-orang 
percaya. Banyak cara yang bisa Iblis lakukan, salah satunya melalui sisi-sisi terlemah 
yang dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Milikilah sikap selalu bertekun 
dalam doa karena melaluinya, kita dapat makin dikuatkan oleh Roh Kudus dalam 
menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus 
memberkati.  

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

31 Maret 2014 - Dukungan bagi Para Pemimpin Kristen  

Sebagai hamba Tuhan, para pemimpin Kristen tentu mempunyai kesulitan- kesulitan 
tertentu yang tidak dialami oleh jemaat. Salah satunya adalah kesulitan dalam 
mempertahankan kesatuan jemaat di gereja dan memajukan pertumbuhan iman 
jemaatnya. Para pemimpin Kristen memerlukan dukungan, baik dari keluarga maupun 
dari saudara-saudari seiman supaya pelayanan mereka dapat berjalan dengan lancar. 
Marilah kita berdoa untuk para pemimpin Kristen agar mereka dapat melayani Tuhan 
secara maksimal, terutama untuk kemajuan jemaat Tuhan di Indonesia. Berdoalah pula 
agar mereka terus mendapat dukungan dari keluarga dan saudara seiman supaya ada 
kesatuan hati untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan.  

1 April 2014 - Masalah Kriminal di Perkotaan  

Memperoleh kehidupan yang lebih baik menjadi salah satu motivasi orang desa 
merantau ke kota. Namun, tidak semua nasib orang sama. Ada beberapa yang memang 
mendapatkan hidup yang lebih baik karena bekerja keras, tetapi ada beberapa orang 
yang malah menderita, baik secara ekonomi, fisik, dan psikis. Tidak menutup 
kemungkinan jika kesulitan hidup di kota memaksa seseorang melakukan perbuatan 
yang nekat, seperti mencuri, menipu, menodong, menjambret, dll., hanya untuk 
mencukupi kebutuhan hidup. Untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus memberi 
jalan keluar terbaik bagi para perantau yang "gagal" agar mereka dapat berpikir dan 
bertindak bijaksana saat hidup di kota. Berdoalah pula agar semua perantau tidak 
mudah menyerah dalam menjalani hidup ini sehingga mereka selalu tekun dan 
semangat dalam bekerja.  
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2 April 2014 - Kesetiaan Iman Artis Kristen di Indonesia  

Kehidupan dunia selebritas tentunya tidak terlepas dari kemewahan dan popularitas. 
Kehidupan semacam ini bisa memengaruhi seorang artis, baik dalam gaya hidup, cara 
berpikir, maupun dalam hal spiritual. Sebagai orang percaya, kita harus mendukung 
dalam doa untuk para artis Kristen Indonesia, yang telah menerima Kristus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya mereka tetap setia pada Tuhan Yesus meskipun 
mereka dikelilingi berbagai macam rutinitas, kemewahan, dan persaingan. Berdoalah 
kepada Tuhan Yesus agar para artis Kristen tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi 
yang bisa membuat mereka menjauh dari Tuhan. Doakanlah pula agar mereka tetap 
setia, bahkan berani mengabarkan Kabar Baik kepada orang lain melalui profesi 
mereka.  

3 April 2014 - Persiapan Pemilu  

Tahun 2014 ini menjadi salah satu tahun yang penting bagi bangsa Indonesia karena 
tahun ini diselenggarakan Pemilu untuk memilih wakil rakyat. Banyak hal yang harus 
dipersiapkan untuk menyambut Pemilu, terutama persiapan hati dan pikiran supaya kita 
semua jeli dan bijaksana dalam memilih para wakil rakyat Indonesia. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar persiapan pemilu tahun ini bisa dilakukan dengan 
lancar dan baik. Berdoalah pula agar para calon wakil rakyat Indonesia takut akan 
Tuhan dan mempunyai motivasi yang bersih, terutama untuk melayani bangsa 
Indonesia dan mementingkan kepentingan rakyat.  

4 April 2014 - Pemulihan atas Indonesia  

Awal tahun ini, Indonesia sudah mengalami beberapa peristiwa yang cukup merisaukan 
masyarakat Indonesia. Mulai dari meletusnya gunung Sinabung di kabupaten Karo, 
gunung Kelud di Kediri, bencana banjir di daerah Jakarta dan Manado, dan naiknya 
harga gas elpiji 12 kg. Tidak dimungkiri bahwa beberapa peristiwa ini menjadi 
keprihatinan kita bersama. Sebagai orang percaya, marilah kita berdoa untuk Indonesia 
agar Tuhan memberikan belas kasihan dan pemulihan atas Indonesia. Kita percaya 
bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan mencurahkan berkat-Nya bagi bangsa 
Indonesia.  

5 April 2014 - Sumber Daya Alam di Indonesia  

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan hasil bumi. Banyak sumber daya alam 
yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Semua hasil bumi di Indonesia 
bisa menjadi modal penting untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Hanya saja, 
masyarakat Indonesia harus mempunyai kemampuan yang "lebih" untuk mengolah 
semua itu sehingga hasil bumi bisa digunakan dengan maksimal dan menguntungkan, 
serta sumber daya alam dapat terus terjaga. Marilah berdoa untuk masyarakat dan 
pemerintah agar Tuhan menolong kita untuk bisa saling bekerja sama guna memelihara 
dan meningkatkan sumber daya alam di Indonesia.  
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6 April 2014 - Anak Korban Perceraian  

Tidak semua anak di Indonesia mendapatkan hidup yang selayaknya. Beberapa dari 
mereka justru mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan karena orang tua 
mereka bercerai. Dampak dari perceraian ini sangat merugikan bagi anak karena 
mereka tidak bisa lagi menikmati kebersamaan dengan kedua orang tua mereka, 
perhatian dari orang tua juga berkurang, dan mental mereka tertekan. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap anak korban perceraian dapat terus 
berpengharapan di dalam Tuhan, tetap semangat, dan tidak menyimpan kekecewaan 
terlalu lama.  

  



KADOS 2014 
 

53 
 

KADOS 196 (7 -- 13 April 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Berdoa bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan seorang anak kecil sekalipun. Apakah ini 
berarti doa seorang anak kecil dan orang dewasa mempunyai kualitas yang sama? 
Tentu tidak. Tidak menutup kemungkinan, doa seorang anak kecil justru lebih jujur dan 
tulus daripada doa orang dewasa, yang sering kali berisi keluhan dibandingkan ucapan 
syukur. Dalam buku "Bangkitlah" karya Max Lucado, ada pernyataan yang sangat 
menolong kita dalam hal berdoa: Awali dan tutuplah doamu dengan tetap fokus pada 
Tuhan. Apakah Anda pernah melakukannya? Marilah kita melatih diri untuk berdoa 
dengan tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah-masalah kita. Anda sudah siap? 
Mari kita doakan pokok-pokok doa di bawah ini dengan tetap fokus pada Tuhan kita 
yang besar. Semangat!  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

7 April 2014 - Hari Kesehatan Internasional  

Kesehatan menjadi modal penting kita untuk beraktivitas. Jadi, jika kita mengalami 
masalah kesehatan, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan 
kembali kesehatan kita. Pada hari ini, dalam rangka merayakan hari Kesehatan 
Internasional, marilah kita memedulikan kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar 
kita. Terlebih lagi sebagai orang percaya, kita harus menjaga tubuh kita ini -- bait Allah -
- dari kebiasaan/hal-hal yang bisa merugikan tubuh kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan 
memampukan kita semua untuk menjaga kesehatan dan memiliki pola hidup yang 
benar setiap hari.  

8 April 2014 - Para Pendoa Syafaat di Indonesia  

Sebagai orang percaya, sudah saatnya kita semakin giat dalam mendoakan negara 
Indonesia. Indonesia tidak hanya memerlukan orang-orang yang jujur dan pandai dalam 
memimpin bangsa ini, tetapi Indonesia memerlukan orang-orang yang takut akan 
Tuhan. Marilah kita bersatu hati, berdoa bagi para pendoa syafaat, yang dengan tekun 
berdoa bagi Indonesia. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa orang percaya dan 
menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa Indonesia. Berdoalah pula agar para pendoa 
syafaat terus bertekun dalam doa dan berpengharapan di dalam Tuhan.  

9 April 2014 - Hari Penerbangan Nasional  

Hari ini, kita memperingati hari Penerbangan Nasional. Beberapa tahun terakhir ini, 
penerbangan di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan, mulai dari 
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hilangnya pesawat saat di udara, pesawat yang tergelincir, sampai jatuhnya pesawat di 
daerah perbukitan yang menelan korban. Untuk itu, marilah kita membuka hati untuk 
memedulikan dan mendoakan kondisi dan fasilitas penerbangan di Indonesia. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia memampukan pemerintah untuk lebih fokus 
lagi dalam memperhatikan kondisi dan fasilitas penerbangan di Indonesia. Berdoalah 
pula agar penerbangan Nasional kita mengalami kemajuan.  

10 April 2014 - Jasa Pengantar Barang  

Bisakah kita bayangkan bagaimana jika tidak ada jasa pengantar barang? Kita akan 
mengalami kesulitan saat harus mengirimkan barang ke dalam atau luar kota. Kita 
harus berangkat sendiri ke tempat tujuan dengan membawa barang-barang yang akan 
kita kirimkan. Hal ini tentu saja akan sangat merepotkan dan menyita banyak waktu 
untuk melakukannya. Keberadaan jasa pengantar barang sangat mempermudah kita 
semua dalam mengirimkan barang, baik ke dalam kota, ke luar kota, maupun ke luar 
negeri. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk keberadaan jasa pengantar 
barang di Indonesia, yang dapat menolong masyarakat dalam pengiriman barang. 
Berdoalah juga untuk semua jasa pengantar barang agar mereka diberi kekuatan, 
ketelitian, kesabaran, dan kedisiplinan dalam melakukan tugas.  

11 April 2014 - Kesejahteraan Buruh  

Kesejahteraan para buruh menjadi tanggung jawab perusahaan tempat mereka bekerja. 
Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang berusaha keras untuk memenuhi tanggung 
jawab ini. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa situasi ekonomi nasional sering 
kali memengaruhi ekonomi perusahaan, terutama dalam hal biaya operasional. Dampak 
dari peristiwa ini sering menyulitkan perusahaan dalam mengatur aktivitas perusahaan 
sebagaimana mestinya. Bahkan, dampak terburuk adalah adanya pengurangan tenaga 
kerja di perusahaan tersebut. Untuk itu, marilah kita doakan setiap pemimpin 
perusahaan agar mereka semakin bijak dalam mengatur keuangan dan aktivitas 
perusahaan sehingga kesejahteraan buruh dapat terus dipelihara. Berdoalah juga agar 
semua perusahaan di Indonesia dapat terus berkembang sehingga keadaan ekonomi 
nasional dapat tertolong.  

12 April 2014 - Perbaikan Tata Kota  

Kota yang bersih dan rapi menjadi dambaan warga masyarakat. Untuk mewujudkan 
impian ini, pemerintah kota dan masyarakat harus bisa bekerja sama untuk 
memperbaiki dan memperindah kota. Mulai dari membersihkan tempat tinggal masing-
masing sampai melakukan renovasi untuk beberapa tempat penting di kota, termasuk 
jalan, taman, gedung, pasar, dll.. Berdoalah untuk usaha perbaikan tata kota di 
beberapa kota di Indonesia, kiranya pemerintah dapat semaksimal mungkin 
mengusahakan yang terbaik untuk kota mereka. Doakan juga untuk masyarakat dan 
pemerintah agar mereka bisa bekerja sama dengan baik demi kemajuan kota dan 
kesejahteraan bersama.  
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13 April 2014 - Pemuda/Pemudi Kristen yang Masih Lajang  

Tidak sedikit pemuda/pemudi Kristen yang masih bergumul dalam hal pasangan hidup. 
Mungkin, selama ini, mereka juga telah berusaha keras untuk menemukan pasangan 
hidup, tetapi tetap belum menemukannya. Para pemuda/pemudi Kristen yang masih 
lajang ini diharapkan bisa menemukan pasangan hidup mereka di tempat yang tepat, 
sesuai dengan keinginan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk para 
pemuda/pemudi Kristen yang masih lajang agar mereka tetap setia dan 
berpengharapan di dalam Tuhan. Doakanlah juga agar mereka tidak mudah menyerah 
dan terus berdoa, serta berusaha menemukan pasangan hidup mereka yang seiman 
dan takut akan Tuhan.  
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KADOS 197 (14 -- 20 April 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Allah sangat mengasihi 
manusia yang berdosa. Seharusnya, kitalah yang memikul konsekuensi dari dosa-dosa 
yang telah kita perbuat, termasuk kita harus mengalami maut. Namun, karena 
kebesaran kasih Allah, Ia merelakan Anak-Nya yang tunggal untuk memikul dan 
menebus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Bukankah ini suatu karya agung 
yang sungguh mahal harganya? Melalui masa Paskah ini, marilah kita kembali kepada 
Allah dan meninggalkan segala pola hidup yang tidak berkenan bagi-Nya. Hidup kita 
milik Allah dan biarlah Ia yang memimpin setiap langkah kita. Selamat Paskah. Tuhan 
Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

14 April 2014 - Makna Paskah bagi Setiap Orang Percaya  

Paskah menjadi salah satu hari penting bagi umat kristiani. Melalui Paskah, kita diajak 
untuk merenungkan kembali arti pengorbanan Kristus di kayu salib, yang merupakan 
karya terbesar dan termulia untuk hidup umat krist iani. Pengurbanan Kristus ini menjadi 
bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita, manusia berdosa, dan Ia ingin mendamaikan 
kita dengan Allah. Marilah kita berdoa agar semua orang percaya dapat memahami 
makna Paskah dengan benar dan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan.  

15 April 2014 - Persiapan Paskah di  Gereja , Persekutuan, dan Sekolah 
Minggu  

Banyak agenda yang harus dilakukan dalam menyambut hari raya Paskah, baik dalam 
gereja, persekutuan, maupun sekolah minggu. Beberapa acara Paskah pasti sudah 
direncanakan dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin supaya Paskah tahun ini bisa 
dirayakan dengan istimewa. Tentunya, keistimewaan Paskah tahun ini bukan dari 
acaranya saja, tetapi bagaimana setiap orang percaya bisa merayakan Paskah dengan 
penuh kesungguhan hati. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia 
memampukan setiap kita untuk bisa memprioritaskan hal-hal yang penting, terutama 
hati kita dalam menyambut Paskah tahun ini.  

16 April 2014 - Perayaan Paskah  

Selain Natal, perayaan Paskah juga menjadi salah satu momen istimewa dalam 
rangkaian perjalanan iman kristiani. Biasanya, di beberapa gereja, perayaan Paskah 
akan diisi dengan beberapa kreativitas seperti drama, paduan suara, penyalaan lilin 
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disertai pembacaan puisi, dll.. Melalui kreativitas ini, marilah kita membuka hati kita 
untuk lebih memprioritaskan penyampaian kebenaran firman Tuhan dan makna Paskah 
yang sebenarnya. Jadi, jemaat tidak hanya melihat aksi kreatif dalam acara Paskah, 
tetapi mereka bisa mendapatkan inti Paskah yang sebenarnya. Marilah kita berdoa agar 
jemaat Tuhan bisa merayakan Paskah dengan hati yang haus akan Tuhan, kerinduan 
untuk lebih lagi menghargai karya agung Tuhan, dan diberkati melalui aksi kreatif di 
gereja masing-masing.  

17 April 2014 - Hamba-Hamba Tuhan yang Terlibat dalam Ibadah Paskah  

Dalam merayakan hari Paskah, kita harus mempersiapkan hati kita supaya layak 
menyambut Kristus. Bukan hanya jemaat, tetapi para hamba Tuhan yang terlibat dalam 
ibadah Paskah pun harus melakukan hal yang sama. Mereka mempunyai beban 
pelayanan untuk membawa jemaat mengalami kasih Tuhan dalam ibadah Paskah. 
Untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan menolong para hamba Tuhan dalam 
mempersiapkan ibadah Paskah. Berdoalah pula untuk kesiapan hati jemaat Tuhan agar 
dapat beribadah Paskah dengan khidmat.  

18 April 2014 - Hari Paskah 2014  

"Selamat hari raya Paskah." Kiranya Paskah tahun ini semakin menjadikan kita terus 
bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, kita dimampukan untuk terus 
berjalan dengan tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi justru dimerdekakan oleh-Nya. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita terus dimampukan untuk hidup 
dalam kasih karunia dan hidup merdeka di dalam Tuhan. Berdoalah pula agar kita bisa 
menjadi saksi-Nya, dan menceritakan karya agung ini kepada mereka yang belum 
percaya.  

19 April 2014 - Paskah dalam Dunia Maya  

Ternyata, Paskah tidak hanya bisa dirayakan di gereja atau persekutuan saja, tetapi 
bisa melalui dunia maya meskipun konsep merayakannya berbeda. Misalnya melalui 
situs, orang bisa saling mengucapkan selamat Paskah kepada siapa saja yang mereka 
kenal atau bahkan kepada antarpengunjung situs. Selain itu, media sosial juga bisa 
digunakan untuk memeriahkan Paskah dengan melakukan diskusi bertema Paskah, 
saling mengirimkan kartu ucapan, dll.. Kemajuan teknologi ini kiranya membuat kita 
semakin termotivasi untuk lebih giat lagi menyaksikan karya Tuhan kepada orang lain. 
Marilah kita berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada kita supaya kita bisa 
memanfaatkan teknologi, khususnya dunia maya, untuk memuliakan nama Tuhan.  

20 April 2014 - Video Youtube Paskah  

Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah 
Youtube. Melalui Youtube, banyak orang akan melihat dan mendengarkan Injil kapan 
saja dan di mana pun mereka berada. Jika saat ini adalah masa Paskah, akan sangat 
tepat jika Youtube Paskah dapat dinikmati oleh banyak orang dari berbagai 



KADOS 2014 
 

58 
 

daerah/negara. Marilah kita berdoa agar setiap orang yang mengunjungi Youtube 
Paskah, khususnya mereka yang belum percaya, dapat membuka hati dan mau 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah pula agar Youtube 
Paskah ini bisa dimanfaatkan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama 
Tuhan.  

Video Youtube Paskah dari Yayasan Lembaga SABDA 
 --> < http://youtu.be/jGo4aWo6p80 >  
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KADOS 198 (21 -- 27 April 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Tidak mudah menjadi murid Kristus karena kita harus hidup sesuai dengan teladan-Nya. 
Jika Kristus memedulikan orang yang terhina, kita pun harus melakukan hal yang 
serupa. Jika Kristus menderita karena hal yang benar, kita pun harus menderita demi 
Dia. Jika Kristus mengasihi musuh-musuh-Nya, kita pun harus mengasihi musuh-musuh 
kita. Mampukah kita melakukannya? Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Ia 
memampukan kita untuk menjadi serupa dengan-Nya. Marilah kita mulai memedulikan 
segala sesuatu di sekitar kita dan mendoakannya. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

21 April 2014 - Hari Kartini  

Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kaum wanita. Atas perjuangan Ibu R. A. Kartini, 
para wanita di Indonesia bisa lebih aktif dalam berbagai bidang, termasuk 
pemerintahan. Pada hari ini, kita merayakan hari Kartini. Sebagai wanita Indonesia, 
khususnya wanita Kristen, marilah kita menjadi garam dan terang bagi keluarga, 
masyarakat, dan negara Indonesia. Terlebih lagi, biarlah kita bisa berperan sebagai 
wanita yang mencerminkan kasih Kristus di mana pun kita berada. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar setiap wanita di Indonesia dapat berperan aktif dalam 
berbagai bidang kehidupan, menjadi teladan, dan berkat bagi banyak orang.  

22 April 2014 - Hari Bumi  

Bumi, tempat kita tinggal sekarang ini, sudah seharusnya mendapat perhatian yang 
ekstra dari kita semua. Bumi bukanlah sesuatu yang "mati" dan tidak berpengaruh apa-
apa dalam hidup kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak memedulikan lingkungan di 
sekitar kita, secara t idak langsung kita sudah merusak bumi. Keadaan bumi yang 
semakin panas, banyak kerusakan, dan menimbulkan ketidaknyamanan kita, semata-
mata karena kitalah yang kurang menjaga dan memeliharanya. Untuk itu, pada hari 
Bumi ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang dengan penuh 
kesadaran, mau memelihara dan menjaga bumi ini. Kiranya setiap orang bisa berperan 
aktif dalam memelihara lingkungan masing-masing sehingga kelestarian dan 
kenyamanan dapat terus dipertahankan.  

23 April 2014 - Hari Buku Sedunia  

Membaca buku menjadi salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat untuk 
pengembangan diri kita. Dengan membaca buku, kita akan memperoleh 
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wawasan/informasi baru, bahkan bisa menciptakan konsep/ide baru yang sebelumnya 
tidak kita miliki. Banyak orang setuju bahwa "Buku adalah jendela dunia", dan itu sangat 
benar. Kita bisa menggali banyak ilmu dalam berbagai aspek kehidupan, 
keanekaragaman budaya, keunikan negara-negara di dunia, dll. melalui buku. Pada hari 
Buku sedunia, yang jatuh pada hari ini, kami mengajak Anda semua untuk lebih giat lagi 
membaca buku. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar masyarakat Indonesia, 
khususnya, semakin gemar membaca buku dan mengembangkan diri. Berdoalah pula 
agar perpustakaan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga 
buku-buku yang mereka miliki dapat dirawat dengan baik.  

24 April 2014 - Para Misionaris Injil di Papua  

Papua merupakan salah satu ladang pelayanan misi di Indonesia. Ada banyak 
misionaris yang melayani saudara-saudara kita di Papua, baik dalam hal pekabaran 
Injil, maupun dalam bidang-bidang pelayanan kesehatan, olahraga, sarana prasarana, 
pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, mari kita mendoakan hamba-
hamba Tuhan di Papua, termasuk JY (salah satu misionaris dari Amerika yang melayani 
di Papua - Red.) dan misionaris-misionaris lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa 
memimpin dan mendampingi pelayanan mereka, memelihara kehidupan mereka, dan 
menambah-nambahkan hikmat kebijaksanaan dalam menjalin relasi dengan 
masyarakat Papua yang mereka layani. Doakan juga untuk jiwa-jiwa baru yang mereka 
dampingi agar mereka semakin mengenal dan bertumbuh di dalam Kristus, serta 
semakin mantap dalam kehidupan mereka di dalam Tuhan.  

25 April 2014 - Karyawan Kristen Bekerja dengan Jujur  

Dunia kerja saat ini menjadi salah satu lingkungan yang sangat memengaruhi hidup 
seseorang, terutama dunia kerja sekuler. Adanya persaingan antarkaryawan, 
persaingan antarperusahaan, dan aktivitas- aktivitas lain yang bisa merugikan diri 
sendiri maupun perusahaan, seperti korupsi, mangkir, dan bertindak curang. Oleh 
karena itu, sebagai karyawan Kristen, kita harus berusaha untuk memegang kebenaran 
firman Tuhan dengan tidak ikut terjerumus ke dalam aktivitas-aktivitas yang tidak 
berkenan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia memampukan 
setiap karyawan Kristen untuk bekerja dengan jujur. Kiranya mereka dapat menjadi 
teladan dan berkat bagi rekan kerja dan tempat di mana mereka saat ini bekerja.  

26 April 2014 - Fokus Pelayanan Kristen  

Tidak mudah menjaga visi dan misi organisasi/yayasan Kristen di tengah-tengah 
perkembangan zaman ini. Ada banyak pengaruh yang bisa membuat goyah para 
pemimpin organisasi/yayasan Kristen dalam mengemban panggilan Tuhan ini. Untuk 
itu, diperlukan kesatuan hati para pemimpin Kristen dengan staf-staf yang ada supaya 
bisa saling mengingatkan, menasihati, dan "memaksa" untuk terus berada dalam visi 
misi utama yang telah Tuhan tetapkan. Marilah kita berdoa untuk semua pelayanan 
Kristen di Indonesia agar tetap setia dalam melayani Tuhan, dengan tidak terpengaruh 
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pada hal-hal duniawi. Berdoalah pula agar kesatuan hati para pelayan Tuhan bisa terus 
dipelihara dalam kasih-Nya.  

27 April 2014 - Motivasi Jemaat Tuhan Bergereja  

Dalam hidup kekristenan, hal terpenting yang harus terus kita usahakan adalah 
pertumbuhan iman. Sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan 
supaya kita bisa berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Namun, tidak dimungkiri 
bahwa banyak jemaat Tuhan yang mempunyai motivasi berbeda-beda saat 
beribadah/bergereja, terutama untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri. Untuk itu, 
marilah kita bersatu hati berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada kita semua untuk 
memiliki motivasi yang benar saat datang kepada Tuhan. Berdoalah pula agar jemaat 
Tuhan lebih mengutamakan pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan supaya 
nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan setiap orang percaya.  
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KADOS 199 (28 April -- 4 Mei 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Firman Tuhan mengajarkan agar kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena di 
dalam doa, kita akan semakin dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menghadapi 
pergumulan hidup kita. Dengan berdoa dan menjaga persekutuan pribadi kita dengan 
Tuhan, kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh dan kita akan menjadi orang yang 
berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mari kita senantiasa menjaga dan 
memelihara jam doa kita agar kita dapat terus berjaga-jaga dan waspada terhadap 
serangan-serangan Iblis yang akan menghancurkan kita. Teruslah semangat di dalam 
Tuhan Yesus Kristus! Amin.  

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

28 April 2014 - Orang Kristen yang Bekerja di Pemerintahan  

Bersyukur kepada Tuhan karena orang Kristen masih diberi kesempatan untuk "duduk" 
dalam pemerintahan. Kesempatan ini menjadi sangat berharga karena mereka yang 
"duduk" dalam pemerintahan bisa menjadi berkat dan terang bagi rekan sekerja dan 
masyarakat di Indonesia. Untuk itu, sebagai orang percaya, janganlah kita lalai 
terhadap tugas dan panggilan kita yang utama, yaitu memberitakan Kabar Baik bagi 
banyak orang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia senantiasa menolong 
setiap orang Kristen yang bekerja di pemerintahan. Kiranya mereka tetap setia kepada 
Tuhan dan mampu bekerja dengan baik, serta menjadi berkat bagi bangsa Indonesia.  

29 April 2014 - Keamanan Negara Indonesia  

Negara Indonesia, yang terdiri atas banyak pulau, memerlukan pengawasan ketat 
supaya semua daerah bisa terjaga keamanannya. Ketika ada suatu daerah yang 
mengalami kekacauan, keributan, atau serangan dari pihak lain, hal ini secara langsung 
akan mengganggu stabilitas nasional. Memang, tidak mudah dalam menjaga keamanan 
negara Indonesia, tetapi sedapat mungkin aparat keamanan dan pihak-pihak terkait 
dapat bekerja dengan maksimal. Mari kita berdoa untuk keamanan negara Indonesia 
agar dari Sabang sampai Merauke tidak terjadi guncangan/gesekan yang dapat 
mengakibatkan keamanan di Indonesia terganggu.  

30 April 2014 - Komunitas Kristen di Indonesia  

Keberadaan komunitas Kristen di Indonesia bisa menjadi wadah yang sangat berguna 
untuk menumbuhkan kerohanian anggotanya. Komunitas Kristen, baik di masyarakat, 
kampus, sekolah, maupun tempat kerja, diharapkan dapat menolong dan menguatkan 
setiap anggota dalam melakukan firman Tuhan dan hidup benar sesuai prinsip 
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kekristenan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap komunitas Kristen 
dapat menolong anggotanya bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoalah pula agar setiap 
anggota bisa ikut ambil bagian dalam memberitakan Kabar Baik dan menjadi teladan 
bagi masyarakat sekitar.  

1 Mei 2014 - Hari Buruh Nasional  

Hari ini, kita memperingati hari Buruh Nasional. Di Indonesia, profesi buruh memang 
banyak ditekuni oleh sebagian besar masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. 
Keberadaan buruh memang sangat membantu, khususnya bagi perusahaan/pabrik, 
karena tenaga mereka sangat dibutuhkan dalam bidang produksi barang. Namun, tidak 
sedikit perusahaan yang kurang memperhatikan kesejahteraan para buruh. Marilah kita 
berdoa untuk para buruh di Indonesia agar mereka tetap bekerja dengan rajin dan 
bertanggung jawab. Berdoalah pula agar perusahaan/pabrik lebih memperhatikan para 
buruh dengan mengutamakan kesejahteraan mereka.  

2 Mei 2014 - Hari Pendidikan Nasional  

Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan memegang peranan penting untuk kemajuan 
bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, masyarakat tidak hanya diberi ilmu 
pengetahuan, tetapi juga pembinaan karakter. Untuk itu, pada hari ini, yaitu hari 
Pendidikan Nasional, marilah kita bersama- sama berdoa untuk para pendidik, murid, 
sukarelawan pengajar, dan pihak pemerintah agar mereka bisa melakukan tugasnya 
dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kondisi 
pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan menghasilkan anak-anak bangsa 
yang berkualitas, baik secara intelektual maupun karakter.  

3 Mei 2014 - Anak-anak Berkebutuhan Khusus  

Anak-anak berkebutuhan khusus sangat memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, ada 
beberapa sekolah yang khusus menangani anak-anak seperti ini. Para pengajar di 
sekolah ini membutuhkan kesabaran, cinta, dan ketekunan ekstra dalam mendidik 
mereka. Sebagai orang percaya, marilah kita mulai peduli kepada anak-anak 
berkebutuhan khusus dengan cara membantu dan mendoakan mereka. Marilah kita 
berdoa untuk semua anak berkebutuhan khusus agar mereka tetap bersemangat dalam 
belajar dan menjalani hari-hari mereka. Berdoalah pula agar para pengajar, 
pendamping, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dapat menolong dan 
mendukung anak-anak ini untuk terus maju dan berkembang menjadi anak yang 
berkualitas.  

4 Mei 2014 - Situs Alkitab SABDA  

Situs Alkitab SABDA menjadi salah satu situs favorit untuk mempelajari firman Tuhan. 
Situs ini tidak hanya berisi Alkitab dalam berbagai versi, tetapi juga bahan-bahan yang 
dapat menolong setiap pengunjungnya untuk belajar firman Tuhan. Melalui situs Alkitab 
SABDA, kita akan semakin dibukakan bahwa situs bisa dipakai untuk belajar dan 
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mengenalkan firman Tuhan kepada semua orang. Marilah kita membuka hati dan 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar situs Alkitab SABDA dapat menuntun orang-orang 
untuk lebih mengenal firman Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat Kristen 
Indonesia.  

--> http://alkitab.sabda.org  
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KADOS 200 (5 -- 11 Mei 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Setiap hari, kita bertemu dengan banyak orang dan pasti ada beberapa di antara 
mereka yang sedang mengalami pergumulan. Bagaimanakah peran kita sebagai orang 
percaya dalam menolong mereka? Sikap mau menolong tidak hanya terlihat dalam hal 
fisik saja, tetapi juga ada satu bagian terpenting dalam menolong seseorang, yaitu 
dengan mendoakannya. Sudahkah Anda melakukannya? Kini, marilah kita mulai peka 
dan menuliskan beberapa nama teman/sahabat kita, terutama mereka yang sedang 
bergumul, lalu mendoakannya. Jangan lupa, bawalah pokok-pokok doa di bawah ini 
dalam doa Anda setiap hari. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

5 Mei 2014 - Masalah Urbanisasi di Indonesia  

Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota memang masih dipercaya 
menjadi satu solusi bagi penduduk desa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 
Konsep berpikir bahwa kehidupan di kota lebih maju dan bisa membawa perubahan 
hidup pada seseorang, menjadi motivasi utama mereka melakukan urbanisasi. 
Banyaknya orang yang melakukan urbanisasi justru membawa dampak yang kurang 
baik dalam perkotaan, seperti banyaknya pengangguran, gelandangan, dan pengemis, 
terutama jika mereka tidak memiliki pengalaman/pendidikan yang memadai. 
Ketidakmampuan mereka dalam mengikuti pola hidup masyarakat perkotaan menjadi 
masalah baru bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar masalah urbanisasi di Indonesia bisa diatasi dengan bijaksana, 
tanpa merugikan salah satu pihak.  

6 Mei 2014 - Para Tukang Sampah  

Jasa para tukang sampah sangat besar bagi masyarakat. Pekerjaan mereka dapat 
menolong masyarakat luas, terutama dalam hal kesehatan. Meskipun jasa mereka 
sangat besar, baik bagi masyarakat maupun lingkungan, namun penghasilan mereka 
sangatlah minim. Sampai saat ini, sebagian besar dari mereka masih hidup pas-pasan, 
bahkan kekurangan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar para tukang sampah dapat 
bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat dan membersihkan 
lingkungan. Berdoalah pula agar pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan 
hidup mereka sehingga kesulitan hidup mereka dapat teratasi.  
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7 Mei 2014 - Ketertiban Lalu Lintas di Perkotaan  

Perilaku setiap orang di jalan raya sangat memengaruhi ketertiban dan kelancaran arus 
lalu lintas. Misalnya, ketika seseorang dengan sengaja melanggar lampu lalu lintas, 
tindakannya itu bisa mencelakai pengendara lain. Sebaliknya, jika setiap pengguna 
jalan mematuhi peraturan lalu lintas, secara tidak langsung mereka ikut membangun 
terjaganya ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Marilah kita berdoa untuk semua 
pengguna jalan agar mereka memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas dan 
memedulikan keselamatan banyak pihak di jalan raya. Berdoalah pula agar ada kerja 
sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar ketertiban lalu lintas di 
perkotaan bisa terus ditingkatkan.  

8 Mei 2014 - Polisi Kristen di Indonesia  

Profesi sebagai seorang polisi bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mengabdikan 
diri untuk bangsa dan negara, terutama dalam menjaga stabilitas nasional. Sebagai 
salah satu aparat negara, polisi mengutamakan keamanan dan kepentingan 
masyarakat, mengayomi masyarakat, dan menolong masyarakat dalam berlalu lintas. 
Sebagai polisi Kristen, selain mengabdi dan melakukan tugasnya dengan penuh 
tanggung jawab, mereka harus bisa menjadi berkat dan terang bagi masyarakat. Untuk 
itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar semua polisi Kristen bisa menjadi 
teladan yang baik bagi para polisi lainnya, baik melalui kinerja maupun sikapnya. 
Berdoalah pula agar para polisi Kristen di Indonesia bisa bekerja secara jujur dan penuh 
tanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.  

9 Mei 2014 - Gaya Hidup Orang Kristen  

Saat ini, banyak hal telah mengalami kemajuan, baik dari sisi mode, teknologi, cara 
berinteraksi, pergaulan, bahasa, maupun budaya. Sebagai orang Kristen, kita harus 
bijaksana dalam menyikapi kemajuan ini. Apabila kita tidak bisa menyikapi dengan 
bijaksana, kita bisa terhanyut dalam arus dunia yang kemungkinan besar akan 
menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk mencegah hal ini, kita harus lebih rajin lagi 
membaca firman Tuhan dan mendekat kepada-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar setiap orang Kristen mampu merespons dengan bijaksana dan memiliki 
gaya hidup yang benar pada zaman yang semakin berkembang ini. Berdoalah pula agar 
setiap orang Kristen mampu menjadi teladan melalui cara hidupnya yang benar dan 
menjadi berkat bagi orang lain.  

10 Mei 2014 - Penginjilan untuk Anak-Anak Punk  

Gerakan "punk" diartikan sebagai gerakan perlawanan "hebat" anak-anak muda melalui 
musik, gaya hidup, dan komunitas, dengan menciptakan kebudayaan sendiri. 
Kehidupan anak-anak punk cenderung melawan kehidupan masyarakat yang sudah 
mapan, cenderung bebas, tidak terikat tatanan sosial, dan terkesan eksklusif. Sebagian 
besar dari mereka mungkin adalah orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan 
dan masih hidup dengan cara berpikir dan konsep mereka sendiri. Untuk itu, betapa 
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pentingnya penginjilan dilakukan di antara mereka. Marilah kita berdoa agar banyak 
orang Kristen yang rindu dan terbeban untuk melakukan penginjilan kepada mereka, 
dan agar memiliki ketetapan hati dan semangat yang menyala-Nyala dalam 
memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak punk. Berdoalah pula agar setiap orang 
Kristen yang saat ini telah dan sedang menginjili anak-anak punk dapat tetap setia 
melakukan tugas panggilannya, dan anak-anak punk boleh membuka hati untuk 
menerima kebenaran Kristus.  

11 Mei 2014 - Pentingnya Publikasi Seputar Situs Kristen  

Ada banyak cara untuk memperluas wawasan kita tentang kekristenan. Salah satunya 
melalui internet. Ada banyak situs Kristen dan bahan yang disajikan di dalamnya. 
Namun, alangkah lebih baiknya apabila kita mendapatkan sumber informasi seputar 
situs Kristen yang berkualitas dan layak untuk dikunjungi. Pastikan Anda berlangganan 
publikasi ICW yang diterbitkan oleh YLSA. Publikasi ICW berisi informasi seputar situs 
Kristen, perkembangan teknologi, dan informasi lainnya seputar dunia internet. Apabila 
Anda belum berlangganan, silakan mendaftar ke < icw(at)sabda.org >. Marilah kita 
berdoa agar publikasi ICW dapat terus menjadi berkat bagi para pengguna internet di 
Indonesia. Berdoalah pula agar para pelanggan publikasi ICW semakin mengalami 
kemudahan dalam mencari sumber informasi yang alkitabiah dan tepercaya untuk 
menunjang pelayanan dan pengembangan wawasan mereka.  
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KADOS 201 (12 -- 18 Mei 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Banyak pelayanan yang bisa kita ikuti dalam gereja, sesuai dengan kemampuan/talenta 
yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, pernahkah Anda berpikir atau menduga 
bahwa ada satu jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh setiap orang? Pelayanan 
apakah itu? Pelayanan doa. Setiap orang bisa berdoa dan mendoakan orang lain. 
Untuk itu, jika sampai hari ini Anda masih bergumul dan bingung ingin melakukan 
pelayanan apa, saatnya Anda membuka hati untuk belajar mendoakan sesama, 
lingkungan di sekitar kita, bahkan gereja kita, dll.. Maukah Anda mengambil pelayanan 
ini? Pokok-  

12 Mei 2014 - Para Penderita HIV  

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang memperlemah kekebalan 
tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menderita AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) dan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik. Sampai saat ini, 
penanganan penyakit ini hanya sebatas memperlambat laju perkembangan virus, tetapi 
penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Dalam keadaan seperti ini, penderita 
HIV perlu mendapat dukungan dari keluarga dan teman mereka. Setidaknya, mereka 
tidak sendirian dalam menanggung penderitaan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar para penderita HIV dapat bertahan untuk melawan sakitnya dan bisa 
menggunakan waktunya untuk mendekat kepada Tuhan. Berdoalah pula agar keluarga 
dan orang-orang di sekitarnya dapat terus mendukung dan menyemangati mereka.  

13 Mei 2014 - Lansia yang Tidak Punya Keluarga  

Tidak semua lansia mempunyai nasib yang sama, yaitu hidup bersama anak dan cucu 
mereka, diperhatikan oleh anggota keluarga, dan dipelihara kehidupannya. Ada 
beberapa lansia yang justru sudah ditinggalkan sanak keluarganya, mungkin karena 
musibah atau hal yang lainnya sehingga mereka terpaksa harus hidup mandiri. Sebagai 
orang percaya, apabila kita mendapati ada lansia yang hidup sendirian, baiklah kita 
menolongnya atau membawanya kepada gereja agar mereka bisa dibantu bersama-
sama. Marilah kita berdoa untuk para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga agar 
mereka tidak patah semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Berdoalah 
pula agar setiap orang percaya mulai memedulikan para lansia yang hidup sendirian, 
mau menolong, dan menjadi berkat bagi mereka.  

14 Mei 2014 - Orang-Orang yang Mengalami Kesulitan Untuk ke Gereja  

Akses untuk pergi ke gereja tidak selalu mudah. Ada beberapa jemaat yang masih 
kesulitan untuk beribadah di gereja. Salah satunya adalah tidak adanya transportasi 
yang memadai. Jika jemaat tinggal di pelosok desa atau kawasan yang cukup terisolir, 
mereka tentu memerlukan perjuangan ekstra untuk bisa beribadah di gereja. Tidak 



KADOS 2014 
 

69 
 

menutup kemungkinan mereka harus berjalan puluhan kilometer untuk bisa 
mendapatkan gereja. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan 
untuk ke gereja, kiranya Tuhan memberi jalan keluar dan menolong mereka. Berdoalah 
pula agar mereka tidak menyerah pada keadaan, meskipun sulit, tetapi semangat untuk 
datang kepada Tuhan dapat terus menyala-Nyala di dalam hati mereka.  

15 Mei 2014 - Penyebaran Alkitab di Negara yang Tertutup Injil  

Banyak tantangan yang dialami misionaris maupun orang percaya yang melakukan 
penyebaran Alkitab di negara yang tertutup Injil. Mereka harus berhadapan dengan 
pemerintah, orang-orang yang menentang Injil, dan hukum-hukum negara yang 
menentang aksi mereka. Meskipun banyak tantangan, penyebaran Alkitab dan 
pengabaran Injil masih terus dilakukan di negara-negara yang tertutup Injil. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia menyertai para misionaris dan orang-orang yang 
melakukan penyebaran Alkitab. Kiranya mereka tetap teguh dalam melakukan Amanat 
Agung Tuhan.  

16 Mei 2014 - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit  

Bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah lebih rapi 
dengan prosedur yang jelas. Selain itu, adanya bantuan dari pemerintah, baik berupa 
subsidi maupun fasilitas yang diberikan, mampu membuat pelayanan di rumah sakit 
lebih baik. Diharapkan bukan hanya rumah sakit di perkotaan saja yang berkembang, 
melainkan tempat pelayanan kesehatan di pedesaan juga mengalami kemajuan yang 
sama. Marilah kita berdoa agar kerja sama yang baik antara pihak rumah sakit dan 
pemerintah dapat terus dipelihara sehingga pelayanan kesehatan dapat terus 
ditingkatkan.  

17 Mei 2014 - Masyarakat Kristen Indonesia  

Masyarakat Kristen Indonesia perlu membekali diri dengan banyak wawasan, terutama 
untuk pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Ada banyak kesempatan yang diberikan 
oleh gereja agar setiap orang Kristen dapat berkembang, baik melalui persekutuan doa, 
retret pertumbuhan iman, sekolah orientasi melayani, pendalaman Alkitab, dll.. 
Kegiatan- kegiatan yang berguna ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang 
Kristen sehingga masyarakat Kristen Indonesia dapat semakin bertumbuh melalui 
gereja masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
Kristen punya kemauan untuk mengembangkan diri dan bertumbuh di dalam Tuhan. 
Berdoalah pula agar gereja-gereja di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap 
memprioritaskan Tuhan dalam kegiatan mereka.  

18 Mei 2014 - Pembelajaran Alkitab Melalui Audio  

Saat ini, masyarakat Kristen Indonesia dapat melakukan pembelajaran Alkitab tidak 
hanya melalui persekutuan doa/pendalaman Alkitab saja, tetapi bisa melalui audio. 
Salah satu media yang bisa digunakan adalah Sekolah Alkitab Audio (SAA). Melalui 
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SAA, kita bisa belajar Alkitab dengan mendengarkan, melakukan perenungan, bahkan 
mendiskusikan topik yang sedang kita pelajari dalam kelompok kecil atau besar. Untuk 
itu, marilah kita memanfaatkan SAA dengan baik untuk pertumbuhan iman kita. Marilah 
kita berdoa agar media SAA ini dapat menolong masyarakat Kristen Indonesia 
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.  

Sekolah Alkitab Audio: http://media.sabda.org/saa/  

  

http://media.sabda.org/saa/


KADOS 2014 
 

71 
 

KADOS 202 (19 -- 25 Mei 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan melalui dunia ini, tetapi kebahagiaan itu 
tidaklah kekal. Kebahagiaan yang kekal adalah ketika kita bisa mengenal Kristus dan 
bertumbuh di dalam Dia. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal itu 
adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Selain itu, kita 
harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi, yaitu dengan 
berdoa. Berdoa terlihat sederhana, tetapi sangat berharga bagi hidup kita jika kita 
melakukannya dengan kesungguhan hati. Milikilah hati yang selalu rindu akan Tuhan 
dan Anda akan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

19 Mei 2014 - Karakter Pemuda Kristen  

Sebagai pemuda Kristen, kita tidak boleh hidup sembarangan apalagi mengikuti gaya 
hidup duniawi, yang sering kali menjerumuskan anak muda dalam pergaulan yang tidak 
baik. Pemuda Kristen harus menjalani hidup ini sebagaimana Kristus hidup. Jika Kristus 
hidup dengan penuh ketaatan kepada Bapa-Nya, pemuda Kristen juga harus hidup 
demikian. Milikilah karakter Kristus dengan cara terus menjalin hubungan dekat 
dengan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia menolong para pemuda 
Kristen dalam pertumbuhan iman dan usaha mereka untuk menjadi pemuda yang 
berkarakter Kristus.  

20 Mei 2014 - Hari Kebangkitan Nasional  

Hari ini, kita memperingati hari Kebangkitan Nasional. Banyak aspek di negara 
Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian ekstra supaya dapat mengalami 
perkembangan yang baik seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, 
infrastruktur, moralitas, dll.. Semua aspek ini perlu diperjuangkan secara bersama-
sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat supaya tercipta "kemerdekaan" yang 
sesungguhnya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dan 
masyarakat bisa bekerja sama dalam membangun negara Indonesia, khususnya untuk 
memperbaiki aspek-aspek kehidupan yang semakin menurun saat ini. Berdoalah pula 
agar di hari Kebangkitan Nasional ini, kita semua boleh menyadari pentingnya kesatuan 
antarwarga dan pemerintah dalam membangun bangsa ini.  

21 Mei 2014 - Misionaris yang Mengalami Ancaman  
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Dalam menjalankan Amanat Agung, para misionaris sering kali mengalami ancaman 
dari pihak-pihak yang melawan Kabar Baik. Keadaan semacam ini membuat para 
misionaris harus lebih bijaksana dalam memberitakan Kabar Baik, menentukan sikap, 
dan mengambil keputusan. Memang tidak mudah menghadapi ancaman saat 
memberitakan Kabar Baik, terutama ancaman akan ditindak hukum, bahkan dihukum 
mati. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama agar Tuhan Yesus senantiasa menolong 
dan mendampingi para misionaris dalam memberitakan Kabar Baik. Kiranya, segala 
bentuk ancaman yang mereka terima tidak membuat hati dan semangat mereka dalam 
membawa jiwa bagi Tuhan menjadi luntur.  

22 Mei 2014 - Para Pelayan Tuhan  

Bersyukur kepada Tuhan apabila sampai hari ini masih banyak orang yang terbeban 
untuk melayani Tuhan. Memang tidak mudah untuk terjun dalam pelayanan karena 
motivasi dan hati kita harus benar-benar fokus untuk menyenangkan hati-Nya. Banyak 
tantangan yang harus kita hadapi, terutama diri sendiri, untuk tetap setia menjaga 
motivasi dan hati ketika melayani Tuhan bersama dengan saudara-saudari seiman 
lainnya. Marilah kita berdoa untuk semua pelayan Tuhan agar dalam melayani Tuhan, 
hati mereka senantiasa fokus pada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar 
pelayanan dan kehidupan mereka. Berdoalah pula agar para pelayan Tuhan bisa 
menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, baik melalui sikap maupun tutur 
kata sehingga nama Tuhan dimuliakan.  

23 Mei 2014 - Orang-Orang yang Mengalami Tekanan Batin  

Banyak hal bisa membuat seseorang mengalami tekanan batin, seperti dikecewakan, 
dilukai, dijauhi, dll.. Orang-orang yang mengalami tekanan batin ini jika tidak segera 
ditolong, kondisi hati mereka akan semakin "sakit". Sebagai orang percaya, marilah kita 
peduli kepada mereka yang mengalami tekanan batin, baik melalui perhatian, menjadi 
teman berbagi, maupun berdoa bagi mereka. Marilah kita berdoa agar mereka boleh 
mengalami kasih Kristus sehingga batin mereka yang tertekan dapat dipulihkan.  

24 Mei 2014 - Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah  

Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 
apalagi ketika masyarakat mendapati adanya "kecurangan" dalam kinerja pemerintah. 
Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka 
adalah para wakil rakyat yang bisa dipercaya dalam bekerja dan mementingkan 
kepentingan rakyat. Marilah kita berdoa untuk pemerintah Indonesia, khususnya, agar 
mereka yang telah dipercaya rakyat dapat melakukan tugas dengan penuh tanggung 
jawab. Berdoalah pula agar masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah, baik 
dalam mendukung kinerja mereka maupun mendoakan mereka.  

25 Mei 2014 - Kesejahteraan Hidup Para Pemulung  
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Para pemulung berhak mendapatkan kesejahteraan hidup seperti masyarakat lainnya. 
Mereka bekerja sebagai pemulung untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Profesi ini memang tidak menjanjikan penghasilan yang tinggi, tetapi setidaknya para 
pemulung dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk kehidupan mereka. Di 
Indonesia, banyak kita jumpai pemulung, baik di jalanan maupun di daerah pasar. 
Marilah kita bawa mereka dalam doa, kiranya Tuhan Yesus menolong usaha mereka 
sehingga ketika mereka bekerja, mereka dapat melakukannya dengan sungguh-
sungguh dan memperoleh hasil yang baik. Berdoalah bagi keluarga para pemulung 
agar mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apa pun.  
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KADOS 203 (26 Mei -- 1 Juni 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Hidup di dalam Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Kita harus terus berusaha untuk 
fokus pada Tuhan dan firman-Nya supaya hati kita tidak diombang-ambingkan oleh 
pengaruh dunia ini. Maukah Anda berusaha memfokuskan hidup Anda pada Tuhan dan 
firman-Nya? Jika Anda mau, mulailah membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. 
KADOS akan menolong Anda dalam membangun relasi ini, terlebih lagi menolong 
supaya kita semua, sebagai orang percaya, mulai peka terhadap setiap hal dan mau 
membawanya kepada Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

26 Mei 2014 - Pertumbuhan Rohani Masyarakat Pedesaan  

Pertumbuhan rohani seseorang tidak ditentukan oleh tempat mereka tinggal atau 
beribadah, tetapi oleh kualitas seseorang dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan 
merenungkan firman-Nya. Bagi masyarakat pedesaan, meskipun mereka hanya 
memiliki tempat dan sarana beribadah yang sederhana, keadaan ini tidak memengaruhi 
mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa untuk masyarakat pedesaan 
agar Tuhan menolong mereka terus setia dalam mengikut Tuhan, terlebih lagi menjadi 
saksi Tuhan dalam memberitakan Injil. Berdoalah pula agar sikap hidup mereka dapat 
menjadi teladan sehingga mereka dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang 
yang belum mengenal Kristus.  

27 Mei 2014 - Keluarga Kristen yang Undur dari Tuhan  

Pertumbuhan rohani keluarga Kristen seharusnya bisa ditumbuhkembangkan melalui 
banyak cara, dan tidak hanya melalui gereja saja. Keluarga Kristen bisa melakukan PA 
bersama di rumah, persekutuan, maupun melakukan saat teduh pribadi setiap hari. 
Cara-cara ini penting untuk dilakukan supaya keluarga Kristen dapat terus menjaga 
hubungan dengan Tuhan dan senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Marilah kita 
berdoa agar setiap keluarga Kristen yang mulai undur dari Tuhan dapat kembali kepada 
Tuhan dan membangun relasi yang intim dengan-Nya. Berdoa pula agar iman mereka 
dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Kristus.  

28 Mei 2014 - Persekutuan Mahasiswa Kristen di Kampus  

Kegiatan mahasiswa tidak hanya sebatas "menimba" ilmu dari para dosen yang 
mengajar dan membimbing mereka di kampus. Lebih dari itu, mahasiswa juga bisa 
mengikuti berbagai kegiatan lain, salah satunya adalah kegiatan kerohanian. Bagi 
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mahasiswa Kristen, persekutuan mahasiswa biasanya menjadi salah satu unit kegiatan 
mahasiswa yang wajib diikuti. Melalui persekutuan ini, mahasiswa dapat bertumbuh 
dalam pengenalan akan Tuhan dan saling menguatkan, baik di antara mahasiswa satu 
fakultas maupun antarfakultas. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar persekutuan 
mahasiswa Kristen dapat dilakukan dengan kesungguhan hati sehingga kerohanian 
mereka dapat terus bertumbuh.  

29 Mei 2014 - Orang Tua Kristen yang Sibuk dengan Pekerjaan  

Saat ini, banyak orang tua lebih mementingkan pekerjaan dengan alasan agar 
kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, dibanding mementingkan 
kebersamaan dengan keluarga. Sebagai orang tua Kristen, marilah kita lebih bijaksana 
dalam berpikir dan bersikap agar fokus hidup kita tidak salah. Kesibukan dalam bekerja 
memang tidak mudah untuk dihindari, tetapi kita perlu menyadari bahwa kebersamaan 
dengan keluarga dan perhatian kita untuk anak-anak harus diprioritaskan. Marilah kita 
berdoa untuk semua orang tua Kristen agar Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada 
mereka untuk dapat membagi waktu dengan bijaksana sehingga keluarga mereka tidak 
terbengkalai. Berdoa pula agar mereka dapat memprioritaskan kebersamaan dalam 
keluarga, terutama untuk pertumbuhan rohani keluarga.  

30 Mei 2014 - Relasi Orang Kristen dengan Masyarakat  

Relasi yang baik dengan orang lain akan sangat menentukan kualitas hubungan 
antarmanusia dalam masyarakat. Sebagai orang Kristen, marilah kita berusaha 
membangun relasi yang baik dengan masyarakat supaya kita pun dapat menjadi 
saluran kasih dan berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
setiap orang percaya t idak hidup egois dan mau membangun relasi dengan banyak 
orang sehingga kasih Kristus dapat dinyatakan melalui hidup orang percaya.  

31 Mei 2014 - Para Ibu Rumah Tangga  

Salah satu peran wanita ialah sebagai ibu rumah tangga. Peran ini tidak mudah karena 
wanita harus bisa melayani dalam keluarga dan melakukan tugas seorang ibu dengan 
baik. Sebagai wanita Kristen, peran ini sangat penting karena wanita bisa menjadi 
teladan bagi suami dan anak-anak dalam melayani orang lain. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar para ibu rumah tangga, khususnya wanita Kristen, bisa 
melayani keluarga dengan kasih Kristus. Berdoa pula agar para wanita Kristen dapat 
menjadi teladan yang baik bagi wanita-wanita yang belum percaya Kristus supaya 
melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan.  

1 Juni 2014 - Penginjilan Melalui Internet  

Saat ini, penginjilan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 
melalui internet. Internet sangat efektif untuk membagikan Injil karena dapat 
menjangkau masyarakat luas di mana pun mereka berada. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar setiap orang percaya dapat memanfaatkan internet dengan 
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bijaksana untuk menjadi saksi Kristus. Berdoa pula agar setiap orang yang memakai 
internet bisa dijangkau oleh Injil dan mereka dapat mengenal Kristus, dan menjadi 
percaya kepada-Nya.  
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KADOS 204 (2 -- 8 Juni 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Apakah Anda pernah merasa jenuh berdoa? Berdoa adalah kesempatan berharga 
untuk bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Jika Anda merasa jenuh, Anda harus 
mempunyai fokus doa yang jelas. Berdoalah karena Anda ingin mendengarkan suara 
Tuhan dan mengetahui apa yang menjadi keinginan hati-Nya. Berdoalah bukan untuk 
diri Anda sendiri, tetapi untuk orang-orang dan lingkungan di sekitar Anda. Berdoalah 
pula bagi mereka yang tidak Anda kenal sekalipun. Berdoalah dengan penuh kerinduan, 
maka Tuhan akan memberi kelegaan dan memuaskan hati Anda. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

2 Juni 2014 - Orang yang Masih Beroba ke Dukun  

Saat ini, masih ada orang-orang yang percaya pada metode penyembuhan 
konvensional dan yang tidak melibatkan medis sama sekali. Ketika seseorang 
mengalami sakit, anggota keluarga/kerabat akan membawanya berobat ke dukun, 
bukan ke rumah sakit atau balai pengobatan terdekat. Mereka lebih memercayai dukun 
daripada dokter, lebih yakin pada metode pengobatan dukun daripada pengobatan 
medis. Marilah kita berdoa agar mereka yang masih berobat ke dukun mendapatkan 
hikmat dari Tuhan untuk tidak lagi datang ke sana, melainkan berobat ke dokter. Berdoa 
pula agar iman mereka terus dibangkitkan oleh Roh Kudus agar kebiasaan semacam ini 
dapat dihindari, dan seiring dengan hal ini, mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan 
akan Tuhan yang benar.  

3 Juni 2014 - Para Tunawicara  

Keterbatasan kemampuan para tunawicara dalam berbicara bisa menjadi kesempatan 
bagi kita, khususnya orang percaya, untuk menolong dan memedulikan mereka. Banyak 
hal yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, antara lain menjalin relasi dengan 
mereka dan memberitakan Kabar Baik kepada mereka. Apakah Anda pernah 
melakukannya? Mulailah dengan menjalin relasi dan bersahabat dengan mereka. 
Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus membuka hati setiap orang percaya untuk 
semakin peka terhadap orang-orang di sekitar mereka sehingga kesempatan 
memberitakan Kabar Baik dapat terus dilakukan. Berdoalah pula agar para tunawicara 
yang diinjili dapat membuka hati mereka untuk menerima Kristus.  
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4 Juni 2014 - Orang Kristen yang Jarang Membaca Firman Tuhan  

Firman Tuhan sebagai tuntunan hidup orang Kristen harus dibaca dan direnungkan 
setiap hari. Jika ada orang Kristen yang jarang membaca firman Tuhan, kesempatan 
berharga untuk hidup sesuai perintah Tuhan akan sulit didapatkan. Sudah seharusnya 
setiap orang percaya menjadikan firman Tuhan sebagai makanan terpenting dalam 
hidup rohani mereka. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sesuai kehendak-
Nya. Marilah kita berdoa untuk orang Kristen yang jarang membaca firman Tuhan, 
kiranya mereka dapat membuka hati dan rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan 
hidup di dalam kebenaran-Nya. Berdoalah pula agar mereka memiliki keinginan untuk 
belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari.  

5 Juni 2014 - Para Pekerja Misi  

Para pekerja misi mempunyai tugas berat karena mereka akan berhadapan langsung 
dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Mereka harus 
memiliki hati dan semangat melayani yang terus menyala-Nyala di dalam Tuhan. Untuk 
itu, sebagai orang percaya, kita harus mendukung mereka terutama dalam hal doa. 
Mereka membutuhkan dukungan doa kita karena di medan penginjilan yang mereka 
hadapi, kekuatan dan kuasa doa-doa kita akan sangat menolong mereka. Marilah kita 
mendoakan para pekerja misi agar tangan Tuhan Yesus senantiasa menopang dan 
menolong mereka. Kiranya hasil jerih payah mereka membuahkan banyak petobat baru 
sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak.  

6 Juni 2014 - Orang Kristen yang Bekerja di Luar Negeri  

Bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. Tidak menutup kemungkinan, beberapa orang Kristen pun 
juga mengambil kesempatan untuk bekerja di sana. Tantangan yang dihadapi orang 
Kristen pun tentu juga beragam, terutama jika mereka berada di negeri yang belum 
terjangkau Injil. Mereka harus bertahan hidup di negeri orang dan mempertahankan 
iman dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar orang 
Kristen yang bekerja di luar negeri bisa tetap setia di dalam Tuhan. Berdoalah pula agar 
hidup mereka bisa menjadi berkat dan cermin kasih Kristus bagi orang-orang di sana.  

7 Juni 2014 - Lingkungan yang Masih Kumuh  

Keadaan lingkungan akan sangat memengaruhi kesehatan masyarakat. Lingkungan 
yang bersih, tentu akan membuat masyarakat menjadi sejahtera dan terhindar dari 
berbagai macam penyakit. Namun, ada lingkungan yang sampai saat ini masih 
tergolong kumuh karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan 
mereka. Biasanya, masyarakat di lingkungan semacam ini riskan terhadap berbagai 
masalah kesehatan dan minim kesejahteraan hidup. Marilah kita berdoa agar 
masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh mau menyadari dan berusaha hidup 
bersih, serta bersama-sama mau membangun lingkungan yang sehat.  
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8 Juni 2014 - Pentingnya Kamus Alkitab  

Membaca dan merenungkan Alkitab menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. 
Dalam melakukan aktivitas ini, seseorang pasti akan menemui kesulitan, baik dalam 
mencari makna kata maupun konteks yang melatarbelakangi kata tertentu. Untuk itu, 
seseorang perlu menggunakan kamus Alkitab supaya kesulitan tersebut dapat diatasi. 
Kamus Alkitab ini bisa dalam bentuk cetak maupun digital. Jika Anda ingin 
menggunakan kamus Alkitab bentuk digital, silakan berkunjung ke situs Alkitab SABDA 
< http://alkitab.sabda.org/dictionary.php >. Mari kita berdoa agar setiap sarana yang ada 
saat ini, yang bertujuan untuk menolong setiap orang percaya belajar Alkitab, dapat 
menjadi alat dan berkat untuk semakin mengenalkan kebenaran Kristus bagi setiap 
orang.  
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KADOS 205 (9 -- 15 Juni 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Setiap hari, terlalu banyak peristiwa dan masalah yang kita hadapi. Tak jarang, keadaan 
ini membuat fokus hati kita berpaling pada hal-hal tersebut sehingga damai sejahtera 
perlahan-lahan terkikis dan kegelisahan mulai melingkupi hati kita. Jika Anda pernah 
mengalami hal ini atau mungkin saat ini sedang mengalaminya, cepatlah datang 
kepada Tuhan dan meminta ampun kepada-Nya. Mintalah agar Tuhan "menarik" hati 
Anda kembali dan tunduk di bawah otoritas Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan 
dan berdoa dengan kesungguhan hati. Selamat berdoa. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

09 Juni 2014 - Pendiri Organisasi Misi  

Banyak organisasi Kristen yang ada di Indonesia, dan semuanya saling mendukung 
kemajuan pelayanan Tuhan. Salah satunya ialah organisasi misi. Organisasi ini 
membentuk dan menghasilkan para pekerja misi untuk melakukan pengabaran Injil ke 
tempat-tempat yang belum terjangkau Injil. Di balik organisasi misi ini, peranan pendiri 
organisasi juga sangat penting karena dia yang diberi tanggung jawab pertama oleh 
Tuhan dalam mengemban visi dan misi organisasi tersebut. Untuk itu, marilah kita 
berdoa untuk setiap pendiri organisasi misi agar mereka tetap setia dalam Tuhan, 
dalam mengemban visi misi yang telah dipercayakan kepada mereka. Berdoalah pula 
agar organisasi misi di Indonesia dapat terus berkembang dengan api yang dari Tuhan 
sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan.  

10 Juni 2014 - Ibu yang Baru Melahirkan  

Salah satu tahap kehidupan seorang wanita yang tergolong "berat" adalah ketika ia 
melahirkan anak. Tahap ini menjadi tantangan dan perjuangan seorang wanita karena 
pada tahap inilah, nyawa dan semua tenaga dikerahkan untuk bisa melahirkan anak 
dengan selamat. Bagi wanita Kristen, menjadi seorang ibu adalah anugerah. Untuk itu, 
marilah kita berdoa bagi setiap ibu yang baru melahirkan agar kondisi mereka tetap 
sehat dan dapat menjaga buah hati mereka dengan penuh ucapan syukur. Berdoalah 
pula agar semua ibu Kristen dapat melayani keluarga dengan baik sehingga melalui 
perannya, nama Tuhan selalu dimuliakan.  

11 Juni 2014 - Pertumbuhan Rohani Keluarga yang Baru Bertobat  

Sungguh menjadi sukacita yang besar apabila ada keluarga yang bertobat dan 
memercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, perhatian dan kepedulian 
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kita sebagai orang percaya tidak hanya berhenti sampai pada tahap ini saja, kita harus 
menolong mereka agar iman mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa 
membawa mereka pada persekutuan doa, kelompok sel, bahkan mengenalkan mereka 
terhadap aktivitas-aktivitas kerohanian seperti saat teduh, melakukan pendalaman 
Alkitab, dll.. Mari kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus agar setiap keluarga yang 
baru bertobat dapat senantiasa berada dalam lingkungan yang mendukung untuk 
pertumbuhan rohani mereka. Berdoalah pula agar iman mereka terus dipelihara oleh 
Tuhan, dan mereka menjadi saksi bagi sesama mereka yang belum percaya.  

12 Juni 2014 - Gereja dan Semua Kegiatannya  

Tidak dimungkiri bahwa gereja yang mempunyai banyak kegiatan rohani menjadi tanda 
bahwa gereja tersebut mengalami perkembangan. Namun, perlu ditekankan bahwa 
perkembangan yang paling penting ialah pertumbuhan iman jemaat dalam pengenalan 
akan Tuhan. Keterlibatan seseorang dalam banyak kegiatan tidak selalu mencerminkan 
bagaimana pertumbuhan iman orang tersebut. Untuk itu, mari kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus untuk semua gereja di Indonesia agar fokus gereja tidak menyimpang dari 
firman Tuhan, dan jemaat dapat mengalami pertumbuhan iman yang benar. Berdoalah 
pula agar setiap gereja mampu memberikan kegiatan-kegiatan yang berguna, yang 
semakin membekali dan menumbuhkan jemaat dalam pengenalan akan Tuhan.  

13 Juni 2014 - Para Tunaaksara  

Sebagai orang percaya, marilah kita memedulikan sesama kita, khususnya mereka 
yang menyandang tunaaksara. Banyak hal yang dapat kita lakukan bagi mereka, 
terutama menyediakan waktu kita untuk menolong mereka belajar membaca dan 
meningkatkan kualitas pengetahuan mereka. Para tunaaksara sudah selayaknya 
mendapatkan perhatian sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan tidak lagi 
dianggap sebagai kelompok terbelakang. Mari kita berdoa bagi para tunaaksara agar 
mereka tetap bersemangat untuk belajar dan berusaha mengembangkan diri. Berdoalah 
pula untuk setiap orang percaya yang menolong mereka, kiranya mereka dapat 
melakukannya dengan sabar dan penuh kasih Kristus.  

14 Juni 2014 - Lansia yang Masih Bekerja  

Orang tua yang sudah lanjut usia seharusnya menikmati masa tua mereka di rumah. 
Namun, sampai saat ini, masih banyak lansia yang harus bekerja untuk mencukupi 
kebutuhan hidup. Bahkan, ada lansia yang masih menjadi tulang punggung keluarga, 
baik anak maupun cucunya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para lansia 
yang masih bekerja diberi kekuatan dan kesabaran dalam bekerja. Berdoalah pula agar 
para lansia Kristen tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan, baik ketika mereka 
bekerja maupun melakukan rutinitas sehari-hari.  
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15 Juni 2014 - Perkantas di Indonesia  

Perkantas adalah organisasi Kristen antar perguruan tinggi di Indonesia. Keberadaan 
perkantas di universitas sangat mendukung pertumbuhan rohani dan juga kepedulian 
para mahasiswa terhadap kegiatan kerohanian. Melalui perkantas, para mahasiswa 
bisa belajar dan menumbuhkan pengenalan mereka akan Kristus, baik melalui 
persekutuan maupun aktivitas yang diselenggarakan. Untuk itu, marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar seluruh perkantas di Indonesia dapat saling mendukung dan 
melakukan peran mereka dengan maksimal. Berdoalah pula agar para mahasiswa bisa 
memanfaatkan organisasi ini dengan bijaksana sehingga kerohanian mereka dapat 
terus bertumbuh.  
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KADOS 206 (16 -- 22 Juni 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Apakah selama ini Anda bisa menikmati hidup Anda? Pertanyaan ini bisa menjadi 
pertanyaan refleksi untuk menyadarkan kita bagaimana kita menjalani hidup selama ini. 
Kita bisa menikmati hidup atau tidak bergantung pada bagaimana kita memaknai setiap 
peristiwa yang kita alami setiap hari. Satu hal yang menjadi kunci keberhasilan kita 
dalam menjalani hidup ini adalah kita ada karena Tuhan dan untuk Tuhan, itulah yang 
harus kita ingat setiap waktu. Jadi, apa pun yang kita lakukan dan apa pun yang terjadi 
dalam hidup kita, semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Milikilah hati yang 
fokus kepada Tuhan dan kaki yang berlutut setiap waktu untuk berdoa kepada-Nya. 
Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

16 Juni 2014 - Kesetiaan Keluarga Kristen  

Keluarga menjadi lingkungan pertama yang berperan dalam menumbuhkan iman 
seseorang. Sebuah keluarga Kristen harus bisa menjadi lingkungan yang sehat demi 
pertumbuhan iman yang sehat pula. Tuhan sangat menghendaki setiap keluarga Kristen 
hidup bertumbuh di dalam Dia dan tetap setia mengerjakan panggilannya. Untuk itu, 
marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap keluarga Kristen dapat memberi 
teladan yang baik dalam iman dan perbuatan. Berdoalah pula agar setiap keluarga 
Kristen tetap setia dalam melakukan perannya sehingga nama Tuhan semakin 
ditinggikan, baik melalui keluarga maupun anggotanya.  

17 Juni 2014 - Pelayanan Rumah Sakit terhadap Pasien Miskin  

Rumah sakit sebagai tempat pengobatan dan pemulihan pasien sudah seharusnya 
memberikan pelayanan terbaik bagi semua pasiennya, baik mereka yang tergolong 
kaya maupun kurang mampu. Terlebih lagi pada saat ini, adanya bantuan dari 
pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, seharusnya tidak menjadi tolok ukur bagi 
pihak rumah sakit dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasiennya. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap rumah sakit, baik swasta maupun 
pemerintah, dapat secara maksimal melayani masyarakat tanpa membedakan status 
dan golongan. Berdoalah pula agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka.  
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18 Juni 2014 - Guru-Guru PAK  

Tanggung jawab guru PAK dalam melakukan tugas sangat besar. Selain memberikan 
pengetahuan tentang agama Kristen, para guru PAK juga berperan dalam membimbing 
dan mengarahkan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-
Nya. Secara tidak langsung, para guru PAK berperan dalam pertumbuhan rohani para 
muridnya. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk semua guru PAK agar Tuhan senantiasa 
menolong mereka untuk hidup dalam Tuhan sehingga bukan hanya ilmu/pengetahuan 
agama saja yang diberikan, melainkan juga teladan hidup yang sesuai dengan firman 
Tuhan. Berdoalah pula agar semua murid bisa bekerja sama dengan guru PAK 
sehingga proses belajar dapat lancar dan iman mereka semakin bertumbuh di dalam 
Tuhan.  

19 Juni 2014 - Bayi yang Dibuang Oleh Ibunya  

Anak adalah anugerah Tuhan. Namun, t idak semua ibu menyadari hal ini. Peristiwa ibu 
menelantarkan bayinya kerap terdengar, baik dalam pemberitaan di radio maupun 
televisi. Bayi yang baru lahir sering kali ditinggal di tempat-tempat yang kurang layak, 
dititipkan kepada orang lain dan tidak diambil lagi, bahkan ada yang sampai dihilangkan 
nyawanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk setiap ibu agar mereka 
memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mau merawat bayinya dengan penuh ucapan 
syukur. Berdoalah pula agar bayi yang kini masih hidup dan dirawat oleh orang yang 
menemukannya, beroleh kesehatan dan boleh melanjutkan kehidupan dalam kasih 
karunia Tuhan.  

20 Juni 2014 - Karakter Anak Kristen  

Kemajuan zaman dan perkembangan berbagai aspek kehidupan saat ini mempunyai 
potensi besar dalam memengaruhi cara anak Kristen berperilaku dan berpikir. Sebagai 
orang dewasa, kita harus lebih giat lagi memperhatikan dan menjaga anak-anak kita 
agar tidak terjerumus atau mengikuti pola hidup yang tidak sesuai dengan ajaran firman 
Tuhan. Kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu pengenalan akan Tuhan dan 
firman-Nya sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. 
Marilah kita berdoa agar semua anak Kristen bisa menyikapi semua kemajuan dan 
perkembangan zaman ini dengan bijaksana. Kiranya kasih dan pimpinan Roh Kudus 
senantiasa menaungi mereka, baik dalam berpikir maupun bertindak.  

21 Juni 2014 - Pemuda/Pemudi yang Sedang Bimbang dalam Menentukan 
Pasangan Hidup  

Beberapa orang berpendapat bahwa menentukan pasangan hidup sama pentingnya 
dengan menentukan keyakinan/kepercayaan iman. Tidak dimungkiri bahwa 
menentukan pasangan hidup menjadi tahap yang penting dalam hidup seseorang 
karena pilihan mereka akan menentukan bagaimana kehidupan mereka di masa yang 
akan datang. Untuk itu, pemuda/pemudi harus bijaksana dalam mengambil keputusan, 
dan yang lebih penting adalah harus melibatkan Tuhan dalam proses ini. Marilah kita 
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berdoa, khususnya untuk pemuda/pemudi Kristen yang sedang bimbang dalam 
menentukan pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat 
mengambil keputusan yang benar. Berdoalah pula agar mereka bisa tetap setia 
beriman kepada Kristus dan mengutamakan terang firman Tuhan dalam setiap 
pengambilan keputusan.  

22 Juni 2014 - Komunitas Pendalaman Alkitab di Internet  

Komunitas pendalaman Alkitab tidak hanya ada dalam dunia nyata saja, tetapi dalam 
dunia maya/internet pun sudah mulai berkembang. Salah satu jejaring sosial, yaitu 
Facebook, juga sudah dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ini. Meskipun dilakukan 
di internet, kegiatan pendalaman Alkitab ini berjalan lancar dan sangat efektif 
menjangkau banyak orang dari berbagai tempat. Sebagai contoh, komunitas 
pendalaman Alkitab e-Santapan Harian dan e-Renungan Harian yang diselenggarakan 
di Facebook Grup. Melalui komunitas ini, banyak orang boleh merenungkan firman 
Tuhan dan berdiskusi untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam. Marilah kita berdoa 
agar semua komunitas pendalaman Alkitab di internet dapat menjadi berkat bagi 
banyak orang, dan keberadaannya bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan firman 
Tuhan.  

e-SH < https://www.facebook.com/groups/santapan.harian > 
e-RH < https://www.facebook.com/groups/renungan.harian >  

  

https://www.facebook.com/groups/santapan.harian
https://www.facebook.com/groups/renungan.harian
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KADOS 207 (23 -- 29 Juni 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Tetap percaya kepada Kristus dan mau melakukan firman-Nya bukanlah hal yang 
mudah dilakukan oleh setiap orang percaya. Kita perlu meminta kemampuan dan 
kekuatan dari Tuhan untuk bisa mempertahankan iman kita dalam kondisi sesulit apa 
pun. Untuk itu, marilah kita tekun berdoa dan merenungkan firman Tuhan agar kita bisa 
tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak salah langkah. Marilah kita bersama-sama 
merendahkan hati di hadapan Tuhan, berlutut, dan berdoa kepada-Nya. Tuhan akan 
menolong kita semua. Amin.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

23 Juni 2014 - Pekerja yang Terkena PHK  

Seseorang yang diberhentikan dari pekerjaan yang sudah ditekuninya selama beberapa 
tahun tentu mengalami beban berat. Hal semacam ini sering dialami oleh para pekerja 
pabrik/perusahaan yang diberhentikan secara berencana oleh pihak perusahaan. Ada 
beberapa alasan khusus yang membuat para pekerja ini mendapatkan PHK 
(Penghentian Hubungan Kerja), bisa dari faktor intern pekerja sendiri atau dari faktor 
perusahaan (misal pengurangan jumlah tenaga kerja, perusahaan mengalami 
kemerosotan). Marilah kita berdoa untuk para pekerja yang terkena PHK, kiranya 
mereka tidak putus asa dan terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru. 
Berdoalah pula agar para pekerja Kristen terus memiliki pengharapan dan tetap setia 
dalam iman.  

24 Juni 2014 - Hari Bidan Nasional  

Keberadaan bidan sangat penting, khususnya untuk menolong wanita yang akan 
melahirkan. Dengan adanya bidan, para wanita sering kali lebih mudah mendapatkan 
pertolongan karena tempat praktik bidan yang cenderung berada di tengah-tengah 
kampung, dan secara finansial, biayanya lebih terjangkau dibanding jika harus pergi ke 
dokter kandungan. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk semua bidan di Indonesia agar 
mereka bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik dalam menolong 
wanita yang melahirkan maupun merawat bayinya. Berdoalah pula agar para bidan di 
Indonesia dapat meningkatkan wawasan dan keahliannya sehingga kualitas pelayanan 
kesehatan di Indonesia juga semakin meningkat.  

25 Juni 2014 - Penduduk Primitif di Indonesia  

http://doa.sabda.org/
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Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih mempunyai beberapa daerah yang 
penduduknya tergolong primitif. Penduduk yang masih primitif ini biasanya belum 
mengenal Injil dan masih menyembah dewa, yang mereka anggap sebagai 
Tuhan/penguasa alam ini. Kerohanian yang semacam ini seharusnya menjadi 
keprihatinan bagi orang percaya untuk bangkit memberitakan Injil kepada mereka. Mari 
kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang percaya memiliki 
kerinduan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Berdoalah 
pula bagi penduduk primitif agar mereka mau membuka hati untuk Injil, dan menerima 
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.  

26 Juni 2014 - Hari Antinarkoba Sedunia  

Narkotika, yang merupakan bagian dari narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Hingga saat ini 
penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah sulit untuk dicegah. Para pengedar 
menggunakan berbagai macam cara untuk menyelundupkan narkoba ke daerah, kota, 
bahkan negara tertentu, sehingga banyak orang dapat dengan mudah mendapatkan 
narkoba. Keadaan semacam bisa menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena 
mulai anak-anak, remaja, sampai dewasa, dapat memperoleh narkoba dari orang-orang 
yang tak bertanggung jawab. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar di hari 
Antinarkoba ini, seluruh masyarakat semakin menyadari betapa berbahayanya narkoba 
sehingga mereka dapat saling bekerja sama untuk membasmi keberadaan narkoba di 
tengah-tengah masyarakat.  

27 Juni 2014 - Gaya Hidup Hamba Tuhan  

Gaya hidup para hamba Tuhan akan menjadi teladan bagi jemaat maupun orang-orang 
yang ada di sekitarnya. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan, sangatlah penting menghidupi 
firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Ketika seorang hamba 
Tuhan bisa menjadi teladan yang baik, jemaat/orang yang ada di sekitarnya pasti akan 
ikut diberkati dan melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar para hamba Tuhan dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya 
gaya hidup para hamba Tuhan mampu mencerminkan kasih Kristus.  

28 Juni 2014 - Pelanggan Publikasi Elektronik YLSA  

Meningkatkan wawasan dan pengenalan akan Tuhan menjadi kewajiban bagi setiap 
orang percaya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berlangganan 
publikasi elektronik YLSA. Dengan berlangganan publikasi ini, Anda akan mendapat 
tulisan-tulisan yang alkitabiah dan kesegaran baru dalam hati Anda. Mari kita berdoa 
agar para pelanggan publikasi elektronik YLSA dapat terus bertumbuh, baik dalam hal 
pengetahuan maupun iman.  

---> http://sabda.org/publikasi/arsip  

http://sabda.org/publikasi/arsip
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29 Juni 2014 - Pendeta yang Teraniaya  

Kehidupan seorang pendeta tidaklah selalu mudah. Beberapa pendeta, terutama 
mereka yang berada di daerah terpencil, sering mengalami tekanan dan penganiayaan 
oleh oknum tertentu. Tidak jarang, seluruh anggota keluarga pendeta bisa menjadi 
sasaran penganiayaan ini. Inilah perjuangan iman hamba Tuhan demi Kristus. 
Kenyataan hidup semacam inilah yang sangat memerlukan dukungan doa dari semua 
orang percaya agar kita dapat saling menguatkan dan menopang mereka dalam 
kekuatan doa. Mari kita berdoa bagi para pendeta yang teraniaya, kiranya mereka tetap 
teguh beriman di dalam Kristus sekalipun dalam keadaan teraniaya. Berdoa pula agar 
Tuhan Yesus menolong mereka sehingga mereka dapat tetap kuat dalam menghadapi 
semua tekanan yang mereka alami.  
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KADOS 208 (30 Juni -- 6 Juli 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan betapa damainya kasih 
Kristus. Anda ingin bisa merasakannya? Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah setiap 
waktu. Milikilah relasi yang intim dengan- Nya sehingga Anda bisa mengerti apa yang 
menjadi keinginan-Nya. Apakah Anda sudah siap? Marilah berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

30 Juni 2014 - Departemen Agama  

Sebagai departemen yang membidangi urusan agama, departemen agama berfungsi 
memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama. 
Departemen ini juga berfungsi memberdayakan umat beragama dan lembaga 
keagamaan, serta membina kerukunan umat beragama. Untuk itu, marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar departemen agama bisa mengerjakan tugasnya dengan baik 
dan bertanggung jawab sehingga semua urusan agama di Indonesia dapat berjalan 
dengan lancar. Berdoalah pula untuk setiap keputusan yang ditetapkan oleh 
departemen agama, kiranya dapat membuat kualitas kehidupan beragama di Indonesia 
menjadi lebih baik dan saling menjaga kerukunan antarpemeluk agama.  

1 Juli 2014 - Publikasi Berita PESTA Genap Berusia 9 Tahun  

Salah satu bidang pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah PESTA 
(Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam). Melalui PESTA <www.pesta.org>, 
banyak orang Kristen awam, yang bergabung dalam kelas-kelas PESTA, mendapatkan 
pelajaran-pelajaran alkitabiah yang sangat menolong pertumbuhan iman mereka. Selain 
diskusi, PESTA juga mempunyai komunitas yang dapat menolong setiap anggotanya 
untuk tetap saling berelasi. Semua kegiatan PESTA ini bisa Anda simak 
perkembangannya melalui publikasi Berita PESTA 
<www.sabda.org/publikasi/berita_pesta>, yang pada hari ini genap berusia 9 tahun. 
Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat kepada redaksi 
publikasi Berita PESTA sehingga setiap berita yang disajikan dapat menjadi berkat bagi 
semua orang.  

2 Juli 2014 - Keluarga Pegawai Pemerintah  

Kita sering mendengar atau membaca berita tentang aktivitas para pegawai pemerintah, 
yang sering kali justru memberikan kabar buruk, baik dalam hal korupsi maupun kinerja 
mereka. Adanya berita buruk yang menyangkut para pegawai pemerintah Indonesia 

http://doa.sabda.org/
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berdampak pula pada kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Bagi anggota keluarga 
pegawai pemerintah, hidup di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah. 
Selain harus bertahan terhadap berita buruk yang sedang mencuat, mereka harus 
berani menghadapi berbagai tekanan yang menimpa mereka. Marilah kita berdoa untuk 
keluarga pegawai pemerintah yang sedang bermasalah, kiranya mereka dapat 
menghadapi masalah ini dengan hati yang terbuka. Berdoalah pula agar para pegawai 
pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab.  

3 Juli 2014 - Kualitas Karakter Bangsa Indonesia  

Karakter sebuah bangsa sangat menentukan perkembangan dan kemajuan bangsa. 
Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia sering kali berbenturan dengan masalah 
karakter, seperti korupsi, kriminalitas, tawuran, dan perselisihan. Orang yang memiliki 
karakter baik pasti tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 
karakternya. Karena itu, sangat penting bagi setiap kita untuk memiliki karakter yang 
berkualitas supaya hidup kita bisa menjadi teladan dan berkat. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar bangsa Indonesia bisa terus berkembang dengan kualitas 
karakter yang baik. Berdoalah pula agar setiap orang Indonesia mau menyadari 
pentingnya kualitas karakter sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi berkat bagi 
bangsa lain.  

4 Juli 2014 - Pendidikan Agama di Sekolah Kristen  

Pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah menjadi pelajaran yang penting untuk 
menumbuhkan iman murid kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, setiap guru agama Kristen 
harus benar-benar mengajarkan prinsip- prinsip nilai iman Kristen yang sesuai dengan 
Alkitab. Ini bukanlah tugas yang mudah karena guru agama Kristen harus bisa memberi 
teladan hidup yang selaras dengan apa yang mereka ajarkan kepada para muridnya. 
Marilah kita berdoa untuk semua guru agama Kristen agar bisa mengajar pelajaran 
agama Kristen dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Berdoalah pula agar 
pendidikan agama Kristen di sekolah dapat menjadi sarana untuk memelihara iman 
para murid kepada Kristus.  

5 Juli 2014 - Hari Bank Indonesia  

Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk menjaga 
kestabilan nilai rupiah ini, Bank Indonesia harus bisa menjalankan ketiga bidang 
tugasnya (kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan sistem perbankan di Indonesia) 
dengan baik. Selain menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia juga harus 
mengatur peredaran uang di negara ini. Marilah kita berdoa agar Bank Indonesia dapat 
berfungsi dengan benar dalam menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah, baik 
terhadap barang/jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Berdoalah pula agar 
keberadaan Bank Indonesia dapat semakin memajukan kondisi perekonomian di 
Indonesia sehingga masyarakat boleh merasakan kesejahteraan.  
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6 Juli 2014 - Milis-Milis Kristen  

Saat ini, banyak kesempatan bagi orang Kristen untuk membuka wawasan dan menjalin 
relasi dengan sesama, baik melalui kehidupan nyata maupun maya. Salah satu 
komunitas yang sangat berpotensi untuk mewujudkan dua hal tersebut adalah milis 
Kristen. Melalui milis Kristen, kita bisa memperoleh banyak informasi melalui para 
anggota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, kita bisa saling bertukar pikiran, 
sharing, berbagi informasi, dll.. Marilah kita berdoa untuk semua milis Kristen, kiranya 
setiap anggota dapat saling menguatkan dan mendukung dalam iman. Berdoalah pula 
agar milis-milis Kristen tidak disalahgunakan sebagai ajang untuk promosi atau berbagi 
bahan yang tidak relevan dengan penginjilan.  
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KADOS 209 (7 -- 13 Juli 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Pekan ini akan menjadi pekan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada 
tanggal 9 Juli nanti, kita akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon Presiden 
dan Wakil Presiden RI 2014. Kita harus bisa menggunakan kesempatan ini dengan 
sebaik-baiknya supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam memilih para pemimpin negeri 
yang takut akan Tuhan dan rela mengabdi bagi semua orang. Untuk itu, sebagai orang 
percaya, marilah kita bawa Indonesia dalam doa agar semua rencana dan pelaksanaan 
Pemilihan Presiden bisa berlangsung dengan lancar dan damai. Kiranya segala 
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat berdoa untuk bangsa ini.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

7 Juli 2014 - Orang Percaya yang Masih Terikat Okultisme  

Ketika seseorang telah menerima Kristus sebagai Juru Selamat, sesungguhnya ia 
menjadi manusia baru yang menjalani teladan kehidupan Kristus. Akan tetapi, pada 
kenyataannya, masih banyak orang Kristen yang terikat dengan tradisi okultisme 
(kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia, perdukunan, klenik), 
baik karena menjalani tradisi dan budaya, maupun dalam rangka mencari jalan pintas 
dalam hal ekonomi, studi, jodoh, pekerjaan, dsb.. Marilah kita berdoa agar kuasa Tuhan 
bekerja dalam diri orang-orang yang masih terikat dengan praktik okultisme ini. Biarlah 
terang firman dan kehendak Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran mereka sehingga 
hanya Tuhan satu- satunya yang menjadi fokus utama dalam pengharapan mereka, dan 
segala kuasa kegelapan dapat enyah dari dalam kehidupan mereka.  

8 Juli 2014 - Bahaya Makanan yang Menggunakan Bahan Pengawet  

Demi mengejar untung dan pendapatan yang besar, banyak produsen memproduksi 
makanan yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bahan pengawet 
dengan kadar kimiawi yang tinggi. Saat ini, bahan pengawet kimia telah menjadi bahan 
yang lumrah digunakan dalam berbagai produk olahan industri, demi menjaga mutu 
produk seiring berjalannya waktu. Mari berdoa agar semakin banyak orang menyadari 
bahaya dari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet ini sehingga 
mereka semakin mengurangi penggunaannya dan beralih kepada makanan yang lebih 
sehat. Berdoalah pula bagi para produsen makanan agar mereka mendapat hikmat 
bijaksana dari Tuhan, untuk mengganti penggunaan bahan pengawet kimia dalam 
produk-produk mereka dengan cara-cara organik yang lebih aman dan sehat.  

9 Juli 2014 - Pemilihan Presiden 2014  
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Hari ini, Indonesia sedang melangsungkan Pemilu Pemilihan Presiden 2014. Seluruh 
rakyat Indonesia benar-benar mengharapkan sosok pemimpin negara yang 
bertanggung jawab, mementingkan rakyat, dan berani berjuang membawa Indonesia ke 
arah yang lebih baik. Kedua calon presiden dan wakil presiden telah ditetapkan dan 
sekarang, rakyat Indonesia dituntut untuk menggunakan hak pilih mereka dengan 
penuh tanggung jawab. Melalui Pemilu ini, kita diberi kesempatan berharga untuk ambil 
bagian dalam menentukan pemimpin negara, yang kelak akan memimpin bangsa ini 
untuk 5 tahun ke depan. Marilah kita berdoa agar seluruh rakyat Indonesia 
menggunakan hak pilihnya dengan benar, memilih presiden dan wakilnya dengan 
penuh keyakinan tanpa paksaan/ancaman dari pihak mana pun. Berdoalah pula agar 
siapa pun nanti yang akan menjabat sebagai presiden dan wakilnya, dapat melakukan 
tugasnya dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan, mempunyai visi misi yang 
jelas, dan mementingkan kesejahteraan bersama.  

10 Juli 2014 - Kesaksian Umat Percaya tentang Kasih Kristus  

Kasih Kristus adalah kasih yang sungguh mengubahkan dan menyelamatkan hidup. Hal 
tersebut membuat kekristenan menjadi sebuah anugerah bagi orang-orang yang rindu 
akan kebenaran dan keselamatan sejati. Untuk itulah orang-orang percaya dipanggil 
menjadi garam dan terang dalam mewartakan kasih-Nya. Marilah kita berdoa agar umat 
kristiani semakin menyadari panggilan mereka, yaitu untuk membagikan kasih Kristus 
kepada orang-orang yang belum mengenal Dia sehingga semakin banyak pribadi 
beroleh kesempatan untuk mengenal kasih yang sejati. Berdoalah pula agar orang-
orang percaya tidak hanya sekadar menyatakan dan membicarakan tentang kasih 
Kristus melalui bibir mereka, tetapi juga melalui kehidupan dan karya nyata mereka di 
dalam masyarakat.  

11 Juli 2014 - Motivasi Para Hamba Tuhan  

Di tengah arus dunia yang semakin dipenuhi dengan pandangan hedonis dan 
materialistis, panggilan sebagai pelayan atau hamba Tuhan kian mendapat tantangan 
berat. Bekerja di ladang Tuhan berarti mengikut Dia, memikul salib, dan menjalani 
penderitaan bersama-Nya. Itu bukanlah konsekuensi yang mudah untuk diambil karena 
dibutuhkan motivasi yang murni, komitmen yang kuat, serta iman yang teguh untuk 
melakoninya. Mari kita berdoa bagi para Hamba Tuhan yang bekerja di ladang-Nya 
agar Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk memurnikan motivasi mereka, memelihara 
kehidupan mereka, dan semakin meneguhkan pelayanan mereka di tengah-tengah 
tantangan zaman. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal 
akan memampukan mereka untuk terus menjalani panggilan mereka dengan motivasi 
yang benar.  

12 Juli 2014 - Hari Koperasi  

Koperasi terbukti mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi. Saat ini, banyak 
perusahaan telah memanfaatkan koperasi untuk menolong karyawannya, terutama 
mereka yang menjadi anggota koperasi, terutama dalam hal finansial. Setiap anggota 
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bisa menabung atau meminjam uang dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga 
anggota tidak hanya dibantu secara finansial, tetapi juga dilatih untuk menabung dan 
berorganisasi secara "sehat". Adanya koperasi yang "sehat" pasti akan sangat 
menolong setiap anggotanya dan dapat mendukung kemajuan perusahaan. Marilah kita 
berdoa untuk setiap koperasi yang ada di perusahaan, kiranya dapat dijalankan dengan 
transparan dan jujur sehingga dapat menjadi berkat bagi anggota dan pengelolanya. 
Berdoalah pula agar di hari Koperasi ini, kegiatan koperasi di Indonesia semakin maju 
sehingga perekonomian negara juga dapat didukung dan mengalami kemajuan.  

13 Juli 2014 - Para Pembantu Rumah Tangga  

Pembantu rumah tangga telah menjadi bagian integral dari keluarga- keluarga urban 
yang tinggal di perkotaan. Karena kesibukan dan pekerjaan yang padat, banyak 
penduduk di perkotaan memakai jasa para pembantu rumah tangga untuk menangani 
berbagai urusan/pekerjaan rumah. Tak ayal, pembantu rumah tangga telah menjadi 
sektor jasa yang amat dibutuhkan bagi banyak keluarga, walau tingkat kehidupan 
mereka umumnya masih jauh dari kata sejahtera. Marilah kita berdoa bagi para 
pembantu rumah tangga yang bekerja di di keluarga kita atau di keluarga sekitar 
lingkungan kita, agar keberadaan mereka semakin dihargai, kesejahteraan mereka 
semakin meningkat, dan melalui keluarga-keluarga kristiani tempat mereka bekerja, 
mereka dapat turut merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan Yesus.  
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KADOS 210 (14 -- 20 Juli 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Zaman yang semakin maju dan mobilitas yang semakin tinggi menuntut kita untuk 
bijaksana dalam menentukan prioritas pekerjaan/hal yang harus dikerjakan hari ini, 
terlebih lagi jika kita terbentur pada sebuah masalah/peristiwa rumit yang menguras 
pikiran dan tenaga kita untuk menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa bijaksana dalam 
menjalani hari-hari seperti ini? Ada banyak hal penting, pekerjaan yang harus 
diselesaikan segera, dan masalah yang harus dibereskan, tetapi hal terpenting yang 
harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Marilah 
kita mendahulukan Tuhan di atas semua kesibukan kita. Memuliakan nama Tuhan di 
tengah-tengah permasalahan kita. Ia senantiasa menolong dan memberikan hikmat 
serta kebijaksanaan kepada kita yang datang kepada-Nya. Mari berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

14 Juli 2014 - Semangat Jemaat dalam Pemberitaan Kabar Baik  

Gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus harus terus bertumbuh dan berkembang di 
dalam Dia. Gereja tidak boleh hanya mementingkan kegiatan-kegiatan rohani saja, 
tetapi gereja harus mementingkan pertumbuhan rohani jemaatnya. Gereja harus 
menolong jemaat untuk bertumbuh, bersatu dalam doa, dan sehati sepikir di dalam 
Tuhan agar kehidupan iman di gereja semakin kuat. Ketika jemaat mengalami 
pertumbuhan rohani, jemaat akan semakin giat dalam pemberitaan Kabar Baik. 
Sebagai orang Kristen, marilah kita menyadari betapa pentingnya pertumbuhan rohani, 
yang akan semakin "menghidupkan" gereja itu sendiri, terutama dalam hal pemberitaan 
Kabar Baik. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap gereja lebih 
mementingkan pertumbuhan rohani jemaat daripada kepentingan lain. Berdoalah pula 
agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja sehingga mereka dapat 
terus membekali jemaat dengan kebenaran firman Tuhan melalui berbagai kegiatan 
rohani di gereja.  

15 Juli 2014 - Kebijaksanaan Allah untuk Para Hamba Tuhan  

Kehidupan hamba Tuhan tidak selalu "mulus" atau baik-baik saja. Banyak hamba 
Tuhan yang mengalami kesulitan hidup, terutama untuk mempertahankan iman mereka. 
Tantangan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, tantangan dari golongan 
ekstrem yang menolak Kristus, bahkan tak jarang tantangan itu muncul dalam keluarga 
mereka sendiri. Apa pun yang terjadi, peristiwa baik atau buruk, semuanya ada dalam 
kebijaksanaan Allah karena Ia yang mengerti dan menguji iman kita, termasuk iman 
para hamba Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan senantiasa menguatkan 
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para hamba Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan. Kiranya mereka tetap 
bersandar dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan, yang adalah Sumber kekuatan 
dan damai sejahtera.  

16 Juli 2014 - Dosa Perzinaan dalam Kehidupan Jemaat Tuhan  

Sebagai orang percaya, kesetiaan harus terus dijaga karena kesetiaan merupakan 
salah satu karakter orang Kristen. Kita belajar setia dari Kristus karena Ia setia kepada 
kita, tak pernah meninggalkan kita walaupun kita menjauh dari-Nya. Untuk itu, sudah 
seharusnya jemaat Tuhan hidup dalam kesetiaan, baik kepada Tuhan, keluarga, 
maupun pasangan. Jika sampai saat ini masih ada dosa perzinahan dalam kehidupan 
jemaat Tuhan, marilah kita saling menegur dan menasihati agar saudara seiman kita 
bisa kembali kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar jemaat yang masih hidup dalam dosa perzinahan dapat segera 
bertobat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kasih Kristus melembutkan 
hatinya dan menolongnya untuk hidup setia seturut kehendak Tuhan.  

17 Juli 2014 - Peningkatan Kesejahteraan Rakyat  

Kesejahteraan rakyat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan 
tanggung jawab kita bersama: pemerintah dan rakyat. Jika rakyat dan pemerintah bisa 
bekerja sama dengan baik, aspek kehidupan yang kurang diperhatikan dan dipelihara, 
dapat diupayakan bersama-sama sehingga membawa hasil yang mampu 
menyejahterakan rakyat. Jika pemerintah menyediakan fasilitas umum, rakyat juga 
harus mau menjaga dan merawat supaya semua orang dapat menggunakan fasilitas 
tersebut dengan selayaknya. Marilah kita berdoa agar rakyat dan pemerintah Indonesia 
dapat saling bekerja sama dan mendukung dalam semua aspek kehidupan. Berdoalah 
pula agar kesejahteraan rakyat dapat diupayakan bersama dan tercapai sehingga 
Indonesia dapat mengalami kemajuan.  

18 Juli 2014 - Artis yang Menjadi Wakil Rakyat  

Kehidupan artis yang identik dengan kemewahan ternyata tidak membuat artis 
berkecimpung dalam dunia keart isannya saja. Banyak artis yang saat ini memberanikan 
diri untuk terjun dalam dunia politik dengan mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat. 
Meskipun mereka mempunyai latar belakang dari dunia hiburan, beberapa dari artis 
justru sampai saat ini masih dipercaya bisa mengemban tugas pemerintahan dengan 
baik, dan tidak terjerumus dalam kasus korupsi. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk 
semua artis yang menjadi wakil rakyat hingga saat ini, kiranya mereka tetap menjaga 
kejujuran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Berdoalah 
pula agar mereka bisa menjadi teladan bagi para wakil rakyat lainnya.  

19 Juli 2014 - Penyertaan Tuhan bagi Para Penerjemah Alkitab  

Firman Tuhan harus bisa menjangkau banyak kalangan, di mana pun mereka berada. 
Untuk itu, sampai saat ini, ada banyak versi Alkitab yang sudah dicetak sesuai dengan 
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sasaran penggunanya, seperti BIS, Shellabear, Terjemahan Baru, dll.. Bahkan, saat ini 
pun pengerjaan penerjemahan Alkitab masih terus berlanjut, khususnya untuk 
menolong kalangan tertentu yang belum terjangkau oleh versi-versi Alkitab yang sudah 
ada. Marilah kita berdoa untuk para penerjemah Alkitab agar Tuhan senantiasa 
menyertai, memampukan, dan memberi kekuatan kepada mereka sehingga proses 
penerjemahan Alkitab dapat dikerjakan dengan lancar. Berdoalah pula agar hikmat 
Tuhan melingkupi para penerjemah Alkitab agar dalam menerjemahkan Alkitab, mereka 
tetap setia pada firman Tuhan.  

20 Juli 2014 - Persekutuan Karyawan  

Hidup bersekutu dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di tempat kerja. 
Persekutuan ini biasanya diikuti oleh semua karyawan yang beragama Kristen, dan 
dilakukan di luar jam kantor atau setelah jam kerja selesai. Kegiatan ini sangat 
menolong para karyawan dalam belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama dalam 
Kristus, dan saling menguatkan antarteman kerja. Mari berdoa agar persekutuan 
karyawan yang ada saat ini bisa terus dikembangkan sehingga kehidupan doa dan 
kerinduan akan firman Tuhan terus bertumbuh. Berdoalah pula semoga di tempat-
tempat kerja yang belum ada kegiatan semacam ini, bisa mulai mengadakan 
persekutuan sehingga banyak karyawan boleh semakin dewasa dalam Kristus.  
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KADOS 211 (21 -- 27 Juli 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Banyak hal tidak terduga menimpa kehidupan kita sehari-hari. Jika hal itu baik, 
seseorang akan merasa senang dan tidak merasa gelisah sama sekali. Akan tetapi, jika 
hal itu buruk, seseorang akan merasa sedih dan penuh kekhawatiran. Pernahkah Anda 
mengalaminya? Sebagai orang Kristen, hati kita harus terus diisi oleh Kristus. 
Mengapa? Supaya kita bisa menyikapi setiap peristiwa dalam hidup kita dengan iman 
dan cara pandang yang benar. Jika Kristus ada di dalam hati kita, hati dan pikiran kita 
akan tenang dan penuh damai sejahtera meski dalam keadaan sulit sekalipun. Maukah 
hati Anda diisi oleh Kristus? Marilah kita berdoa dan memuliakan nama Tuhan setiap 
waktu. Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

21 Juli 2014 - Gunung Sinabung Meletus Kembali  

Selasa, 15 Juli 2014, pukul 19.01 WIB, gunung Sinabung yang terletak di kabupaten 
Karo, provinsi Sumatra Utara, meletus kembali. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi melihat adanya awan panas guguran yang diikuti lava pijar dari 
puncak Sinabung dengan jarak luncur 2,5 km ke arah selatan. Peristiwa ini 
mengakibatkan terjadinya gempa erupsi selama 482 detik. Dalam peristiwa ini, ada 
14.130 jiwa yang masih mengungsi dan ditampung di 23 lokasi pengungsian, juga 3.683 
jiwa lagi yang terdiri atas 1.258 kepala keluarga ditampung di sejumlah rumah sewa. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia melindungi para pengungsi supaya 
mereka dapat tetap kuat dan sabar dalam menghadapi peristiwa ini. Berdoalah pula 
agar masyarakat di sekitar gunung Sinabung dapat menilai bencana ini sebagai satu 
cara Tuhan untuk mendidik ciptaan-Nya.  

Sumber: http://sumsel.tribunnews.com/2014/07/15/gunung-sinabung-meletus-lagi  

22 Juli 2014 - Pengumuman Hasil Pemilu Pilpres 2014  

Hari ini menjadi hari yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena hasil 
penghitungan suara pemilu Pilpres 2014 diumumkan. Meski dalam beberapa bulan ini 
kondisi politik di Indonesia kurang baik, tetapi rakyat tetap berharap bahwa presiden 
yang terpilih adalah pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan dan mampu mengemban 
tugas negara untuk menyejahterakan bangsa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar seluruh rakyat Indonesia mampu bersikap bijaksana dalam menyambut hasil 
keputusan pilpres tahun ini sehingga tidak terjadi aktivitas- aktivitas yang bisa 
merugikan orang lain dan bangsa sendiri. Berdoalah pula untuk presiden yang terpilih 
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agar mampu melakukan tugasnya dengan baik, mementingkan kepentingan rakyat, dan 
mengasihi Indonesia dengan tulus sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik dan 
maju.  

23 Juli 2014 - Hari Anak Nasional  

Hari ini, kita memperingati hari Anak Nasional. Anak sebagai generasi penerus bangsa 
harus mendapatkan bekal yang berkualitas, baik dalam bidang pendidikan, karakter, 
maupun spiritual. Semua bekal ini bisa didapatkan melalui keluarga, sekolah, gereja, 
dan lingkungan masyarakat. Untuk itu, setiap orang tua, khususnya orang tua Kristen, 
harus memberikan perhatian dan bimbingan, serta menjadi teladan yang baik bagi 
anak-anak mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya di hari Anak 
Nasional ini, semua orang tua semakin menyadari betapa pentingnya perhatian dan 
bimbingan mereka untuk anak-anak. Berdoalah pula agar semua orang tua Kristen 
dapat melakukan perannya sebagai orang tua secara maksimal, serta menolong anak-
anak mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan.  

24 Juli 2014 - Penginjilan di Klub-Klub Malam  

Kita bisa memberitakan firman Tuhan di mana pun Tuhan menempatkan kita. Tidak 
menutup kemungkinan bahwa tempat itu adalah klub-klub malam yang ada di 
Indonesia. Sampai sejauh ini, masih ada banyak pekerja klub-klub malam yang tidak 
mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Injil. Sebagai orang Kristen, marilah kita 
belajar untuk menciptakan kesempatan bagi orang-orang seperti ini mendengarkan Injil. 
Jalinlah relasi dengan manajer/pekerja-pekerja klub malam agar terbuka kesempatan 
untuk membagikan Injil kepada mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
setiap orang Kristen rindu untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum 
mengenal Kristus. Berdoalah agar Tuhan memberi hikmat kepada setiap orang Kristen 
ketika mereka melakukan penginjilan, terutama di tempat-tempat yang ekstrem.  

25 Juli 2014 - Orang Percaya yang Mengalami Kesulitan Ekonomi  

Kesulitan ekonomi bisa dialami oleh siapa saja, termasuk orang percaya. Ketika 
seseorang mengalami kesulitan ekonomi dan semakin tertekan dengan kebutuhan 
hidup sehari-hari, biasanya ia akan melakukan berbagai cara agar kesulitan tersebut 
dapat diatasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus bijaksana dalam 
menghadapi kesulitan semacam ini supaya keputusan dan langkah yang diambil tidak 
salah. Marilah kita berdoa untuk orang percaya yang sedang mengalami kesulitan 
ekonomi, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada mereka sehingga mereka tidak salah 
dalam mengambil keputusan dan melangkah. Berdoalah pula agar setiap usaha mereka 
diberkati oleh Tuhan dan membawa hasil yang baik untuk mengatasi kesulitan dan bisa 
menjadi berkat bagi sesama.  
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26 Juli 2014 - Sikap Orang Kristen terhadap Orang "Kecil"  

Sebagai orang Kristen, jangan sampai kita memandang sebelah mata atau tidak 
menghiraukan orang "kecil" yang ada di dekat kita. Kristus mengajarkan kasih yang 
tidak pandang bulu, Ia menyelamatkan semua orang berdosa. Ia memiliki kasih yang 
sejati bagi kita. Untuk itu, marilah kita menolong orang "kecil" dengan tulus, sama 
seperti yang Kristus lakukan. Marilah kita berdoa agar semua orang Kristen dapat 
mengasihi orang "kecil" dan menjadi berkat bagi mereka. Berdoalah pula agar sikap 
orang Kristen senantiasa mencerminkan kasih Kristus di mana pun mereka berada.  

27 Juli 2014 - Bertumbuh dalam Firman Tuhan Melalui Media Sosial  

Banyak cara bisa dilakukan untuk belajar firman Tuhan. Anda dapat melakukannya 
melalui media sosial, dengan melakukan Pendalaman Alkitab (PA) bersama secara 
online. PA online ini akan sangat menolong Anda dalam memahami firman Tuhan 
melalui diskusi yang dilakukan oleh para anggota di dalamnya. Jika Anda rindu untuk 
mengikuti PA online ini, silakan bergabung dengan Grup e-Santapan Harian < 
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/ > dan e-Renungan Harian < 
https://www.facebook.com/groups/renungan.harian/ >. Dengan adanya grup-grup 
semacam ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pengguna internet 
dapat memanfaatkannya dengan bijaksana dan ikut terlibat dalam PA online ini. 
Berdoalah pula agar anggota-anggota yang sudah bergabung di dalam grup bisa saling 
menguatkan dan menolong untuk bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman 
Tuhan.  
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KADOS 212 (28 Juli -- 3 Agustus 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Berdoa harus menjadi kebiasaan setiap orang percaya. Sebab, berdoa akan membawa 
hati dan pikiran kita terarah pada Tuhan, dan lebih mementingkan perkara yang di atas 
dibanding perkara-perkara pribadi kita. Sudahkah Anda memiliki waktu untuk disiplin 
berdoa? Marilah kita bersama-sama melakukannya, dan KADOS akan menolong Anda 
untuk melihat banyak hal yang membutuhkan dukungan doa kita. Mari berdoa. Tuhan 
Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

28 Juli 2014 - Orang Percaya yang Berada di Perantauan  

Menjalani kehidupan sebagai seorang perantau bukanlah hal yang mudah. Para 
perantau harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, termasuk segala bentuk adat 
istiadat yang ada di sana. Memang, para perantau akan mengalami banyak tantangan 
untuk bisa hidup bertahan diperantauan, salah satunya adalah tantangan untuk bisa 
mempertahankan iman. Tak dimungkiri bahwa ada orang percaya yang saat ini juga 
berada di perantauan dan ikut berjuang dalam hal ini. Untuk itu, marilah kita berdoa 
agar orang-orang percaya yang berada di perantauan bisa terus setia kepada Kristus 
dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat membuat mereka jauh dari 
Tuhan.  

29 Juli 2014 - Keluarga Para Pahlawan Indonesia  

Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan, yang dengan 
sekuat tenaga berjuang melawan penjajah Indonesia. Tak sedikit pahlawan yang 
akhirnya gugur dalam medan perang. Kehilangan anggota keluarga dalam medan 
perang, apalagi jika anggota tersebut adalah kepala keluarga, tentu akan menjadi 
pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah 
Indonesia memberikan penghargaan kepada para pahlawan Indonesia dan 
memperhatikan keluarga yang telah mereka tinggalkan. Marilah kita berdoa untuk 
keluarga para pahlawan Indonesia, kiranya mereka diperhatikan oleh pemerintah, 
setidaknya sebagai rasa ucapan syukur bahwa pengabdian dan perjuangan para 
pahlawan tidaklah sia-sia. Berdoalah pula agar keluarga para pahlawan dapat 
meneruskan semangat perjuangan dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi 
bangsa dan negara Indonesia.  

 

http://doa.sabda.org/
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30 Juli 2014 - Orang Percaya yang Akan Menjalani Operasi  

Tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan meminum obat atau menjalani terapi 
tertentu secara rutin. Ada beberapa penyakit yang hanya dapat disembuhkan melalui 
operasi. Seseorang yang akan menjalani operasi, terutama orang percaya, harus benar-
benar mempersiapkan diri dengan baik supaya dapat mendukung proses operasi yang 
akan dijalani. Orang percaya yang akan menjalani operasi harus mempersiapkan hati 
dengan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan kelancaran supaya proses 
operasi dapat berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa untuk orang percaya yang akan 
menjalani operasi, kiranya mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa 
memuliakan nama-Nya, dan rela melakukan kehendak-Nya. Berdoalah pula agar 
operasi yang akan dijalani dapat berjalan dengan lancar sehingga setiap orang percaya 
dapat memuliakan nama-Nya melalui peristiwa ini.  

31 Juli 2014 - Para Penderita Stroke  

Para penderita stroke perlu mendapat perawatan khusus. Mereka t idak boleh terlalu 
banyak pikiran dan kecapekan. Para penderita stroke ringan biasanya akan lebih 
berhati-hati agar penyakit yang dideritanya tidak semakin parah. Namun, para penderita 
stroke yang sudah parah, mereka akan sangat minim dalam bergerak karena banyak 
anggota tubuhnya yang sudah tidak bisa digerakkan secara aktif. Mereka sangat 
memerlukan bantuan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan beberapa aktivitas. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para penderita stroke tetap menaruh 
pengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah segala beban yang ditanggungnya boleh 
ditaruh di bawah kaki Yesus sehingga mereka beroleh kelegaan dan kesembuhan.  

1 Agustus 2014 - Universitas Kristen di Indonesia  

Universitas Kristen di Indonesia seharusnya menjadi tempat yang efektif untuk 
memberitakan firman Tuhan, baik melalui bidang studi maupun kegiatan-kegiatan 
akademis lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan akademis, mahasiswa dan dosen bisa 
saling menolong dan menguatkan sebagai saudara seiman, selain melakukan 
kewajiban dalam hal belajar mengajar. Untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan 
mencurahkan hikmat kepada setiap pengajar dan mahasiswa di universitas Kristen 
supaya mereka bisa mengemban Amanat Agung melalui aktivitas mereka. Berdoalah 
pula agar setiap universitas Kristen di Indonesia semakin maju, baik dalam kualitas 
pendidikan maupun spiritual.  

2 Agustus 2014 - Pelayanan Penghiburan bagi Jemaat Tuhan  

Pelayanan penghiburan terlihat tidak terlalu menonjol dibanding pelayanan-pelayanan 
lain yang ada di gereja, sepert i pelayanan doa, musik, atau anak. Namun, dengan 
adanya pelayanan penghiburan, jemaat sangat diberkati, terutama mereka yang sedang 
"kehilangan" anggota keluarga karena meninggal. Pelayanan ini bisa menjadi 
kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat dan memberikan 
semangat kepada mereka bahwa kematian adalah awal kehidupan bersama Kristus di 



KADOS 2014 
 

103 
 

surga. Marilah kita bersatu hati berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam 
pelayanan penghiburan, kiranya hati mereka berfokus pada Tuhan dan bisa menjadi 
berkat melalui pelayanan ini. Berdoalah pula agar pelayanan penghiburan di gereja-
gereja bisa dimaksimalkan sehingga kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan 
semakin terbuka lebar.  

3 Agustus 2014 - Buku-Buku Teologi  

Peran buku-buku teologi sangat menolong kaum awam dalam mempelajari firman 
Tuhan. Namun, tak dimungkiri bahwa ada buku-buku teologi yang lebih berfokus pada 
doktrin-doktrin Kristen tertentu sehingga para pembaca dapat memperoleh wawasan 
baru tentang doktrin tersebut, yang kemungkinan t idak sama dengan doktrin yang 
mereka yakini selama ini. Meskipun ada doktrin-doktrin tertentu, yang semuanya 
didasarkan pada Alkitab, tetapi para pembaca tentu mempunyai konsep dan cara 
pandang tertentu terhadap konten buku tersebut. Marilah kita berdoa agar para penulis 
buku teologi dapat menyajikan konten yang bersumber dari Alkitab dan dapat menolong 
pembaca untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Berdoalah pula agar 
para pembaca buku teologi dapat membuka hati dan pikiran sehingga apa yang mereka 
baca dapat semakin memperluas wawasan, bukan sebagai sarana untuk 
mendiskreditkan doktrin tertentu.  
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KADOS 213 (4 -- 10 Agustus 2014)  

Salam kasih Kristus,  

Sadarkah kita bahwa setiap hari, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari? Jika kita 
peka akan hal ini, betapa banyaknya ilmu dan pengalaman yang sudah kita serap dan 
alami setiap hari. Sering kali, kita terlalu sibuk dengan kegiatan rutin kita sehingga kita 
lalai untuk belajar, bahkan memaknai hari ini dengan cara pandang yang baru. Marilah 
kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melihat dan memaknai 
hari-hari kita dengan lebih bijak lagi. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan banyak 
kesempatan kepada kita untuk memberitakan kebenaran-Nya melalui perist iwa hidup 
kita sehari-hari. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

4 Agustus 2014 - Pengusaha Roti di Indonesia  

Selain nasi, roti menjadi salah satu makanan primer bagi manusia. Biasanya, orang 
akan mengonsumsi roti, sebagai pengganti nasi, ketika mereka merasa lapar karena roti 
mengandung karbohidrat. Di Indonesia, banyak sekali jenis roti yang bisa kita jumpai, 
baik di mall, mini market, maupun pasar-pasar tradisional. Para pengusaha roti pun 
tentu selalu berjuang untuk tetap kreatif dan inovatif dalam memproduksi roti-roti 
mereka. Meski demikian, tak sedikit pengusaha roti yang cenderung mengutamakan 
laba daripada kualitas, dengan menambahkan bahan-bahan pengawet dalam rotinya 
sehingga roti dapat tahan lama. Marilah kita berdoa untuk semua pengusaha roti di 
Indonesia agar mereka tetap mengutamakan kualitas roti dan kesehatan konsumen 
dengan tidak berbuat curang dalam proses produksi.  

5 Agustus 2014 - Hari Dharma Wanita Nasional  

Karena perjuangan RA. Kartini, kini wanita Indonesia dapat berperan aktif dalam banyak 
bidang kehidupan. Bahkan, beberapa wanita sudah menduduki posisi-posisi penting 
dalam pemerintahan dan dipercaya untuk menolong rakyat dalam memperoleh 
kesejahteraan hidup. Bertepatan dengan hari Dharma Wanita Nasional, kiranya semua 
wanita Indonesia semakin menyadari peran mereka dan dapat melakukan tugas mereka 
secara maksimal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para wanita di 
Indonesia dapat semakin maju, baik dalam hal kemampuan, pendidikan, budi pekerti, 
maupun spiritual. Kiranya para wanita di Indonesia, khususnya wanita Kristen, dapat 
menjadi teladan yang baik sehingga banyak orang boleh melihat karya Tuhan dan 
diberkati.  

 

http://doa.sabda.org/
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6 Agustus 2014 - Penjual Daging Sapi  

Daging sapi menjadi salah satu jenis daging yang digemari oleh masyarakat. Banyak 
olahan makanan dan sayur yang memanfaatkan daging sapi sebagai pelengkapnya. 
Meski sangat diminati, tidak dimungkiri bahwa ada daging sapi yang kurang sehat, yang 
beredar di pasaran. Daging sapi tersebut biasanya sudah busuk dan diberi bahan 
pengawet supaya terlihat lebih segar, meski kesegarannya jauh di bawah daging sapi 
yang masih baru. Untuk itu, marilah kita berdoa agar para penjual daging sapi tetap 
mengutamakan kualitas dan kesehatan para konsumennya. Kiranya para penjual 
daging sapi tidak lagi berbuat curang, tetapi mereka dapat bersikap jujur dalam 
berjualan.  

7 Agustus 2014 - Tanggung Jawab Memelihara Tata Kota  

Tata kota yang rapi, indah, dan elegan bukan hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah kota, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat kota. Tata kota yang 
baik dapat mencerminkan keadaan masyarakat kota yang menempatinya. Tidak 
mengherankan jika melalui tata kota yang baik, sebuah kota menjadi lebih dikenal dan 
bisa memperoleh penghargaan. Di Indonesia, banyak sekali kota yang sudah mulai 
tersusun rapi, salah satunya adalah tata kota di Surabaya (taman kota) yang sudah 
diakui oleh dunia internasional. Marilah kita berdoa untuk semua pemerintah kota dan 
masyarakat di Indonesia agar bisa bekerja sama dalam mewujudkan tata kota yang 
baik. Kiranya kerja sama mereka senantiasa dapat dikembangkan sehingga banyak 
kota di Indonesia boleh mengalami kemajuan.  

8 Agustus 2014 - Gambar-Gambar Alkitab untuk Anak Sekolah Minggu  

Anak-anak cenderung menyukai cerita dalam bentuk visual, misalnya Alkitab 
bergambar dan film Yesus. Sebagai guru sekolah minggu, marilah kita peka akan hal ini 
dan bisa memanfaatkan media-media dalam bentuk visual untuk mengajarkan kepada 
anak mengenai kebenaran firman Tuhan. Saat ini, banyak sekali kita jumpai potongan-
potongan gambar seri Alkitab di toko-toko buku Kristen maupun di toko buku gereja. 
Gambar- gambar tersebut memiliki sedikit ringkasan cerita Alkitab dan bisa diwarnai 
juga oleh anak-anak. Gambar-gambar Alkitab semacam ini bisa dipergunakan oleh 
guru-guru SM dalam mengajar sekolah minggu. Marilah kita berdoa agar Tuhan 
memberi hikmat kepada para guru SM untuk semakin peka terhadap kebutuhan anak 
SM. Kiranya mereka dapat memanfaatkan gambar-gambar Alkitab dan media visual 
lainnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak SM.  

9 Agustus 2014 - Lembaga Kristen yang Sedang Berkembang  

Salah satu faktor pendukung kemajuan pelayanan di Indonesia adalah adanya 
lembaga/organisasi Kristen yang senantiasa menopang dan menolong dalam bidang-
bidang tertentu. Adanya lembaga Kristen menjadikan pelayanan di Indonesia boleh 
diperlengkapi, baik dari sisi SDM, bahan pelayanan, maupun fasilitas-fasilitas 
pelayanan lainnya. Sebagai orang percaya, marilah kita berdoa, khususnya untuk 
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lembaga- lembaga Kristen yang sedang berkembang, agar mereka semakin maju 
dalam mendukung pelayanan di Indonesia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar lembaga-lembaga Kristen di Indonesia bisa saling bekerja sama dalam 
mengemban Amanat Agung Kristus, supaya banyak jiwa boleh mengenal Kristus.  

10 Agustus 2014 - Hari Kebangkitan Teknologi Nasional  

Teknologi bisa menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang 
maju pasti akan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin 
canggih. Bertepatan dengan hari Teknologi Nasional yang kita peringati pada hari ini, 
marilah kita menyadari bahwa teknologi sudah menguasai banyak aspek kehidupan 
sehingga mau tak mau, kita pun harus mengikuti arus ini. Namun, kita harus bijaksana 
dan meminta hikmat dari Tuhan untuk menyikapi keadaan ini. Sebagai orang Kristen, 
kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk 
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar Roh Kudus senantiasa memimpin kita supaya kita bisa 
memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan benar. Berdoalah pula agar kita bisa 
menggunakan teknologi untuk menjangkau orang lain untuk mengenal kebenaran 
firman Tuhan.  
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KADOS 214 (11 -- 17 Agustus 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Bulan ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini, 
Indonesia merayakan ulang tahun hari Kemerdekaan RI yang ke-69. Marilah kita turut 
mendukung Indonesia dengan bersatu hati mendoakan bangsa ini. Kiranya kasih dan 
berkat Tuhan Yesus senantiasa tercurah untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Segenap 
redaksi KADOS 
mengucapkan: "Selamat merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. 
Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju dan berkenan di hadapan 
Tuhan."  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

11 Agustus 2014 - Generasi Muda yang Takut Akan Tuhan  

Masa muda adalah masa pencarian jati diri. Banyak hal yang ditawarkan dunia ini, yang 
bertujuan untuk memikat para pemuda supaya "terjun" atau terpikat di dalamnya, 
seperti gaya hidup yang semakin modern, cara bergaul yang semakin bebas, cara 
berinteraksi yang semakin terbuka, dll.. Semua perubahan ini bisa berakibat fatal 
apabila para pemuda kurang bijak dalam menyikapinya. Untuk itu, sebagai pemuda 
Kristen, teruslah hidup dalam takut akan Tuhan dan mintalah hikmat dari-Nya supaya 
tidak salah langkah dalam merespons perubahan zaman ini. Marilah kita berdoa untuk 
para pemuda Kristen agar senantiasa takut dan taat kepada Tuhan. Kiranya hati 
mereka selalu melekat pada Tuhan. Berdoalah pula agar generasi muda bisa bersikap 
bijak dalam menghadapi perubahan zaman dan segala bentuk tawaran dunia, yang 
berkompeten (berpotesi??) membawa mereka jauh dari Tuhan.  

12 Agustus 2014 - Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara)  

Hari ini, negara kita memperingati hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara). Peringatan 
hari Wara ini membuktikan bahwa peran wanita tidak lagi hanya mengurusi masalah 
rumah tangga, tetapi sudah mencakup banyak bidang. Kita harus bersyukur karena 
kedudukan wanita sudah disejajarkan dengan pria sehingga wanita mempunyai banyak 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Sebagai orang percaya, marilah 
kita berdoa untuk semua wanita TNI Angkatan Udara agar mereka bisa mengemban 
tugas dengan penuh tanggung jawab. Berdoalah pula untuk semua wanita Indonesia, 
khususnya wanita Kristen, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka untuk melakukan 
perannya dengan baik dan menjadi berkat di mana pun mereka berada.  

 

http://doa.sabda.org/
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13 Agustus 2014 - Karakter Guru Kristen  

Selain orang tua, guru juga berperan sebagai pembimbing anak-anak. Guru bukan 
hanya memberikan wawasan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga memberi teladan 
karakter yang baik. Meskipun karakter tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat, 
setidaknya guru dapat menjadi contoh bahwa sebagai pengikut Kristus, kita semua 
harus bisa mencerminkan kasih Kristus melalui karakter-karakter baik kita. Untuk itu, 
setiap guru Kristen mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberitakan 
Kristus melalui karakter dan sikap hidup sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar setiap guru Kristen dapat menjadi saksi Kristus melalui karakter baik yang 
dimilikinya.  

14 Agustus 2014 - Hari Pramuka  

Pramuka (Praja Muda Karana) memiliki arti Orang Muda yang Suka Berkarya. 
Pendidikan nonformal ini menjadi salah satu kegiatan positif yang umumnya diikuti oleh 
para murid, yang bertujuan untuk (1) membentuk kepribadian yang berkualitas 
(beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani), (2) 
menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, (3) menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. 
Oleh karena itu, bertepatan dengan hari Pramuka pada hari ini, marilah kita berdoa agar 
Pramuka di Indonesia dapat terus dikembangkan sehingga menghasilkan sumber daya 
manusia Indonesia yang semakin berkualitas dan berkarakter baik.  

15 Agustus 2014 - Kualitas Konten Majalah Anak  

Majalah anak bisa menjadi salah satu sumber informasi yang menambah wawasan 
anak terhadap banyak hal. Jika sejak usia anak-anak kita sudah memberi mereka 
kesempatan untuk belajar dengan beragam media, termasuk membaca majalah, 
pengetahuan dan keterampilan anak akan berkembang. Dalam hal ini, kita perlu 
memperhatikan kualitas konten dalam majalah anak. Meski membaca itu sangat 
berguna, kita jangan lengah untuk memperhatikan kualitas konten majalah anak. Kita 
harus teliti dalam memilih majalah agar anak tidak menyerap informasi yang tidak 
benar. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan majalah 
anak, kiranya mereka dapat menyajikan konten majalah dengan informasi yang 
berkualitas. Berdoalah pula agar para orang tua semakin menyadari arti penting 
membaca sehingga mereka dapat membekali anak dengan pengetahuan yang luas.  

16 Agustus 2014 - Merenungkan Firman Tuhan Melalui Audio  

Kini, firman Tuhan tidak hanya bisa kita dapatkan melalui media cetak saja (buku 
Alkitab), tetapi kita juga bisa mendapatkannya melalui audio, yang bisa didengarkan 
melalui HP maupun media audio lainnya. Firman Tuhan melalui audio sangat berguna, 
terutama bagi para lansia. Sebagian besar lansia sudah mengalami penurunan 
penglihatan sehingga mereka akan kesulitan membaca. Jadi, dengan media audio, para 
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lansia dalam kondisi ini bisa tetap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan 
setiap hari. Marilah kita bersyukur sekaligus berdoa untuk kemajuan teknologi saat ini 
sehingga firman Tuhan boleh tetap diperdengarkan melalui banyak media. Berdoalah 
pula agar firman Tuhan dapat terus didengungkan dan disebarkan ke banyak orang 
sehingga mereka yang belum percaya boleh mengenal firman Tuhan, terlebih lagi 
menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.  

17 Agustus 2014 - Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang 
Ke-69  

Terpujilah nama Tuhan! Karena pertolongan Tuhan, bangsa Indonesia sudah 
mengecap kemerdekaan. Hidup bebas dari belenggu penjajah dan bisa 
mengembangkan diri, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kiranya di 
HUT RI yang ke-69 ini, Indonesia semakin diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-
bangsa lain. Marilah kita bersatu hati berdoa kepada Tuhan Yesus agar rakyat 
Indonesia dapat menghargai kemerdekaan ini dengan terus berkarya bagi Indonesia. 
Berdoalah pula, kiranya bangsa Indonesia tidak hanya terbebas dari belenggu penjajah, 
tetapi juga bisa benar-benar merdeka untuk memberikan pendapat, mengembangkan 
kemampuan, meningkatkan kualitas hidup, dll..  
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KADOS 215 (18 -- 24 Agustus 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Tuhan telah melimpahkan banyak anugerah kepada kita. Sudahkah kita 
mensyukurinya? Sering kali, kita terlalu fokus pada anugerah yang besar, padahal 
banyak sekali karya Tuhan yang sudah Ia kerjakan dalam hidup kita setiap hari. 
Bahkan, jika saat ini pun kita diberi kesempatan untuk membaca pokok-pokok doa 
KADOS dan Mendoakannya, Ini pun adalah anugerah karena tidak semua orang 
mempunyai kesempatan baik seperti ini. Untuk itu, marilah kita tak henti-hentinya 
bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang selalu berkarya dalam hidup 
kita. Terpujilah nama Tuhan! Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T.  
< santi(at)in-christ.net >  
< http://doa.sabda.org > 

18 Agustus 2014 - Kejujuran Para Pegawai Pajak  

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara terbesar yang berfungsi untuk membiayai 
anggaran belanja dan biaya pembangunan di Indonesia. Dengan pajak, suatu negara 
dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, baik dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun perluasan proyek-
proyek tenaga kerja. Akan tetapi, kita prihatin mendengar bahwa banyak dana pajak 
digelapkan atau diselewengkan untuk kepentingan pihak atau orang-orang tertentu 
saja, melalui "tangan-tangan" dalam kantor pajak sendiri. Sehubungan dengan itu, mari 
kita doakan para pegawai pajak agar mereka sungguh-sungguh memiliki integritas dan 
kejujuran dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Berdoalah agar Tuhan 
senantiasa memimpin hati dan pikiran mereka, dan agar mereka memiliki rasa tanggung 
jawab serta takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Kiranya 
melalui mereka, tangan Tuhan juga akan berkarya untuk kesejahteraan masyarakat 
Indonesia.  

19 Agustus 2014 - Hari Departemen Luar Negeri Indonesia  

Hari ini adalah hari ulang tahun Departemen Luar Negeri Indonesia. Seperti yang kita 
ketahui bersama, Departemen Luar Negeri adalah lembaga tinggi negara yang menjadi 
perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan dengan pemerintahan negara lain. Mari 
kita berdoa bagi Departemen Luar Negeri Indonesia agar semakin berjaya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Berdoalah pula agar sebagai lembaga pertama yang 
menampilkan wajah Indonesia di luar negeri, Departemen Luar Negeri dapat 
memberikan pelayanan serta karya terbaik bagi bangsa dan pemerintah Indonesia, 
termasuk dalam menjalankan kebijakan- kebijakan politik luar negeri yang membawa 
nama harum bagi Indonesia.  

http://doa.sabda.org/
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20 Agustus 2014 - Hubungan Tidak Harmonis dalam Keluarga Kristen  

Dewasa ini, banyak keluarga yang hidup dalam situasi tidak harmonis, tidak terkecuali 
keluarga kristen. Ada banyak hal yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, 
seperti masalah ekonomi, perbedaan pandangan, ketidaksetiaan, kekerasan dalam 
rumah tangga, dan sebagainya. Ketidakharmonisan dalam keluarga tentu bukan 
keadaan yang membawa damai sejahtera dan sukacita, terutama bagi anak-anak yang 
membutuhkan pola asuh dan teladan yang baik bagi kehidupan mereka kelak. 
Ketidakharmonisan dalam keluarga Kristen juga akan berdampak pada cara 
masyarakat memandang kekristenan, yang salah satunya disemai di dalam keluarga. 
Untuk itu, mari kita berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang saat ini sedang 
mengalami ketidakharmonisan rumah tangga, kiranya Tuhan berkarya di dalam 
keluarga-keluarga tersebut. Biarlah tangan kasih-Nya menyentuh hati setiap anggota 
keluarga untuk mampu saling mengampuni dan mendukung, agar kesatuan hati mereka 
kembali dipulihkan, dan damai sejahtera-Nya kembali hadir di tengah-tengah keluarga 
mereka.  

21 Agustus 2014 - Hari Maritim Nasional  

Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki wilayah lautan lebih luas 
dibandingkan wilayah daratan. Dengan dua pertiga wilayah yang terdiri dari lautan, tak 
salah apabila kemudian Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dalam rangka 
memperingati hari Maritim Nasional yang jatuh pada hari ini, mari kita bersyukur kepada 
Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan laut yang melimpah kepada bangsa 
Indonesia. Berdoalah agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada 
pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya dan 
potensi kelautan Indonesia sehingga dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi 
kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdoalah pula agar bangsa Indonesia semakin 
bijaksana dalam memandang wilayah kelautannya, yaitu bukan sebagai pemisah, 
melainkan sebagai sarana penghubung antarpulau sehingga dapat semakin 
mempererat persatuan dan kesatuan penduduk Indonesia.  

22 Agustus 2014 - Perbedaan Konsep Pergaulan Anak Muda Zaman Ini 
dengan Orang Tua  

Zaman yang semakin berkembang berpotensi memunculkan pengaruh-pengaruh baru 
dalam hidup anak muda. Sebagai contoh, pergaulan anak muda yang sekarang ini 
cenderung lebih bebas, baik dari cara bergaul maupun cara berinteraksi. Tidak 
dimungkiri bahwa pengaruh pergaulan sekarang ini bisa menjadikan anak tidak lagi taat 
pada orang tua. Kebanyakan orang tua masih cenderung memegang aturan-aturan 
pergaulan pada zamannya dan hal ini tidak lagi sejalan dengan kehidupan anak muda 
zaman ini. Keadaan semacam ini sering kali menjadi tantangan bagi para orang tua dan 
anak muda untuk bisa sehati sepikir dalam memecahkan perbedaan di antara mereka. 
Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada para anak muda sehingga 
mereka bisa menyikapi pergaulan zaman ini dengan bijaksana. Berdoalah pula agar 
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para orang tua tidak putus asa dalam mendidik dan menasihati anak muda yang 
cenderung mengikuti arus zaman ini.  

23 Agustus 2014 - Media Sosial untuk Berbagi Cinta Kasih Tuhan  

Media sosial sangat bermanfaat untuk menjalin relasi dengan banyak orang. Namun, 
kita sebagai orang percaya, selain memanfaatkan media sosial untuk berelasi, kita juga 
bisa menggunakannya untuk berbagi pengalaman hidup bersama Tuhan. Sebagai 
contoh, Facebook KISAH < http://facebook.com/sabdakisah >. Melalui Facebook ini, 
kita bisa berbagi cinta kasih Tuhan atau bersaksi, bahkan ikut memberi respons atas 
kesaksian orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa agar setiap media sosial dapat 
dimanfaatkan sebagai tempat berbagi kesaksian sehingga melalui kesaksian-kesaksian 
yang ditulis di dalamnya, kasih Kristus dapat menjamah mereka yang belum percaya. 
Berdoalah pula agar para pengguna internet bisa ambil bagian dalam melakukan 
Amanat Agung dengan memanfaatkan media sosial untuk kemuliaan Tuhan.  

24 Agustus 2014 - Publikasi Bio-Kristi Genap Berusia Delapan Tahun  

Publikasi Bio-Kristi, yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), adalah 
publikasi elektronik yang memberikan wawasan seputar tokoh-tokoh Kristen yang 
berpengaruh dalam berbagai bidang. Publikasi ini diterbitkan sebulan sekali dan dapat 
Anda terima melalui email secara gratis. Tepat pada hari ini, publikasi Bio-Kristi telah 
genap berusia 8 tahun. Kiranya semua pelanggan Bio-Kristi dapat semakin diberkati 
melalui sajian publikasi ini. Marilah kita doakan kepada Tuhan Yesus agar tim redaksi 
Bio-Kristi senantiasa diberi hikmat oleh- Nya sehingga dapat mempersiapkan edisi-edisi 
Bio-Kristi dengan lancar. Berdoalah pula agar semakin banyak orang rindu untuk 
mengenal Kristus dan karya-Nya melalui kisah hidup dan perjuangan tokoh-tokoh 
Kristen, yang kami angkat dalam setiap edisinya.  
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KADOS 216 (25 -- 31 Agustus 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Tak ada yang lebih indah selain hidup dalam hadirat Tuhan. Pernyataan ini benar 
karena hanya di dalam hadirat Tuhan saja, seluruh hidup kita akan dituntun sejalan 
dengan kehendak-Nya. Marilah kita mengejar hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. 
Inilah yang indah, inilah yang mendatangkan damai sejahtera. Sudah siapkah Anda? 
Marilah kita tekun berdoa supaya hadirat Tuhan nyata dan Roh Kudus memenuhi hati 
kita. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

25 Agustus 2014 - Bayi yang Ditinggalkan Orang Tuanya  

Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga menjadi kebahagiaan tak ternilai 
bagi sepasang suami istri. Namun, ada beberapa bayi yang baru dilahirkan justru 
menjadi beban bagi orang tuanya. Biasanya, hal ini terjadi karena adanya kesulitan 
ekonomi dalam keluarga tersebut. Kondisi semacam ini membuat orang tua menitipkan 
anaknya ke panti asuhan atau memberikannya kepada orang lain untuk diasuh. Sangat 
disayangkan kalau seorang bayi yang baru lahir harus terpisah dari orang tuanya. 
Marilah kita berdoa agar bayi yang ditinggalkan orang tuanya dapat dirawat dengan baik 
oleh orang-orang yang rela menerimanya. Berdoalah pula agar para orang tua, 
khususnya orang tua Kristen, dapat bertanggung jawab merawat anak-anaknya dengan 
baik, dalam keadaan apa pun, dengan tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan.  

26 Agustus 2014 - Buku-Buku Kristen  

Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperluas pengetahuan dan 
menumbuhkan kerohanian di dalam Kristus adalah dengan membaca buku-buku 
Kristen. Banyak buku Kristen yang beredar dan digunakan oleh masyarakat Kristen. 
Namun, belum tentu semua buku Kristen yang beredar mempunyai kualitas yang baik, 
dalam artian isi maupun konsepnya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itulah, kita 
harus jeli dan bijaksana dalam membeli buku-buku Kristen. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar setiap orang Kristen mempunyai kemauan untuk memperluas 
pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dengan membaca buku-buku Kristen. 
Berdoa pula agar setiap penulis buku Kristen mampu menyajikan isi yang alkitabiah, 
yang membimbing pembaca lebih mengenal Kristus.  
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27 Agustus 2014 - Jemaat Tuhan yang Terlibat dalam Pelayanan Gereja  

Tuhan memberi talenta yang berbeda-beda kepada umat-Nya. Salah satu tempat untuk 
mengembangkan talenta ini adalah gereja. Banyak jemaat Tuhan terlibat dalam 
pelayanan di gereja, dan dengan kesungguhan hati rela memberikan waktu, tenaga, 
dan pikiran untuk kelancaran pelayanan Tuhan. Tidak sedikit dari mereka yang sibuk 
bekerja harus membagi waktu dengan bijak agar dapat disiplin melayani di gereja. 
Marilah kita berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang melayani di gereja, kiranya 
mereka dapat tetap setia dalam melayani dan memberikan yang terbaik dari hidup 
mereka untuk kemuliaan Tuhan.  

28 Agustus 2014 - Bertumbuh Melalui Persekutuan Doa di Gereja  

Jemaat tidak hanya beribadah di gereja pada hari Minggu saja jika ingin terus 
mengalami pertumbuhan rohani. Jemaat perlu melakukan pendalaman Alkitab, baik 
melalui saat teduh pribadi maupun bersekutu dengan saudara-saudari seiman. 
Persekutuan doa ini bisa dilakukan di rumah, gereja, maupun tempat-tempat tertentu 
yang sudah disepakati bersama. Gereja bisa menjadi salah satu tempat yang kondusif 
untuk melakukan kegiatan persekutuan doa. Setiap jemaat yang bergabung dalam 
persekutuan doa ini akan dibekali dengan pemahaman firman Tuhan yang lebih dalam, 
termasuk aplikasi yang harus diambil untuk merespons firman Tuhan yang sudah 
disampaikan. Marilah kita berdoa bersama untuk perkembangan persekutuan doa di 
gereja agar terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Berdoalah pula agar setiap 
jemaat boleh bertumbuh melalui persekutuan doa ini supaya hidup mereka bisa menjadi 
saksi Kristus.  

29 Agustus 2014 - Lingkungan Masyarakat yang Sedang Tidak Aman  

Kesulitan hidup saat ini bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan tidak terpuji, 
demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyaknya aksi pencurian sering kali 
mengakibatkan kondisi lingkungan tidak kondusif dan masyarakat menjadi resah. 
Lingkungan masyarakat yang sedang tidak aman karena banyaknya aksi pencurian, 
bisa berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat satu sama lain. Marilah kita 
berdoa untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sedang tidak aman, kiranya 
mereka dapat saling membantu dalam menjaga keamanan lingkungan mereka 
sehingga tindak kejahatan dapat berkurang. Berdoalah pula agar masyarakat bisa tetap 
saling percaya sehingga kesatuan dalam hidup bermasyarakat bisa terus dipelihara.  

30 Agustus 2014 - Anak-Anak yang Terlantar  

Di lingkungan sekitar, banyak kita jumpai anak-anak yang berada di jalanan, tidak 
mempunyai keluarga dan tempat tinggal, hidup apa adanya, dan mengharapkan belas 
kasihan orang lain. Anak-anak terlantar inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian 
dari kita, sebagai orang percaya, agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. 
Anak-anak terlantar perlu mendapatkan bekal pendidikan, pengembangan diri, dan 
kerohanian yang benar. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap 
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orang percaya mau memedulikan dan memperhatikan anak-anak terlantar, serta 
menolong mereka untuk mengenal Tuhan.  

31 Agustus 2014 - Kristus sebagai Pusat Hidup Orang Percaya  

Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup menurut keinginan diri sendiri. Ketika kita 
memutuskan untuk mengikut Kristus, kita harus berkomitmen untuk meneladani Dia. 
Kristus harus menjadi pusat hidup kita, bukan diri kita sendiri yang menjadi pusatnya. 
Untuk itu, marilah kita dengan penuh kerinduan membaca dan merenungkan firman 
Tuhan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan, serta membangun hubungan 
yang dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
percaya menyadari bahwa mereka harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup 
mereka. Berdoalah pula agar setiap orang percaya dapat menjadi saksi dan cermin 
kasih Kristus bagi sesama.  
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KADOS 217 (1 -- 7 September 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Jadikanlah doa sebagai hidup Anda! Mengapa? Karena dengan doa, Anda 
mengutamakan relasi dengan Tuhan. Relasi yang tidak hanya sebatas berkomunikasi, 
tetapi lebih dari itu, Anda bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin untuk kita ketahui dan 
lakukan. Inilah yang terpenting, bahwa doa berkuasa mengubah hati kita untuk bisa 
hidup seturut keinginan Tuhan dan menyenangkan hati-Nya. Jadi, maukah Anda 
menjadikan doa sebagai napas hidup Anda? Karena ketika Anda tidak berdoa, Anda 
tidak "hidup", Anda hanya hidup dengan diri Anda sendiri. Hiduplah dan berjalanlah 
bersama Tuhan setiap hari, maka Anda akan merasakan hidup yang jauh lebih baik. 
Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

1 September 2014 - Hari Polisi Nasional  

Polisi adalah pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Keberadaan 
polisi sangat menolong masyarakat, khususnya dalam menjaga ketertiban dan 
keamanan. Bertepatan dengan hari Polisi Nasional yang kita peringati pada hari ini, kita 
berharap agar para polisi di Indonesia dapat melakukan tugasnya dengan penuh 
tanggung jawab. Dengan adanya polisi, diharapkan masyarakat bisa benar-benar 
merasa aman karena diayomi. Bukan malah sebaliknya, masyarakat merasa takut dan 
tertekan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para polisi di Indonesia dapat 
mengatur tata tertib dengan baik sehingga masyarakat merasa diayomi oleh mereka. 
Berdoalah pula agar para polisi di Indonesia dapat melakukan tugasnya dengan 
sungguh-sungguh sehingga mereka dapat terus dipercaya oleh pemerintah dan 
masyarakat.  

2 September 2014 - Pendidikan Informal untuk Anak-Anak Sekolah  

Perkembangan intelektual dan wawasan anak-anak sekolah tidak hanya bisa 
didapatkan melalui proses belajar mengajar di sekolah saja, tetapi juga bisa melalui 
tempat-tempat pendidikan informal, seperti kursus, les privat, maupun program-program 
pelatihan yang diadakan oleh organisasi/yayasan tertentu. Dengan banyaknya 
kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan anak, orang tua diharapkan dapat 
memberikan dukungan kepada anak-anak mereka untuk bertekun dalam mempelajari 
sesuatu. Marilah kita berdoa agar Tuhan memakai tempat-tempat pendidikan informal 
untuk menolong anak-anak sekolah terus belajar dan mengembangkan kecerdasannya. 
Berdoalah pula agar para orang tua dapat menjadi mitra yang baik bagi anak sehingga 
anak-anak dapat mengembangkan diri dengan dukungan dari orang tua.  

http://doa.sabda.org/
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3 September 2014 - Publikasi e-Humor Genap Berusia 17 Tahun  

Puji Tuhan, tepat pada hari ini, publikasi e-Humor yang diterbitkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA), genap berusia 17 tahun. Kiranya pada usianya yang sudah 
17 tahun ini, e-Humor dapat semakin memberkati banyak orang dengan humor-humor 
segar dan berkualitas, serta mampu menjadi refleksi nilai-nilai kekristenan. Marilah kita 
berdoa agar tim redaksi e-Humor senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan sehingga mereka 
dapat terus mempersiapkan dan menyajikan bahan-bahan e-Humor dengan baik. 
Berdoalah pula agar publikasi e-Humor dapat terus menjadi berkat bagi para 
pembacanya sehingga jumlah pelanggan e-Humor semakin meningkat.  

4 September 2014 - Kebebasan Beribadah di Indonesia  

Kebebasan beribadah menjadi hak bagi setiap warga Indonesia. Adanya beberapa 
agama/aliran kepercayaan di Indonesia menjadikan setiap pemeluk agama 
menginginkan kebebasan dalam beribadah ataupun melakukan kegiatan keagamaan 
yang lainnya. Memang, ada beberapa daerah di Indonesia yang sangat ketat terhadap 
agama tertentu, tetapi kita sebagai orang percaya harus terus berdoa agar pemerintah 
bersikap bijaksana dalam menangani masalah ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar kebebasan beribadah di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan di negara 
ini. Berdoalah pula agar pemerintah dan para pemeluk agama bisa saling membuka hati 
untuk saling menghormati dan menghargai dalam beribadah.  

5 September 2014 - Orang Kristen dan Bisnis yang Tidak Benar  

Sebagai orang Kristen, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 
Bahkan, dalam hal pekerjaan pun, kita harus bekerja secara benar dan tidak melanggar 
firman-Nya. Memang, kesulitan ekonomi sering kali membuat seseorang terpaksa 
bekerja apa saja, termasuk bisnis yang tidak benar, supaya keadaan ekonominya 
membaik. Perlu kita sadari bahwa orang Kristen tidak seharusnya terlibat dalam bisnis 
yang tidak benar, sekalipun keadaan ekonomi sangat sulit dan tidak mencukupi. Marilah 
kita berdoa untuk orang Kristen yang saat ini masih terlibat dalam bisnis yang tidak 
benar, kiranya melalui kasih Kristus, ia boleh kembali kepada Tuhan dan meninggalkan 
bisnis yang diikutinya selama ini. Berdoalah agar orang Kristen selalu bijaksana dalam 
memilih pekerjaan supaya nama Tuhan selalu dimuliakan melalui pekerjaannya.  

6 September 2014 - Hukum dan Peraturan di Indonesia  

Hukum dan peraturan dibuat untuk menjaga stabilitas sebuah negara. Jika hukum dan 
peraturan ditiadakan, setiap orang akan melakukan hal- hal semaunya, yang merugikan 
banyak orang, dan tidak mendapatkan sanksi, pengajaran, ganjaran. Untuk itu, hukum 
dan peraturan di Indonesia harus ditegakkan supaya setiap warga dapat hidup tertib, 
benar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar setiap orang yang terlibat dalam penegakan hukum dan peraturan di Indonesia 
dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Berdoalah pula agar setiap 
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warga sadar dan mau tunduk, serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku tanpa 
paksaan.  

7 September 2014 - Sumber Daya Alam di Indonesia  

Sumber daya alam di Indonesia bisa menjadi salah satu aset yang berguna untuk 
memajukan perekonomian di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa 
sumber daya alam yang mengalami kerusakan karena kebakaran, pencemaran limbah 
industri, kecerobohan manusia, dll.. Kerusakan sumber daya alam ini bisa menjadi 
kerugian negara dan kerusakan ekosistem yang lainnya. Mari kita berdoa untuk 
Indonesia agar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa berkembang dengan 
baik, dan menolong kemajuan perekonomian Indonesia. Berdoalah pula agar penduduk 
Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam 
Indonesia.  
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KADOS 218 (8 -- 14 September 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

"Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah dalam hatimu di 
tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." (Mazmur 4:5) Kutipan ayat ini mengajarkan 
kepada kita untuk memiliki sikap yang benar ketika kita berada dalam keadaan yang 
tidak menyenangkan, yang membuat kita menjadi marah. Bagaimanakah sikap Anda 
saat sedang dalam keadaan marah? Sudahkah Anda mempraktikkan ayat ini dalam 
kehidupan Anda? Marilah kita bersama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan 
dalam kehidupan kita dan belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang memegang 
kendali atas hidup kita. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

8 September 2014 - Perhatian Pemerintah terhadap Sekolah yang Minim 
Fasilitas  

Hampir setiap minggu, baik melalui siaran televisi maupun berita di koran, kita disuguhi 
berita-berita mengenai kondisi sekolah yang masih minim sarana dan prasarana di 
berbagai daerah. Bukan saja dari kondisi bangunan yang sudah tidak layak, melainkan 
juga fasilitas sekolah untuk mendukung sarana belajar dan mengajar. Mari kita doakan, 
agar para pemimpin bangsa ini menjadi lebih terbuka mata dan hatinya untuk melihat 
kondisi ini. Biarlah mereka tergerak untuk berusaha lebih keras, baik dalam hal daya, 
dana, dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh peserta didik di 
Indonesia, terutama terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih minim 
sarana dan prasarana belajar dan mengajar. Biarlah tangan Tuhan terulur melalui 
pribadi maupun pihak-pihak yang peduli untuk membantu sekolah-sekolah tersebut, 
sehingga para peserta didik dapat memperoleh hak mereka untuk mendapatkan 
pendidikan yang layak sebagai warga negara Indonesia.  

9 September 2014 - Hari Olahraga Nasional  

Salah satu bidang yang dapat menjadikan Indonesia dikenal banyak bangsa adalah 
olahraga. Banyak atlet Indonesia yang memiliki potensi baik dan berprestasi sehingga 
mereka dapat mengharumkan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia masih kurang 
memedulikan kesejahteraan hidup atlet-atlet yang berprestasi, yang telah berjasa untuk 
bangsa ini. Memang, kenyataan ini sangat tidak menyenangkan, atlet-atlet yang sudah 
berjuang keras untuk Indonesia, kini mereka seperti segelintir orang yang terlupakan 
oleh pemerintah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya pemerintah tidak 
melupakan orang-orang yang telah berjasa bagi negara ini dengan memberikan 

http://alkitab.mobi/?Mazmur+4%3A5
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penghargaan kepada mereka. Berdoalah pula agar para atlet Indonesia terus 
bersemangat dalam berjuang di bidang mereka.  

10 September 2014 - Gereja yang Menutup Diri terhadap Perkembangan 
Teknologi  

Perkembangan teknologi kian bertambah cepat. Inovasi di bidang teknologi kini tidak 
lagi terbilang dalam hitungan tahun, tetapi bulan. Dunia sedang mengarah kepada era 
kecepatan informasi, dan siapa yang tidak mampu mengejarnya akan mengalami 
banyak ketertinggalan dan kerugian. Gereja tentu saja tidak boleh bersikap masa bodoh 
atau bahkan tertutup terhadap masalah ini. Keberadaan orang percaya memang hanya 
bergantung pada karunia Tuhan. Akan tetapi, teknologi pun dapat berfungsi sebagai 
alat yang berguna dalam pelayanan demi kemajuan kerajaan Allah. Karena itu, marilah 
kita berdoa bagi gereja-gereja yang menutup diri terhadap perkembangan teknologi, 
agar Tuhan membuka mata hati mereka dalam memandang dan menggunakan 
teknologi. Doakan agar Roh Kudus bekerja memberi pencerahan dan kebijaksanaan 
sehingga gereja-gereja tersebut dapat menggunakan fungsi positif teknologi untuk 
menunjang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama-Nya.  

11 September 2014 - Hari Radio Republik Indonesia  

Hari ini, bertepatan dengan hari Radio Republik Indonesia, marilah kita menyadari dan 
menempatkan peranan radio sebagai media informasi yang cukup efektif. Radio tidak 
hanya menyajikan drama, komedi, beragam hiburan, dan musik, tetapi juga menyiarkan 
berita untuk menambah wawasan masyarakat luas. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar Ia memberi hikmat kepada setiap pemimpin stasiun radio agar mereka 
mampu memberikan acara-acara berkualitas sehingga masyarakat semakin bertambah 
wawasannya. Berdoalah pula agar pemerintah memberi perhatian kepada stasiun-
stasiun radio yang ada di Indonesia agar media informasi ini bisa terus dikembangkan.  

12 September 2014 - Harapan Kondisi Perekonomian Indonesia Menjadi 
Maju  

Dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia akan mengalami pergantian pemimpin 
negara dan kabinet pemerintahan. Melalui perubahan ini, masyarakat berharap agar 
Indonesia dapat mengalami kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi. Setidaknya, 
ada sistem atau strategi baru yang bisa diterapkan, dengan harapan perekonomian di 
Indonesia dapat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dapat memperbaiki perekonomian di 
Indonesia dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Berdoalah pula agar 
masyarakat dan pemerintah dapat saling bekerja sama dalam memajukan 
perekonomian di Indonesia.  
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13 September 2014 - Orang Asing yang Menetap di Indonesia  

Dunia telah menjadi tempat besar urbanisasi, di mana perpindahan manusia dari satu 
negara ke negara lain untuk bekerja dan berdomisili kini telah menjadi hal yang biasa 
dan umum terjadi. Indonesia tidak luput dari fenomena ini. Banyak orang asing dari 
berbagai negara datang untuk bekerja dan menetap di Indonesia. Beberapa dari 
mereka membawa pengaruh dan budaya yang baik, tetapi tidak sedikit pula yang 
membawa berbagai budaya dan pengaruh negatif terhadap masyarakat Indonesia. Mari 
kita berdoa bagi para ekspatriat ini, agar keberadaan mereka dapat membawa 
pengaruh yang baik bagi bangsa kita, terutama dalam hal etos kerja, kedisiplinan, 
kebersihan, kemampuan untuk berpikir secara rasional, dan Injil Tuhan Yesus. 
Demikian juga sebaliknya, mereka dapat menyerap budaya bangsa Indonesia yang baik 
dalam hal keramahan, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan etika ketimuran 
yang masih cukup kuat berakar dalam masyarakat kita. Berdoa agar asimilasi budaya 
yang terjadi di dalam masyarakat melalui kehadiran orang-orang asing ini semakin 
menumbuhkan semangat untuk menghargai perbedaan di masyarakat Indonesia.  

14 September 2014 - Bersaat Teduh Menggunakan Aplikasi Renungan 
Harian  

Kita harus bersyukur karena melalui kemajuan teknologi, kita semakin dipermudah 
dalam mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Salah satu media yang bisa 
menolong kita untuk bersaat teduh adalah aplikasi Renungan Harian. Melalui aplikasi 
ini, kita dapat membaca renungan setiap hari, baik pagi, siang maupun malam. Aplikasi 
ini bisa Anda dapatkan secara gratis, dengan cara mengunduhnya di < 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm&hl =en >. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar aplikasi Renungan Harian ini bisa 
semakin menolong banyak orang untuk merenungkan firman Tuhan. Berdoalah pula 
agar setiap orang yang sudah memiliki aplikasi ini rindu untuk bersaksi dan 
menyebarluaskan informasi aplikasi ini kepada saudara-saudari seiman yang lainnya.  
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KADOS 219 (15 -- 21 September 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan tenteram. Jika kita 
amati, masih ada beberapa negara yang berkonflik, bahkan saling menyerang. Tentu 
saja, keadaan semacam ini tidak akan membuat warga negaranya menjadi nyaman. 
Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita bisa mengambil bagian 
dengan berdoa untuk negara-negara tersebut supaya Tuhan berbelas kasihan dan 
memberikan damai sejahtera kepada mereka. Dalam 1 Korintus 14:33 dikatakan, 
"Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera." Marilah kita 
mempersiapkan hati dan membawa setiap negara yang menjadi beban hati kita untuk 
didoakan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

15 September 2014 - Keluarga Kristen yang Mengalami Tekanan Sosial  

Hidup di tengah masyarakat yang mempunyai beragam kepercayaan memang menjadi 
tantangan tersendiri bagi keluarga Kristen. Tidak sedikit keluarga Kristen yang 
mengalami tekanan sosial. Hal ini harus menjadi  

16 September 2014 - Artis Indonesia yang Menjadi Orang Percaya  

Gemerlapnya dunia dan segala bentuk tawaran yang diberikannya memang menjadi 
godaan terbesar bagi para artis Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa 
ada artis Indonesia yang masih mau membuka hati untuk menerima Kabar Baik Kristus. 
Meskipun ada banyak hal di dunia ini yang menarik, tetapi mereka tetap mau mengenal 
Kristus lebih dalam lagi. Marilah kita berdoa untuk artis-artis Indonesia yang menjadi 
orang percaya, kiranya mereka terus rindu untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. 
Berdoalah pula agar mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sekalipun ada banyak 
pengaruh dunia ini yang tidak segan- segan menggoyahkan iman mereka.  

17 September 2014 - Krisis Kepercayaan Antara Orang Tua terhadap Anak  

Relasi orang tua dan anak harus selalu dibina sehingga kepercayaan dapat 
ditumbuhkan dan dirasakan bersama. Namun, tak jarang ada relasi yang buruk antara 
orang tua dan anak sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan di antara mereka. 
Ketika kepercayaan sudah mulai terkikis, masalah-masalah akan terus bermunculan. 
Jika hal ini sampai terjadi, relasi orang tua dan anak tidak akan bisa bersatu dan selalu 
ada rasa curiga di antara mereka. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar relasi orang tua 
dan anak, di mana pun mereka berada, tetap menjadi prioritas hidup supaya rasa saling 
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percaya terus bertumbuh di antara mereka. Doakanlah agar relasi ini tidak hanya terjadi 
di antara anggota keluarga saja, tetapi juga keluarga dengan Tuhan.  

18 September 2014 - Orang Tua yang Terlibat Pelayanan di Gereja  

Banyak orang tua terlibat dalam pelayanan di gereja. Keterlibatan ini bisa menjadi nilai 
positif bagi keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai pelayanan dalam diri anak-anak. 
Namun, di sisi lain, keterlibatan ini bisa berdampak buruk jika orang tua lebih 
mementingkan pelayanan di gereja daripada keluarga. Sadar atau tidak, beberapa 
orang tua mungkin pernah terjebak dalam konsep semacam ini. Seharusnya, ketika 
orang tua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di gereja, orang tua harus 
semakin bijaksana dalam membagi waktu, perhatian, dan kesungguhan hatinya dalam 
melayani, baik di keluarga maupun gereja. Marilah kita berdoa untuk setiap orang tua 
yang terlibat dalam pelayanan di gereja, kiranya mereka diberi hikmat oleh Tuhan 
sehingga bisa mengatur waktu dan menempatkan peran mereka secara tepat. 
Berdoalah pula agar setiap orang tua Kristen dapat menjadi teladan yang baik bagi 
anak-anak melalui pelayanan yang mereka lakukan.  

19 September 2014 - Pelayanan Penginjilan untuk Masyarakat Pedesaan  

Pelayanan penginjilan untuk orang-orang di pedesaan menjadi salah satu fokus 
pelayanan para misionaris. Orang-orang di pedesaan cenderung terbiasa dengan 
kehidupan "lama", yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, mulai dari 
kepercayaan, cara bermasyarakat, pekerjaan, dll.. Kondisi semacam inilah yang dapat 
membuat orang-orang di pedesaan tidak mengenal Injil. Mereka terlalu sibuk dengan 
pekerjaan rutin mereka di sawah, ladang, peternakan, dll.. Selain itu, orang- orang di 
pedesaan biasanya mempunyai kepercayaan yang sama karena "berangkat dari 
kebiasaan/adat istiadat yang sama. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
agar orang-orang di pedesaan mau membuka hati dan pikiran terhadap hal-hal baru, 
terutama untuk menerima Injil. Berdoalah pula agar pelayanan penginjilan yang 
dilakukan para misionaris mengalami kelancaran dan banyak jiwa boleh dimenangkan 
di dalam Kristus.  

20 September 2014 - Kepedulian Gereja terhadap Generasi Muda  

Banyak anak muda bersemangat untuk menemukan jati diri dan minat/kesukaannya 
dengan mengikuti perkembangan zaman ini, tetapi banyak gereja tidak peka akan hal 
ini sehingga gereja tidak memberi ruang/kesempatan kepada anak-anak muda untuk 
bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara yang relevan. Hal ini akan memungkinkan 
gereja kehilangan generasi mudanya. Saat ini, anak-anak muda lebih suka bergabung 
di kelompok-kelompok yang sesuai dengan minat mereka seperti: kelompok musik, 
tarian, hip hop, dll.. Bahkan, sudah ada beberapa hamba Tuhan mulai "terjun" ke dalam 
kelompok tersebut untuk menolong mereka mendalami firman Tuhan, dan usaha ini 
berhasil. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar gereja-gereja 
memiliki kepekaan terhadap anak-anak muda sehingga gereja dapat menyikapi setiap 
perkembangan dengan bijaksana untuk tetap merangkul dan menolong generasi muda 
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bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoalah pula agar generasi muda di gereja-gereja dapat 
dipulihkan sehingga gereja Tuhan semakin mengalami pertumbuhan, baik dalam hal 
kualitas rohani maupun kuantitas jemaat.  

21 September 2014 - Hari Perdamaian Dunia  

Hidup damai memang menjadi impian semua orang. Bahkan, negara-negara di dunia 
juga mendambakannya. Tepat pada hari ini, kita memperingati hari Perdamaian Dunia, 
yang tentunya akan menjadi momen yang sangat penting untuk mengingatkan 
pentingnya kedamaian, baik antarindividu, kelompok, maupun antarnegara. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada negara-
negara di dunia supaya ada kedamaian dan kesatuan di antara negara-negara, 
khususnya yang saat ini masih ada perselisihan, bahkan peperangan. Berdoalah pula 
agar setiap negara menjunjung tinggi perdamaian supaya kehidupan manusia bisa 
menjadi lebih baik.  
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KADOS 220 (22 -- 28 September 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Mengapa Anda mau berdoa? Pertanyaan ini akan menjadi perenungan kita untuk 
melihat kembali apa motivasi kita ketika berdoa. Tuhan tidak menginginkan kalimat 
yang panjang, Tuhan tidak menginginkan sikap berdoa yang manis-manis, tetapi yang 
Tuhan inginkan adalah hati kita. Seburuk apa pun hati kita, Tuhan mampu 
membersihkannya dengan kasih- Nya. Mengapa Tuhan mau melakukannya? Sebab, Ia 
begitu mengasihi kita. Sudahkah Anda merasakan kasih itu? Berdoalah dengan 
kerinduan yang penuh untuk memuji kebesaran-Nya dan rasakan kasih-Nya sekarang. 
Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

22 September 2014 - Waspada terhadap Gunung-gunung Berapi di 
Indonesia  

Indonesia mempunyai banyak gunung berapi, yang akhir-akhir ini beritanya cukup 
menarik perhatian kita karena kondisi gunung-gunung tersebut yang kurang stabil. 
Dalam beberapa bulan terakhir ini, gunung Lokon, yang terletak di Sulawesi Utara, 
meletus. Pada tanggal 11 September lalu, gunung Slamet juga mengeluarkan 
dentuman kuat sebanyak 20 kali. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya Ia 
senantiasa menolong setiap orang yang bertempat tinggal di sekitar area gunung 
berapi, agar mereka selalu waspada terhadap perubahan aktivitas gunung berapi. 
Berdoalah pula agar peristiwa alam ini dapat semakin mendekatkan setiap orang 
kepada Tuhan dan berpengharapan di dalam Dia.  

Sumber: 

http://m.liputan6.com/news/read/2104196/meletus-38-kali-gunung-slamet-lontarkan-bu-
tebal-capai-1500-
m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[S[HotTopics_news_13034
%28110914%29%3ALetusanGunungSlamet  

23 September 2014 - Para Jaksa di Indonesia  

Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita taat pada peraturan yang 
berlaku di negara ini. Segala bentuk tindak kejahatan atau ketidaktaatan pada peraturan 
akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kita harus bersyukur karena lembaga hukum di 
Indonesia masih melakukan tugasnya dengan baik, dengan adanya orang-orang yang 
bekerja di dalamnya. Tepat pada peringatan hari Kejaksaan yang jatuh pada hari ini, 

http://doa.sabda.org/
http://m.liputan6.com/news/read/2104196/meletus-38-kali-gunung-slamet-lontarkan-bu-tebal-capai-1500-m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bS%5bHotTopics_news_13034%28110914%29%3ALetusanGunungSlamet%20
http://m.liputan6.com/news/read/2104196/meletus-38-kali-gunung-slamet-lontarkan-bu-tebal-capai-1500-m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bS%5bHotTopics_news_13034%28110914%29%3ALetusanGunungSlamet%20
http://m.liputan6.com/news/read/2104196/meletus-38-kali-gunung-slamet-lontarkan-bu-tebal-capai-1500-m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bS%5bHotTopics_news_13034%28110914%29%3ALetusanGunungSlamet%20
http://m.liputan6.com/news/read/2104196/meletus-38-kali-gunung-slamet-lontarkan-bu-tebal-capai-1500-m?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bS%5bHotTopics_news_13034%28110914%29%3ALetusanGunungSlamet%20
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marilah kita mendoakan semua orang yang bekerja di lembaga hukum, terutama para 
jaksa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para jaksa di Indonesia dapat 
melakukan tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Kiranya keberadaan 
mereka senantiasa membawa nama baik Indonesia di bidang hukum.  

24 September 2014 - Pegawai Pajak Kristen  

Matius sebagai seorang penagih pajak pernah mengembalikan uang sebesar empat kali 
lipat dari yang diterimanya kepada orang-orang yang membayar pajak. Ia melakukan 
hal ini karena hatinya sangat bersukacita setelah Tuhan Yesus mau singgah di 
rumahnya. Ini merupakan salah satu contoh betapa pentingnya Tuhan Yesus dibanding 
harta yang dimilikinya. Hal ini harus menjadi dasar bagi para pegawai pajak, terutama 
mereka yang Kristen, agar mereka dapat terus menjadi berkat bagi orang lain. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pegawai pajak Kristen senantiasa 
mengutamakan Tuhan di sela-sela tugas mereka yang banyak. Berdoalah pula agar 
para pegawai pajak Kristen senantiasa jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja.  

25 September 2014 - Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Kristen  

Rumah sakit merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai tempat untuk 
memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang. Sebagai salah satu fasilitas 
umum, rumah sakit seharusnya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada rumah sakit yang 
mengalami keterbatasan dalam melayani pasiennya, bisa karena tidak lengkapnya 
peralatan kedokteran ataupun kurang terampilnya para perawat dalam merawat pasien. 
Di Indonesia, sudah ada beberapa rumah sakit Kristen, dan diharapkan rumah sakit ini 
mampu memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya secara f isik, melainkan juga 
secara rohani. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar semua rumah sakit 
Kristen di Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada semua pasien. 
Kiranya melalui pelayanan yang terbaik ini banyak orang semakin melihat kasih Kristus 
melalui setiap perbuatan dan perkataan.  

26 September 2014 - Para Penderita Penyakit Lupus  

Penyakit lupus adalah penyakit dengan kekebalan tubuh berlebihan. Tubuh para 
penderita lupus akan menjadi overacting terhadap rangsangan dari sesuatu yang asing 
dan membuat terlalu banyak antibodi/semacam protein yang malah ditujukan untuk 
melawan jaringan tubuh sendiri. Para penderita lupus harus menghindari hal-hal yang 
dapat membuat penyakitnya kambuh, salah satunya adalah menjaga agar tubuhnya 
tidak terkena sinar matahari secara langsung. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus 
untuk para penderita penyakit lupus, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberi 
kekuatan kepada mereka untuk bertahan. Berdoalah pula agar keluarga mereka 
senantiasa memberi dukungan sehingga para penderita penyakit ini dapat terus 
bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka.  

27 September 2014 - Pentingnya Ibadah Anak di Gereja  
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Gereja adalah tempat kedua bagi anak untuk bertumbuh secara rohani. Ketika gereja 
mengadakan program ibadah anak, gereja dapat semakin erat merangkul anak-anak 
untuk lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Inilah pentingnya ibadah 
anak di gereja karena selain membuat anak-anak disiplin ibadah, mereka dapat berelasi 
dan belajar f irman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap gereja di Indonesia mulai 
memikirkan/memedulikan anak-anak sehingga anak-anak bukan lagi menjadi generasi 
yang terabaikan, melainkan menjadi generasi penerus gereja, dll.. Berdoalah agar 
semua orang yang terlibat dalam ibadah anak bisa melakukan tugasnya dengan baik 
sehingga anak semakin mengerti tentang Kristus dan karya-Nya.  

28 September 2014 - Hari Kereta Api  

Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang sangat efektif. Sekali jalan, 
kereta api bisa mengangkut ribuan orang. Kereta api juga tidak memungut biaya tiket 
dengan harga yang tinggi, setidaknya harga tiket tersebut masih bisa dijangkau oleh 
masyarakat. Selain itu, perjalanan dengan menggunakan kereta api akan menjadi lebih 
efisien. Bertepatan dengan hari Kereta Api, marilah kita berdoa agar pemerintah 
Indonesia semakin peduli terhadap kondisi transportasi kereta api sehingga transportasi 
di Indonesia mengalami kemajuan, baik dalam hal kualitas maupun infrastruktur.  
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KADOS 221 (29 September -- 5 Oktober 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Dalam Pengkhotbah 3:11, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang membuat segala 
sesuatu indah pada waktunya, dan kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang 
dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini menjadi pengharapan bagi setiap orang 
percaya, terutama ketika mereka sedang mengalami pergumulan. Namun, sering kali, 
kita ingin agar Allah menjawab doa/permohonan kita sesegera mungkin. Bahkan, ketika 
kita tidak mendapatkan jawaban itu sesuai dengan waktu yang kita mau, kita menjadi 
susah hati dan khawatir. Tidak seharusnyalah kita menjadi orang percaya yang 
mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan pengertian diri sendiri. Allah mengatur 
segala sesuatu, termasuk keseluruhan hidup kita. Jadi, kapan pun Allah akan menjawab 
doa kita atau bahkan tidak menjawab doa kita, itu merupakan waktu terbaik yang harus 
kita terima dan syukuri karena Allah punya rencana yang jauh lebih baik daripada 
rencana kita. Kita harus bangga pada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa 
memperhatikan dan memedulikan kita. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

29 September 2014 - Hari Sarjana Nasional  

Kualitas pendidikan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Sebagai 
negara berkembang, Indonesia sudah pernah mencanangkan beberapa program 
pendidikan, dengan tujuan agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat. 
Bertepatan dengan hari Sarjana Nasional yang kita peringati hari ini, kita semua 
mengharapkan adanya generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas pendidikan 
yang mumpuni, terutama dari mereka yang menyandang gelar sarjana karena 
setidaknya, gelar ini sudah mewakili jenjang pendidikan yang cukup tinggi di Indonesia 
sehingga secara kualitas pendidikan, SDM dengan gelar sarjana harus bisa menolong 
bangsa ini menjadi lebih berkembang. Kualitas pendidikan ini bukan hanya berkutat 
pada intelektual saja, melainkan dalam hal karakter juga. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar para sarjana bisa memanfaatkan kemampuan mereka untuk hal- hal 
yang berguna, yang dapat membangun bangsa dan menolong masyarakat Indonesia 
menjadi lebih sejahtera.  

30 September 2014 - Para Pendukung Pelayanan YLSA  

Bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mengirimkan orang-orang yang memiliki hati 
untuk membantu pelayanan Tuhan di Yayasan Lembaga SABDA. Mereka mendukung 
YLSA dengan berbagai cara, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Ada 
yang menjadi pendoa, penyedia bahan, duta SABDA, sukarelawan, dan donatur. 

http://alkitab.mobi/?Pengkhotbah+3%3A11
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Dengan menjadi pendukung pelayanan YLSA, mereka telah ikut ambil bagian dalam 
melancarkan pelayanan Tuhan di Indonesia. Yayasan Lembaga SABDA < 
http://ylsa.org > juga sangat bersyukur karena ada para donatur yang membantu 
pelayanan YLSA. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk terlibat dalam 
pekerjaan Tuhan di bumi ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para 
pendukung YLSA dapat terus dipakai Tuhan melalui apa pun yang mereka miliki. 
Kiranya pelayanan Tuhan dapat semakin berkembang, terlebih lagi untuk memberitakan 
Kabar Baik kepada orang-orang yang belum selamat.  

1 Oktober 2014 - Ulang Tahun Yayasan Lembaga SABDA yang Ke-20  

Bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongan dan penyertaan-Nya selama ini 
sehingga Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > dapat terus melayani 
masyarakat Kristen Indonesia melalui media internet. YLSA menyadari bahwa 
kesempatan melayani yang Tuhan berikan merupakan anugerah yang harus terus 
dikembangkan, dimaksimalkan, dan dijadikan berkat bagi banyak orang supaya mereka 
lebih mengenal Dia. Hari ini, YLSA genap berusia 20 tahun, usia yang sudah semakin 
matang untuk terus mengembangkan sayap bagi perluasan Kerajaan Allah. YLSA 
senantiasa rindu untuk membawa banyak orang semakin mengenal Tuhan melalui 
firman-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar YLSA semakin maksimal 
dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan YLSA untuk terus 
berjuang memberitakan Kabar Baik Kristus kepada banyak orang.  

2 Oktober 2014 - Penginjilan di Komunitas Tunanetra  

Melihat indahnya dunia ini merupakan dambaan setiap orang. Banyak sekali "warna" 
yang melekat di dalamnya yang, sayangnya, t idak bisa dilihat oleh saudara kita yang 
menderita tunanetra. Mereka membutuhkan pertolongan, bukan hanya pertolongan 
berupa jasmani (materi), melainkan juga rohani. Puji Tuhan karena saat ini ada 
beberapa orang percaya yang bersedia melayani mereka, baik dalam mengenalkan Injil 
maupun mendampingi mereka dalam melakukan Pendalaman Alkitab (PA). Mari kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus untuk para pelayan Tuhan yang melayani di komunitas 
tunanetra, kiranya Tuhan memberikan jalan, kesabaran, dan kemampuan dalam 
melayani mereka. Berdoalah juga untuk para tunanetra agar mereka diberi kesabaran, 
kesehatan, dan tetap setia dalam mengenal maupun mengikut Tuhan.  

3 Oktober 2014 - Jemaat Tuhan yang Belum Terlibat dalam Pelayanan  

Tidak semua anak Tuhan memiliki semangat yang menyala-Nyala dalam melayani 
Tuhan. Beberapa di antaranya mungkin ada yang bermalas- malasan, khususnya anak-
anak muda. Biasanya, anak-anak muda memunyai banyak alasan untuk menolak 
mengambil bagian dalam pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Mungkin, mereka 
ada yang belum mengerti arti penting melayani Tuhan atau memang mereka belum 
memiliki kerinduan untuk melakukannya. Namun, kita perlu menyadari betapa 
pentingnya anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam melayani Tuhan karena mereka 
adalah generasi penerus gereja. Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita, sudah 
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seharusnya anak-anak Tuhan juga mengikuti teladan-Nya. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar jemaat Tuhan, khususnya anak muda, diberi kerinduan untuk terlibat 
dalam pelayanan, baik di gereja maupun di luar gereja.  

4 Oktober 2014 - Kegiatan Besuk Jiwa Baru  

Mencari jiwa baru, yaitu dengan mengabarkan Kabar Baik kepada semua orang, 
merupakan tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Namun, saat ini, banyak di antara kita 
yang bermalas-malasan, tidak mau memberitakan Kabar Baik. Kita harus mengabarkan 
Kabar Baik ini kepada saudara- saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita 
jangan langsung menyuruh mereka untuk mengikuti ajaran kita, tetapi kita bisa 
memulainya dengan melayani mereka -- bercengkerama dan berbagi/sharing dengan 
mereka -- dan membesuk mereka secara berkala. Marilah kita berdoa untuk kegiatan 
para pelayan Tuhan dalam membesuk jiwa baru, kiranya Tuhan memberikan 
kemudahan sehingga pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi para jiwa baru. 
Berdoalah pula agar orang-orang yang melayani para jiwa baru senantiasa diberi 
kekuatan dan kemampuan agar dapat melayani mereka dengan lebih baik lagi.  

5 Oktober 2014 - Penyerahan Anak kepada Tuhan  

Anak adalah karunia yang Tuhan berikan kepada keluarga. Banyak keluarga yang 
menyerahkan anaknya kepada Tuhan karena mereka menyadari bahwa anak adalah 
milik Tuhan. Secara rohani, melalui penyerahan anak semacam ini, orang tua 
menyatakan bahwa mereka menyerahkan anak- anaknya dalam pemeliharaan Tuhan 
dan memperoleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar anak-anak ini 
bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan kelak dapat menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juru Selamat pribadinya.  
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KADOS 222 (6 -- 12 Oktober 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda bangun tidur? Pertanyaan ini bisa 
menolong kita untuk merenungkan apa yang sebenarnya menjadi fokus hidup kita. Ada 
yang bangun tidur langsung mengecek HP, ada yang langsung mengambil Alkitab dan 
berdoa, ada yang langsung keluar kamar dan beraktivitas, ada yang bermalas-malasan 
di atas tempat tidur, dsb.. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki satu pola hidup 
yang benar, yaitu mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Jika kita mengawali hari-hari 
bersama Tuhan, kita akan menjalani hari- hari dengan sukacita dan damai sejahtera. 
Sudahkah Anda melakukannya? Marilah kita melatih diri untuk mengutamakan Tuhan 
dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

6 Oktober 2014 - Masyarakat yang Tinggal di Pinggiran Sungai  

Tempat tinggal atau rumah sangatlah penting untuk kita semua karena rumah 
merupakan tempat kita beristirahat, berteduh, dan berlindung. Namun, tidakkah kita 
tahu bahwa ada banyak orang yang membutuhkan bantuan terkait dengan tempat 
tinggal? Banyak dari mereka bermukim di pinggiran sungai. Bertempat tinggal di 
pinggiran sungai sangat berbahaya, terlebih saat musim penghujan tiba. Air sungai 
dapat meluap kapan saja bukan hanya karena hujan, melainkan juga kemungkinan 
adanya kiriman air dari wilayah-wilayah yang lebih tinggi. Di sisi lain, kesadaran 
masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai juga masih kurang. Situasi ini 
membuat mereka rentan terhadap bencana alam seperti banjir, yang menyebabkan 
mereka kehilangan tempat tinggal dan terserang penyakit. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar mereka dapat mengusahakan gaya hidup sehat dan bisa menjaga 
lingkungan dengan baik. Berdoalah pula agar pemerintah turut memerhatikan 
kesejahteraan hidup mereka dan dapat menyediakan hunian di daerah yang layak.  

7 Oktober 2014 - Negara-Negara yang Masih Terlibat Konflik  

Banyak negara di dunia masih mengalami berbagai bentuk konflik. Palestina, Israel, 
Suriah, Rusia, dan berbagai negara di Timur tengah adalah contoh dari negara-negara 
yang saat ini tengah mengalami konflik. Korban telah berjatuhan, kerugian tidak lagi 
terbayangkan, dan situasi kekerasan terus menjadi "hantu" bagi penduduk yang hidup 
di negara-negara tersebut. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus menolong orang-
orang yang terjebak dalam situasi konflik tersebut, kiranya mereka dapat bijaksana 
dalam menyikapi permasalahan ini. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa 
menyertai mereka, bahkan di tengah situasi konflik yang terburuk sekalipun. Berdoalah 
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agar damai dan kuasa Tuhan menjamah negara-negara tersebut demi terwujudnya 
perdamaian di sana sehingga kondisi negara yang tidak kondusif, dapat dipulihkan.  

8 Oktober 2014 - Para Penderita Tunarungu  

Toleransi kepada sesama merupakan bentuk kepedulian yang juga harus kita lakukan 
untuk menghargai dan mengasihi sesama. Namun, banyak dari kita yang kadang 
kurang memberi perhatian kepada orang lain, khususnya mereka yang difabel. Saat ini, 
banyak tunarungu yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka memang tidak dapat 
mendengar, tetapi mereka berhak mendapatkan pertolongan dari kita sama seperti 
orang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang, kita juga harus mengasihi 
mereka. Tuhan tidak membeda-bedakan orang karena semua manusia adalah 
segambar dengan Dia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar mereka yang 
tunarungu diberi semangat dan pengharapan sehingga mereka dapat menjalani hari-
hari mereka dengan semangat dan kasih dari Tuhan. Berdoalah juga untuk orang-orang 
percaya agar mereka dapat saling mengasihi tanpa membedakan satu dengan yang 
lain.  

9 Oktober 2014 - Kegiatan bagi Para Lansia Kristen  

Lansia merupakan masa emas, sekaligus masa-masa penuh pergumulan bagi banyak 
orang. Masa ini sesungguhnya menjadi masa ist irahat dan menikmati panen kehidupan 
yang telah mereka taburkan pada waktu muda. Akan tetapi, tidak sedikit lansia yang 
justru merasakan kesepian dan perasaan tidak berarti karena merasa tidak dapat 
berkontribusi banyak di dalam keluarga dan masyarakat. Marilah kita berdoa kepada 
para lansia agar di masa tua mereka ini, mereka bisa mengisi hari-hari dengan hal-hal 
yang berguna, terlebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoalah pula agar 
gereja dan orang-orang percaya dapat menjadi fasilitator dalam memberi tempat dan 
kesempatan bagi para lansia untuk berkarya dan melayani, sehingga para lansia pun 
dapat menjadi alat yang berguna bagi Kristus untuk membawa kemuliaan bagi nama-
Nya.  

10 Oktober 2014 - Orang Percaya yang Ditolak Keluarga  

Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, beberapa di antara kita masih kesulitan 
untuk mengampuni. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengalaman masa lalu yang 
buruk dan menjadi beban bagi seseorang untuk bertumbuh lebih baik, terutama dalam 
hal mengampuni. Sangatlah sulit juga untuk melakukan sesuatu yang benar atau 
bertindak dengan benar bila t idak ada anggota keluarga/orang percaya lainnya yang 
mau menolong dan menerima keadaannya. Sebagai orang percaya, kita harus mau 
menolong orang-orang yang mempunyai kesulitan semacam ini. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar orang percaya yang mempunyai pengalaman buruk dalam 
keluarga mengalami pemulihan dari Tuhan. Berdoalah pula agar pertumbuhan rohani 
serta usahanya dalam mengampuni orang lain bisa semakin dikembangkan.  
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11 Oktober 2014 - Pembekalan bagi Pembina Remaja  

Remaja merupakan tahap usia yang paling rawan karena pada masa inilah, seorang 
remaja mulai menentukan arah, tujuan, dan pengembangan dirinya untuk menjadi 
pribadi dewasa. Untuk itu, gereja perlu memberikan perhatian khusus dan pembinaan 
yang tepat kepada para remaja sehingga mereka dapat menjadi murid-murid Kristus 
yang memberkati banyak orang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar semakin 
banyak anggota gereja rindu untuk melayani para remaja dan membimbing mereka 
dalam terang kebenaran Kristus. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan 
kepada gereja untuk dapat memberi pembekalan dan arahan yang tepat kepada para 
pembina remaja, sehingga dapat menghasilkan generasi emas bagi gereja dan tubuh 
Kristus.  

12 Oktober 2014 - Orang Asing yang Menginjili di Indonesia  

Tuhan memakai anak-anak-Nya untuk mengabarkan Injil. Saat ini, kita tahu bahwa 
banyak hamba Tuhan sudah berjuang keras dalam memberitakan Injil ke banyak orang. 
Namun, tidak menutup kemungkinan, ada juga orang asing yang datang untuk 
memberitakan Injil di Indonesia. Hal ini merupakan mukjizat dari Tuhan, yang 
mengizinkan orang ini dapat menjadi berkat di Indonesia. Marilah kita berdoa untuk 
orang asing yang menginjil di Indonesia. Kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. 
Berdoalah pula agar semangat dan Roh penginjilan selalu berkobar dalam diri mereka 
untuk melayani Tuhan dan memenangkan jiwa.  
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KADOS 223 (13 -- 19 Oktober 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Pernahkah saudara memerhatikan sesi-sesi dalam rangkaian ibadah di gereja setiap 
minggunya? Berapa kali pendeta/hamba Tuhan mengajak jemaatnya untuk berdoa 
bersama? Dalam ibadah di gereja, sering kali pendeta/hamba Tuhan mengajak 
jemaatnya untuk berdoa bersama dengan beberapa topik tertentu, misalnya doa 
penyerahan anak, doa persembahan, doa untuk misi, doa untuk Indonesia, dll.. Dalam 
sesi berdoa ini, kita bisa belajar betapa pentingnya berdoa bersama untuk mendoakan 
hal-hal yang spesifik. Tidak menutup kemungkinan ada denominasi gereja yang 
mencantumkan sesi doa syafaat dalam susunan acara ibadah setiap Minggu. Redaksi 
KADOS pun ingin mengajak Anda semua untuk terlibat aktif mendoakan hal-hal yang 
spesifik, yang menjadi kerinduan kita, keluarga, persekutuan, gereja, pelayanan, 
bangsa, dll.. Marilah kita memberikan waktu terbaik kita untuk datang kepada Tuhan 
dan berdoa kepada-Nya. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

13 Oktober 2014 - Penempatan Guru-Guru di Daerah Terpencil  

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah sudah berusaha 
untuk meratakan pendidikan mulai dari membangun sekolah -sekolah di kota, desa, 
sampai daerah-daerah terpencil, dengan harapan bahwa bangsa Indonesia bisa 
memperoleh pendidikan yang merata. Tentu saja, murid-murid yang ada di daerah-
daerah terpencil juga tetap membutuhkan seorang guru yang berkompeten dalam 
mengajar supaya murid -murid juga bisa memperoleh pengajaran dan pelatihan yang 
berkualitas. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar penempatan guru-guru di 
daerah terpencil dapat dilakukan dengan baik dan merata. Berdoalah pula agar guru 
dan murid dapat berelasi dengan baik sehingga proses belajar mengajar dapat 
berlangsung dengan lancar.  

14 Oktober 2014 - Kegiatan Posyandu  

Posyandu menjadi salah satu unit kegiatan yang memberikan pelayanan kepada balita 
dan anak-anak. Keberadaan posyandu sangat menolong masyarakat, terutama untuk 
memantau perkembangan anak. Posyandu biasanya diadakan sebulan sekali dan akan 
diikuti oleh semua balita dan anak-anak. Selain menolong masyarakat, kegiatan 
posyandu juga menjadi salah satu cara pemerintah dalam memperhatikan dan 
memedulikan kesehatan balita dan anak. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
kegiatan posyandu di setiap kampung dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga. 
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Berdoalah pula agar setiap orang yang terlibat dalam kegiatan posyandu dapat 
memberikan pelayanan terbaik sehingga kesehatan anak dapat dipantau dengan baik.  

15 Oktober 2014 - Relasi Guru Kristen dengan Guru-Guru Lainnya  

Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan, entah dari faktor internal atau eksternal. 
Tidak jarang, kita mendapat masalah dengan rekan sekerja sehingga membuat 
suasana kerja menjadi tidak nyaman, bahkan tertekan. Pentingnya relasi yang harmonis 
dengan rekan sekerja, terutama relasi guru Kristen dengan guru-guru lainnya, tentu 
dapat memengaruhi kinerja dan pemberitaan Kabar Baik di antara para guru. Dengan 
adanya relasi yang harmonis, guru Kristen dan guru-guru lainnya dapat saling 
melengkapi, memahami, dan saling toleransi. Mari kita berdoa, bersatu hati untuk 
mendoakan relasi atau hubungan guru Kristen dengan guru lainnya, agar relasi di 
antara mereka dapat terjalin dengan harmonis. Kiranya Tuhan selalu memberi 
kesabaran dan kesadaran kepada setiap guru Kristen agar dapat menjadi teladan, saksi 
Kristus dalam lingkungan kerja, dan menjadi berkat bagi guru-guru lainnya.  

16 Oktober 2014 - Bahaya Permainan Online bagi Anak  

Kemajuan teknologi semakin mampu menyajikan banyak hal menarik bagi anak-anak, 
terutama dalam hal permainan online. Ada banyak permainan, mulai dari kategori 
perlombaan, kreativitas, puzzle, strategi, dll. yang bisa "menarik" anak-anak untuk 
mencobanya. Sebagai orang tua, guru, maupun pelayan anak, kita dituntut untuk bisa 
memberi pengertian, mengarahkan, dan membimbing anak-anak untuk bijaksana dalam 
memilih dan memainkan permainan online. Sebagian dari permainan online cenderung 
mengarah kepada kekerasan, persaingan, dunia khayal, dan okultisme yang bisa 
memengaruhi cara berpikir anak. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap 
orang tua, guru, dan pelayan anak dapat lebih bijaksana dalam mendampingi dan 
memberi pengertian kepada anak tentang permainan online. Kiranya Tuhan juga 
memampukan anak-anak untuk bisa mengerti bahaya permainan online jika mereka 
tidak berhati-hati dalam mengatur waktu dan bijaksana dalam memilih permainan.  

17 Oktober 2014 - Persekutuan Doa di Negara-Negara yang Tertutup Injil  

Negara-negara yang tertutup Injil memang sangat sulit untuk bisa menerima 
pemberitaan Injil dan segala bentuk aktivitas kerohanian terkait Kristen. Meskipun 
keadaan seperti ini sangat menekan iman orang-orang percaya, mereka tetap 
mengusahakan untuk bisa bersekutu dan mempelajari firman Tuhan melalui 
persekutuan doa. Persekutuan doa di negara-negara yang tertutup Injil memang sangat 
riskan, tetapi kegiatan ini justru berpotensi membuat perubahan dalam negara-negara 
tersebut. Marilah kita berdoa untuk semua orang percaya yang masih tinggal di negara-
negara yang tertutup Injil, kiranya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus dan terus 
berjuang memberitakan Injil. Berdoalah pula agar kegiatan persekutuan doa di negara-
negara tersebut dapat terus dilakukan dengan lancar.  
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18 Oktober 2014 - Pelatihan Software SABDA di Yogyakarta  

Hari ini, tim YLSA memberikan pelatihan Software SABDA di Grha Gloria dengan materi 
4 Metode Penggalian Alkitab. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada 
setiap peserta untuk melakukan penggalian Alkitab secara benar dan bertanggung 
jawab, dengan menggunakan Software SABDA -- sebuah aplikasi yang dilengkapi 
dengan berbagai macam fitur untuk mendukung proses pembelajaran Alkitab. Pelatihan 
ini dilakukan kurang lebih selama 5 jam, mulai pukul 13.00. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar tim YLSA dapat memberi pelatihan dengan maksimal sehingga 
setiap peserta boleh memahami materi yang disampaikan. Berdoalah pula agar 
pelatihan ini dapat menjadi berkat dan menolong setiap peserta untuk mempelajari 
Alkitab dengan benar.  

19 Oktober 2014 - Situs Seputar Tokoh-Tokoh Kristen  

Sebagai orang percaya, kita perlu mengetahui tokoh-tokoh Kristen yang kehidupannya 
menjadi teladan, inspirasi, dan pengaruh yang baik bagi banyak orang. Jika Anda rindu 
untuk mengetahui seputar tokoh-tokoh Kristen, Anda bisa berkunjung ke situs Bio-Kristi 
< http://biokristi.sabda.org >. Dalam situs ini, Anda bisa mendapatkan artikel, riwayat 
hidup, karya tokoh, dll.. Marilah kita bawa dalam doa kepada Tuhan Yesus agar situs 
Bio-Kristi dapat semakin ditingkatkan sehingga para pengunjung bisa mudah dalam 
mengakses dan mencari apa yang mereka mau. Berdoalah pula untuk orang-orang 
yang bekerja di balik layar situs ini.  
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KADOS 224 (20 -- 26 Oktober 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan menjadi syarat penting agar pelayanan 
yang kita lakukan dapat benar-benar menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. 
Ketika kita melayani, fokus hati kita harus terarah kepada Kristus supaya perbuatan, 
pelayanan, dan cara kita berbicara bisa mencerminkan kasih Kristus. Untuk itu, kita 
harus datang kepada Tuhan, berdoa, dan meminta kepada-Nya untuk menjaga hati kita 
dan memampukan kita untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya sehingga 
pelayanan yang kita lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama -Nya. Redaksi KADOS 
mengajak Anda semua untuk terlibat aktif dalam mendoakan para hamba Tuhan. 
Jangan lupa, bawalah pula topik-topik doa di bawah ini ke hadapan Tuhan supaya 
pergumulan yang ada bisa ditolong oleh Tuhan. Selamat berdoa. Tuhan Yesus 
memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

20 Oktober 2014 - Pergumulan Para Pelayan Tuhan  

Setiap orang pasti pernah memiliki masalah, termasuk para hamba Tuhan. Namun, 
beban dan pergumulan mereka mungkin lebih besar daripada beban yang kita alami. 
Saat ini, banyak pelayan Tuhan yang membutuhkan dukungan, terutama dukungan doa 
dari kita semua. Dalam melakukan tugas pelayanan/pemberitaan Kabar Baik kepada 
semua orang, mereka juga mengalami tekanan dan kesulitan. Sebagai orang percaya 
dan orang yang mereka layani, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar iman 
mereka dikuatkan sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi setiap masalah 
yang menimpa mereka. Kiranya mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan 
mampu melihat masalah yang ada sebagai berkat untuk semakin bertumbuh di dalam 
Tuhan dan lebih lagi dalam melayani Dia.  

21 Oktober 2014 - Para Bendahara Gereja  

Pelayan Tuhan yang bertugas sebagai bendahara gereja mempunyai tanggung jawab 
yang besar dalam mengelola keuangan yang bersumber dari persembahan ibadah, 
persembahan kasih, dll. dari jemaat. Bendahara gereja dituntut untuk takut akan Tuhan, 
bersikap jujur, bertanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak cinta 
uang. Uang yang dikelola oleh para bendahara gereja nantinya akan dipakai untuk 
pelebaran Kerajaan Allah dan mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh 
gereja tersebut. Jadi, para bendahara gereja hanya bertugas untuk mengelola supaya 
uang gereja bisa digunakan dengan benar, tepat, dan sesuai sasaran. Untuk itu, marilah 
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kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para bendahara gereja dapat melayani dengan 
kesungguhan hati dan dapat mengelola keuangan gereja dengan bijaksana.  

22 Oktober 2014 - Hamba Tuhan yang Masih Berkompromi dengan Uang  

Uang bisa menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan jika 
orang tersebut tidak bisa mengelola/menggunakannya dengan bijaksana. Bahkan, 
dalam pelayanan Tuhan pun, uang sangat berpotensi mengubah motivasi hamba Tuhan 
dalam melayani Dia jika hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. 
Sebagai orang percaya, inilah yang harus kita doakan bersama agar setiap kita, 
termasuk hamba Tuhan, memiliki pertumbuhan rohani yang sehat di dalam Tuhan 
sehingga sikap dan cara berpikir kita seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar para hamba Tuhan yang masih berkompromi dengan 
uang, baik dalam mengelola maupun menggunakan uang, diberi kebijaksanaan dan 
pengampunan supaya mereka dapat hidup benar dan menjadi berkat. Berdoalah pula 
agar setiap orang percaya semakin rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan sehingga 
fokus hatinya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk hal yang lainnya.  

23 Oktober 2014 - Kondisi Politik di Indonesia  

Indonesia sering mengalami kondisi politik yang kurang stabil karena adanya beberapa 
ide/paham yang tidak selalu bisa diterima oleh oknum elite pemerintahan. Kondisi 
semacam ini sering menimbulkan keresahan di masyarakat karena secara tidak 
langsung memengaruhi kestabilan keamanan Indonesia. Sebagai orang percaya, kita 
berkewajiban untuk berdoa bagi Indonesia, terutama untuk kondisi politik agar ada 
kesatuan hati dari para wakil rakyat dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kondisi politik di Indonesia yang kurang 
baik bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan bijaksana, mementingkan 
kepentingan rakyat dan negara, dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.  

24 Oktober 2014 - Kesejahteraan Penduduk Daerah Pedalaman  

Saat ini, penduduk daerah pedalaman masih banyak yang membutuhkan pertolongan, 
baik secara jasmani maupun rohani. Biasanya, penduduk di daerah pedalaman 
mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri karena minimnya fasilitas yang bisa 
mereka gunakan dan orang-orang berkompeten yang bersedia menolong mereka. 
Selain itu, penduduk di sana, khususnya yang beragama Kristen, juga memiliki 
kesulitan untuk bertumbuh secara rohani karena minimnya gereja dan jumlah orang 
percaya. Biasanya, aktivitas ibadah mereka dilakukan di rumah penduduk karena untuk 
membangun sebuah gereja, mereka tidak memiliki cukup dana dan jumlah orang 
percaya tidak bisa memenuhi syarat untuk pembangunan sebuah gereja. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah Indonesia menaruh perhatian kepada 
penduduk di daerah pedalaman, sehingga mereka juga boleh mendapatkan 
kesejahteraan hidup yang layak. Berdoalah pula agar penduduk yang beragama Kristen 
tidak menjadi putus asa dalam mengikut Tuhan walaupun keadaan mereka sulit dan 
terbatas.  
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25 Oktober 2014 - Bahan Renungan di Internet  

Buku renungan harian yang kita baca tidak hanya berupa cetak, tetapi juga berupa 
digital yang bisa kita dapatkan di internet. Saat ini, ada banyak situs rohani yang 
menyediakan bahan-bahan renungan, tetapi beberapa situs tersebut mengalami 
"macet" karena kurangnya penambahan bahan renungan terbaru. Hal ini bisa 
disebabkan karena sedikitnya penulis renungan yang berkomitmen untuk menulis 
renungan, memosting, dan mengirimkan bahan renungannya. Marilah kita berdoa untuk 
para pelayan Tuhan yang melayani dalam bidang ini, kiranya mereka rindu untuk 
membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menuliskannya menjadi sebuah 
renungan berkualitas. Berdoalah agar para penulis renungan menjadi alat kemuliaan 
Tuhan.  

26 Oktober 2014 - Literatur Kristen Tentang Kesaksian  

Menceritakan Kabar Baik Kristus tidak hanya bisa dilakukan secara lisan, tetapi bisa 
juga ditulis. Dengan menulis sebuah kesaksian, kita sudah terlibat dalam pelayanan 
literatur Kristen, yaitu pelayanan pemberitaan Kabar Baik Kristus melalui media tulisan. 
Dengan menulis literatur Kristen tentang kesaksian, kita sudah ambil bagian dalam 
memperlancar pemberitaan Kabar Baik Kristus. Melalui cara ini, kesaksian bisa tersebar 
lebih luas dan daya tahan lebih lama dibandingkan dengan kesaksian yang hanya 
dilisankan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pelayanan literatur Kristen 
dapat semakin berkembang sehingga Kabar Baik Kristus bisa dinikmati oleh lebih 
banyak orang.  
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KADOS 225 (27 Oktober -- 2 November 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

 
Tuhan itu baik! Sungguh baik! Dalam setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan punya 
rencana yang terbaik untuk hidup kita. Ada waktu untuk bersuka, berduka, berdiam, 
berkata, dll., dan Tuhanlah yang mengatur semuanya. Namun, kebanyakan dari kita 
kurang sabar dalam menjalani peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita sering kali 
menginginkan peristiwa tidak menyenangkan segera berlalu dan peristiwa yang 
menyenangkan berlama-lama kita rasakan. Namun, kita sebagai orang percaya harus 
menyadari bahwa tidak ada perist iwa yang kita alami, yang tidak membawa kita kepada 
kebaikan, jika kita mau bergantung pada Tuhan dan menaati kehendak-Nya. Marilah 
kita berani mengambil langkah untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan dan berdoa 
kepada-Nya. Selamat berdoa.  

 
Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

27 Oktober 2014 - Keluarga Kristen yang Mengalami Pemulihan Hubungan  

Sebagai kesatuan dari tubuh Kristus, setiap orang percaya harus hidup berdampingan 
dan saling melengkapi, baik di gereja, persekutuan, keluarga, dan masyarakat. Meski 
kita menyadari betapa pentingnya kesatuan hati di antara anggota tubuh Kristus, tetapi 
tidak dimungkiri bahwa perselisihan masih ada. Dalam keluarga Kristen, perselisihan 
dengan anggota keluarga pasti pernah terjadi. Keadaan ini tentu saja tidak membawa 
berkat bagi keluarga, tetapi justru memunculkan suasana tidak nyaman dalam keluarga. 
Jika saat ini ada keluarga Kristen yang sedang mengalami perselisihan atau bahkan 
baru saja mengalami pemulihan hubungan, marilah kita membawanya ke dalam doa 
kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa agar Tuhan menolong keluarga-keluarga 
Kristen yang sedang mengalami perselisihan, kiranya kasih Tuhan menyentuh hati 
mereka sehingga mereka boleh kembali bersatu. Berdoalah pula untuk keluarga Kristen 
yang mengalami pemulihan hubungan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan 
memelihara kesatuan mereka di dalam kasih Kristus.  

28 Oktober 2014 - Hari Sumpah Pemuda  

Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda Indonesia harus memiliki karakter dan 
kerohanian yang berkualitas supaya dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih 
baik. Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, yang kita peringati pada hari ini, marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pemuda Indonesia memiliki kesadaran dan 
kemauan untuk belajar, mengembangkan diri, dan berkarya bagi bangsa. Berdoalah 
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pula agar para pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kristen, bisa menjadi berkat bagi 
sesama dan bangsa.  

29 Oktober 2014 - Seminar-Seminar Kristen di Indonesia  

Salah satu cara untuk belajar adalah dengan mengikuti seminar. Saat ini, banyak 
seminar yang diselenggarakan, baik oleh instansi maupun yayasan, termasuk yayasan 
Kristen. Melalui seminar, kita bisa belajar hal-hal baru, menambah wawasan, dan 
menjalin relasi dengan para peserta. Seminar-seminar Kristen di Indonesia juga 
diharapkan dapat semakin menolong orang percaya bertumbuh dalam pengenalan 
akan Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa agar seminar-seminar Kristen di Indonesia 
tetap menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari materi dan tujuan seminar tersebut. 
Berdoalah pula agar seminar-seminar Kristen mampu mendorong setiap orang percaya 
untuk lebih lagi mengasihi f irman Tuhan.  

30 Oktober 2014 - Orang Tua yang Belum Percaya Kristus  

Dalam keluarga, orang tua mempunyai otoritas tertinggi. Namun, bagaimana jika dalam 
sebuah keluarga, ada orang tua yang belum percaya Kristus sedangkan anaknya sudah 
lebih dulu mengenal dan percaya kepada-Nya? Keadaan ini bisa menjadi kesempatan 
baik bagi anak untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang tua. Untuk memanfaatkan 
kesempatan seperti ini tidak mudah karena sebagian besar orang akan merasa 
kesulitan untuk menginjili anggota keluarga sendiri. Sebagai satu tubuh Kristus, marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar orang tua yang belum percaya mau membuka 
hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berdoalah pula 
agar relasi antara orang tua dan anak tetap dipelihara dengan baik, saling melengkapi, 
dan terus bersatu sebagai keluarga yang harmonis.  

31 Oktober 2014 - Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia  

Pendidikan karakter seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia. 
Melalui pendidikan karakter, seseorang diharapkan akan memiliki mentalitas yang baik. 
Seseorang yang memiliki karakter/mentalitas yang baik, pasti akan membawa 
pengaruh/dampak yang positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, 
pemerintah harus lebih peka lagi untuk melihat kebutuhan dan perkembangan 
masyarakat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah ambil bagian 
dan peduli pada pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia. Kiranya 
pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan pendidikan 
bangsa Indonesia.  

1 November 2014 - Situs Penginjilan di Indonesia  

Salah satu situs yang sangat berguna untuk memperlengkapi dan menambah wawasan 
seputar penginjilan adalah situs e-Misi. Dalam situs ini disajikan sumber informasi dan 
referensi terlengkap tentang misi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selain itu, 
situs e-Misi dapat menolong Anda untuk melihat betapa besarnya Tuhan. Marilah kita 
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berdoa agar situs e-Misi senantiasa dilindungi oleh Tuhan sehingga dapat terus diakses 
dengan lancar. Berdoalah pula untuk situs-situs penginjilan di Indonesia agar semakin 
praktis dan efektif dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan.  

2 November 2014 - Pelayan Tuhan yang Sedang Mengalami Pergumulan  

Setiap orang pasti pernah punya pergumulan, termasuk para pelayan Tuhan. Justru 
dengan adanya pergumulan, kita bisa makin dewasa dalam menghadapi sebuah 
masalah, kesulitan, dan belajar untuk menjalani dan mencari solusi bersama Tuhan. 
Jadi, ketika pelayan Tuhan sedang mengalami pergumulan, sebaiknya pergumulan ini 
tidak memengaruhi kualitasnya dalam melayani Tuhan. Namun, biarlah keadaan ini 
menjadikan para pelayan Tuhan semakin mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para pelayan Tuhan yang sedang 
mengalami pergumulan tetap setia dalam melayani Tuhan. Kiranya kasih Tuhan 
memberi kekuatan dan menolong mereka untuk terus bersandar kepada-Nya. 
Berdoalah pula agar setiap pergumulan yang dialami para pelayan Tuhan boleh 
menemukan titik terang karena Tuhan sendiri yang menolong mereka.  
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KADOS 226 (3 -- 9 November 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Mengasihi sesama adalah hal yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mulai dari lingkungan 
manakah kita mengasihi? Sudahkah Anda mengasihi keluarga Anda, teman, dan orang-
orang di sekitar Anda? Salah satu bentuk dari mengasihi orang lain adalah dengan 
mendoakan mereka. Sudahkah Anda melakukannya? Marilah kita berdoa bagi orang-
orang di sekitar kita dan juga bagi pokok-pokok doa KADOS di Bawah Ini. Selamat 
berdoa. Tuhan memberkati.  

Redaksi Tamu KADOS, 
Yans Albert 
< http://doa.sabda.org > 

3 November 2014 - Hari Kerohanian  

Indonesia merupakan negara yang penduduknya menganut keyakinan yang berbeda-
beda. Meski demikian, Indonesia mengakui beberapa keyakinan yang ada dalam 
masyarakat. Jadi, setiap orang harus saling menghormati dan menghargai keyakinan 
yang dianut oleh orang lain. Hari ini, bertepatan dengan hari kerohanian, kita diajak 
untuk mengingat kembali inti penting dari saling menghormati di antara para pemeluk 
keyakinan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar masyarakat Indonesia tetap 
bersatu meski mereka berbeda-beda secara keyakinan. Berdoalah pula agar melalui 
perbedaan ini, setiap orang bisa ambil bagian dalam mempersatukan perbedaan 
sehingga Indonesia bisa terus menjadi negara yang maju.  

4 November 2014 - Kasih yang Tulus di Tengah-Tengah Keluarga  

Kasih adalah hal mendasar yang diajarkan Tuhan bagi kita. Kita dapat memulainya di 
lingkungan keluarga. Namun, banyak keluarga mulai renggang hubungannya, banyak 
permasalahan, berebut kekuasaan, dan mereka kehilangan kasih yang tulus. Maka dari 
itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan, untuk mendoakan hubungan keluarga, saudara-
saudara kita, yang mungkin mengalami permasalahan, agar Tuhan membukakan jalan 
dan menyadarkan mereka untuk saling mengasihi sesama, mengasihi dengan tulus, 
dan dapat membawa terang bagi lingkungan masing-masing.  

5 November 2014 - Para Donatur Panti Asuhan  

Panti asuhan merupakan tempat bagi orang yang tidak mempunyai orang tua atau 
tempat tinggal. Banyak donatur membantu mereka, memberi dukungan untuk 
kebutuhan mereka. Tentunya, mereka merasa terbantu dan bersyukur. Marilah kita 
berdoa kepada Tuhan Yesus untuk para donatur yang memberi dukungan kepada panti 
asuhan di seluruh Indonesia, kiranya bantuan mereka digunakan dengan benar dan 
tidak untuk tujuan pribadi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang 
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mengelola panti asuhan sehingga bantuan yang sudah diterima dapat disalurkan untuk 
mengembangkan kualitas pelayanan di panti asuhan.  

6 November 2014 - Jemaat Tuhan yang Masih Menyimpan Akar Pahit  

Sakit hati dan akar pahit memang susah untuk diobati. Banyak jemaat masih 
menyimpan akar pahit, yang tentu akan menghambat pertumbuhan rohani antarjemaat 
dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi jemaat itu sendiri. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih menyimpan akar 
kepahitan. Kiranya Tuhan menyadarkan dia dan memberi pertolongan kepadanya untuk 
dibersihkan hatinya -- dibersihkan dari rasa dendam dan sakit hati -- sehingga ia dapat 
dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Nya.  

7 November 2014 - Kehidupan Umat Tuhan di Tengah-Tengah Perubahan 
Zaman  

Zaman ini cepat sekali berubah. Perubahan yang baik dan yang buruk pun terlihat jelas. 
Umat Tuhan yang imannya tidak kuat dan yang lemah bisa terjebak dalam pengaruh 
buruk zaman ini, seperti terikat dengan hal -hal duniawi, mengikuti hawa nafsu, dan lain-
lain, yang secara prinsip tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak 
Tuhan harus sadar, kita adalah alat Tuhan, dan tugas kita adalah untuk menjadi terang 
dan garam bagi dunia ini. Kita harus saling menguatkan di antara saudara-saudari 
seiman, dan juga menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk 
menemukan jalan yang benar. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar orang-orang 
percaya yang masih mengikuti arus dunia ini dapat segera sadar dan kembali ke jalan 
Tuhan. Berdoalah pula agar kita sebagai orang percaya bisa melakukan Amanat Agung 
Tuhan sehingga banyak orang boleh semakin mengenal Tuhan.  

8 November 2014 - Gaya Hidup Anak Remaja  

Gaya hidup remaja sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini 
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perkembangan "dunia sosial" yang saat 
ini lebih bersifat terbuka, praktis, dan efektif. Jika para remaja t idak bijaksana dalam 
mengikuti perubahan gaya hidup ini, segala bentuk perkembangan yang terjadi saat ini 
bisa membawa efek negatif bagi mereka. Banyak di antara remaja saat ini sudah 
mempunyai telepon genggam, gadget-gadget yang selalu terhubung dengan internet, 
dan banyak aplikasi canggih lainnya, yang akan membuat para remaja malas untuk 
belajar, membantu orang tua, terlebih lagi malas untuk membaca firman Tuhan. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan agar anak-anak remaja diberi hikmat oleh Tuhan agar tidak 
terjerumus kepada gaya hidup negatif; dan untuk orang tua, supaya mereka dapat 
membatasi keinginan anak, memberikan teladan yang baik, perhatian untuk anak -anak 
mereka, dan memberi didikan untuk selalu taat kepada firman Tuhan.  
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9 November 2014 - Sumber Bahan Kekristenan Seputar Humor  

Seperti yang kita ketahui, humor dapat membuat kita tersenyum dan tertawa. Itu sangat 
dibutuhkan untuk melemaskan otot-otot tegang di saraf kita. Salah satu situs penyedia 
cerita humor Kristen yang bahannya berkualitas dan bisa menghibur kita adalah situs i-
Humor < http://humor.sabda.org >. Melalui bahan-bahan humor yang disajikan, kita bisa 
tertawa sekaligus melakukan refleksi apakah kehidupan kita sebagai orang percaya 
sudah mencerminkan nilai-nilai Kristen sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap bahan humor Kristen yang disajikan di 
internet dapat semakin menolong para pembaca untuk semakin dekat dengan Tuhan 
dan firman-Nya. Berdoalah pula agar setiap orang yang terlibat dalam penyusunan 
bahan-bahan humor senantiasa diberi hikmat, ide, dan inspirasi oleh Tuhan sehingga 
bahan-bahan yang mereka hasilkan dapat memberkati banyak orang.  
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KADOS 227 (10 -- 16 November 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Dalam sehari, kita tentu tidak bisa melakukan banyak hal yang kita sukai atau 
memikirkan semua hal yang ada di sekitar kita. Hampir sebagian besar orang, dalam 
sehari, melakukan aktivitas yang hampir sama dengan hari-hari sebelumnya. Jika kita 
mau menyadari, hampir sebagian besar waktu kita, kita pakai untuk melakukan tugas 
rutin: bekerja, makan, berdoa, berada di perjalanan (yang hampir sama setiap hari), 
mandi, dll.. Pernahkah Anda menggunakan waktu Anda untuk merenung sejenak 
tentang negara Indonesia, kesulitan yang dihadapi gereja, dunia maya, karya-karya 
sastra yang sedang berkembang, dan hal-hal lain? Jika Anda sangat jarang melakukan 
hal ini, KADOS akan mengajak Anda untuk terlibat dalam mendoakan beberapa pokok 
doa yang mungkin sebelumnya t idak pernah ada dalam daftar doa Anda. Selamat 
berdoa, Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

10 November 2014 - Hari Pahlawan  

Hari ini, bangsa Indonesia memperingati hari Pahlawan. Kita semua diingatkan tentang 
pengorbanan para pahlawan yang dengan gagah berani berjuang, menumpahkan darah 
untuk negeri ini. Melalui perjuangan mereka, Indonesia mengalami kemerdekaan. 
Peristiwa ini mengingatkan kita betapa pentingnya usaha untuk mencapai kemerdekaan 
supaya Indonesia mengalami kebebasan secara fisik, terlebih lagi untuk ke depannya 
bisa menjadi negara yang maju. Jika kemerdekaan secara fisik itu berarti, terlebih lagi 
kemerdekaan secara roh. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Ia rela disalib untuk 
menebus dosa kita supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh kemerdekaan di dalam 
Dia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menolong para pahlawan 
dalam berjuang, juga menolong Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Berdoalah 
untuk bangsa Indonesia agar kita semua semakin menyadari arti penting kemerdekaan 
dan mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Kita juga berdoa bagi setiap orang 
percaya di negara ini agar semakin giat dalam melakukan panggilannya sehingga 
kemerdekaan sejati yang telah diterima boleh membawa berkat bagi Indonesia.  

11 November 2014 - Relasi Orang Kristen Melalui Dunia Maya  

Kita sudah terbiasa berelasi secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita. 
Namun, banyak di antara kita yang kurang mampu menjalin relasi melalui dunia maya. 
Sebagai orang Kristen, kita hendaknya tindak membatasi diri dengan hanya menjalin 
relasi dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi perlu membuka diri untuk berelasi di 
dunia maya. Dunia maya sudah menjadi media yang sangat efektif dalam berelasi dan 
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berbagi. Jadi, marilah kita memanfaatkan media ini secara maksimal untuk berelasi dan 
berbagi berkat firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap 
orang Kristen dapat memanfaatkan relasi di dunia maya dengan bijaksana sehingga 
mereka dapat menjadi saksi Kristus kepada lebih banyak orang.  

12 November 2014 - Hari Kesehatan Nasional  

Kesehatan menjadi hal berharga bagi manusia. Karena dengan kesehatan, manusia 
bisa beraktivitas dan melakukan tugasnya dengan maksimal. Bertepatan dengan hari 
Kesehatan Nasional yang diperingati pada hari ini, kita semua berharap bahwa 
masyarakat Indonesia mendapat kesejahteraan, khususnya dalam kesehatan, dari 
pemerintah. Pelayanan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya untuk 
masyarakat yang tidak mampu, di daerah terpencil, dan juga mereka yang sudah 
menderita sakit sekian lama, dapat dilakukan dengan maksimal. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar pemerintah Indonesia semakin giat dalam mengusahakan 
kesejahteraan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdoalah pula agar 
masyarakat dan pemerintah bisa saling mendukung dan menolong sehingga masalah 
kesehatan yang sering terjadi di negara ini dapat diatasi.  

13 November 2014 - Persiapan Agenda Gereja Tahunan  

Pada bulan ini, banyak gereja sudah mulai mempersiapkan agenda tahunan. Agenda 
tahunan ini diharapkan dapat menolong dan memperlancar kegiatan gereja pada tahun 
depan sehingga pelayanan Tuhan dapat dilakukan dengan baik. Namun, sebagai orang 
percaya, kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Jadi, kita harus 
bijaksana dalam mempersiapkan agenda tahunan ini supaya kita tidak hanya sibuk 
dengan kegiatan-kegiatan/rutinitas saja, tetapi tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan 
sesering mungkin. Selain itu, kita harus memprioritaskan tujuan kita sebagai anak 
Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan di mana pun kita berada dan dalam kegiatan 
apa pun. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia memberikan hikmat kepada 
setiap orang yang terlibat dalam penyusunan agenda tahunan gereja. Kiranya agenda 
yang mereka susun dapat membawa jemaat semakin mengenal Tuhan.  

14 November 2014 - Gereja yang Melakukan Bakti Sosial  

Kita tahu, banyak organisasi sering melakukan bakti sosial sebagai wujud kepedulian 
mereka terhadap sesama. Mereka melakukan kegiatan ini, terutama ketika mendapati 
banyak orang sedang dalam kesulitan atau bencana. Saat ini, bukan hanya organisasi 
saja, tetapi gereja pun sudah mulai ambil bagian dalam kegiatan ini. Gereja mulai 
memedulikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di panti asuhan, dll.. 
Sebagai orang percaya, kita harus dengan rela menolong sesama kita karena Kristus 
sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Bukan hanya menolong orang-orang 
yang kita kasihi, tetapi juga menolong musuh kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus agar gereja-gereja yang melakukan bakti sosial dapat semakin mencerminkan 
kasih Kristus dan menjadi alat kemuliaan Allah. Berdoalah pula agar kegiatan bakti 



KADOS 2014 
 

148 
 

sosial ini dapat membantu meringankan beban saudara kita yang membutuhkan, dan 
kiranya Tuhan terus memakai gereja sebagai saluran berkat-Nya.  

15 November 2014 - Penulis Novel Teenlit Kristen  

Banyak sekali peminat buku bacaan teenlit di Indonesia. Tidak hanya bacaan teenlit 
sekuler, tetapi teenlit Kristen pun sudah banyak kita jumpai di toko buku. Dengan 
adanya cerita menarik yang bisa membangun iman para pembaca, yang dikemas dalam 
bentuk novel, diharapkan dapat semakin menolong para pembaca semakin mengenal 
prinsip firman Tuhan melalui cerita yang disajikan. Novel teenlit Kristen dapat memberi 
dampak yang baik bagi anak muda, khususnya, untuk terus berkembang menjadi 
pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk para 
penulis novel teenlit Kristen, kiranya mereka senantiasa diberi hikmat, ide, dan inspirasi 
yang dapat membangun iman melalui tulisan-tulisan yang mereka sajikan.  

16 November 2014 - Bahan-Bahan Seputar Natal  

Bulan depan, kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Namun, mulai bulan 
November ini, banyak orang sudah mulai mencari bahan-bahan untuk acara Natal yang 
sedang dipersiapkan. Salah satu sumber bahan Natal berkualitas bisa ditemukan di 
situs Natal Indonesia < http://natal.sabda.org >. Situs ini menyediakan bahan-bahan 
seputar Natal, baik artikel, tip, naskah drama, puisi, blog, renungan, kesaksian, dll.. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar situs -situs Natal, khususnya situs Natal 
Indonesia, dapat menolong setiap orang Kristen yang sedang mempersiapkan acara 
Natal. Berdoalah pula agar bahan-bahan dalam situs Natal dapat menolong setiap 
orang Kristen bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin menangkap makna Natal yang 
sejati.  
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KADOS 228 (17 -- 23 November 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Banyak orang belum mendengar Kabar Baik, terutama mereka yang tinggal di daerah 
terpencil. Akses untuk mendapatkan Kabar Baik ini sangat minim dan banyak dari 
mereka belum tersentuh teknologi. Melihat kenyataan ini, kita sebagai orang percaya 
bisa ambil bagian untuk terjun langsung memberitakan Kabar Baik kepada mereka atau 
mendoakan mereka secara pribadi atau bersama-sama. Sudahkah Anda mendoakan 
mereka dan juga para penginjil yang bertugas di daerah-daerah terpencil? Marilah kita 
membuka hati untuk mendoakan mereka, kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan 
menolong mereka agar akses untuk mengenal Tuhan bisa diwujudkan. Marilah kita 
selalu bersemangat mendoakan mereka dan terus berharap kepada Tuhan agar banyak 
jiwa boleh diselamatkan. Amin. Selamat berdoa.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

17 November 2014 - Ulang Tahun Publikasi e-Reformed Ke-9  

Bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong pelayanan Yayasan Lembaga SABDA < 
http://ylsa.org >, khususnya publikasi e-Buku, yang hari ini genap berusia 9 tahun. 
Selama ini, publikasi e-Buku terus berusaha untuk memberikan bahan-bahan terbaik 
guna memperlengkapi setiap orang percaya yang rindu untuk belajar dan menambah 
wawasan seputar buku. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami, terutama 
tim redaksi publikasi e-Buku, dalam proses menyiapkan dan menindaklanjuti setiap 
respons yang kami terima. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia 
senantiasa memberikan hikmat, kemampuan, dan semangat kepada tim rekdasi 
publikasi e-Buku sehingga pelayanan yang dilakukan boleh berdampak dan menjadi 
berkat bagi banyak pelanggan publikasi ini.  

18 November 2014 - Peluang Memberitakan Injil Melalui Berbagai 
Peristiwa  

Peristiwa hidup sehari-hari sering kali terlewat begitu saja karena kita sudah terjebak 
dalam rutinitas hidup. Saat ada masalah, sering kali kita terlebih dahulu merespons 
dengan serius untuk memecahkan masalah tersebut, bukannya mencari tahu apa yang 
Allah kehendaki dan bagaimana Ia bekerja dalam setiap permasalahan tersebut. 
Sebagai orang percaya, kita harus terus melibatkan Allah dalam setiap sisi kehidupan 
kita. Baik dalam peristiwa buruk maupun baik, Allah pasti ingin menyatakan kehendak-
Nya atas kita, khususnya agar kita selalu memberitakan Injil dalam setiap keadaan. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita bisa menyikapi setiap peristiwa 
dengan bijaksana dan senantiasa peka akan suara Tuhan. Berdoalah pula agar setiap 
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orang percaya dapat menangkap peluang yang ada dalam setiap peristiwa untuk terus 
memberitakan Injil kepada sesama.  

19 November 2014 - Kesabaran Orang Tua Tunggal dalam Mendidik Anak  

Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting. Ada banyak ilmu yang bisa 
mereka "turunkan" kepada anak-anak mereka, tetapi yang lebih penting adalah 
kedekatan relasi, yaitu melalui kesabaran para orang tua dalam mendidik anak-anak. 
Bagi orang tua tunggal, kesabaran dalam mendidik anak menjadi salah satu bagian 
penting karena orang tua tunggal harus mampu menjalankan dua peran (ayah dan ibu) 
dalam memberi perhatian dan teladan kepada anak. Untuk itu, marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar para orang tua tunggal diberi kekuatan, kesabaran, dan 
ketenangan dalam mendidik anak sehingga anak tidak kehilangan aspek-aspek penting 
dalam hidupnya, yaitu perhatian orang tua dan kualitas pendidikan.  

20 November 2014 - Persiapan Gereja untuk Menyambut Natal  

Meski masih satu bulan ke depan umat kristiani merayakan Natal, saat ini pun beberapa 
gereja, persekutuan, dan bidang-bidang pelayanan tertentu sudah mulai 
mempersiapkan acara untuk menyambut hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus 
Kristus. Tentunya akan ada banyak orang terlibat dalam persiapan ini, baik dari 
gembala, para pendeta, para pelayan Tuhan, maupun jemaat. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar setiap orang yang terlibat dalam mempersiapkan acara Natal 
memiliki kesatuan hati untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berdoalah pula agar 
setiap persiapan yang disusun dapat menjadi alat untuk membawa setiap orang 
semakin mengenal Kristus.  

21 November 2014 - Kepekaan Orang Percaya akan Kehendak Tuhan  

Setiap orang percaya harus melakukan kehendak Tuhan. Namun, tidak setiap orang 
percaya mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang 
sering kali menjadi masalah dalam hidup orang percaya karena mereka melakukan apa 
yang menjadi kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, setiap orang 
percaya harus memiliki hubungan yang dekat Tuhan supaya mereka bisa mendengar 
dan peka akan kehendak Tuhan. Hubungan yang dekat ini bisa dibangun melalui saat 
teduh, mengikuti persekutuan doa/PA, dan beribadah di gereja. Marilah kita berdoa 
untuk setiap orang percaya agar mereka semakin rindu untuk membangun hubungan 
yang dekat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap orang percaya untuk terus 
bertumbuh di dalam Tuhan dan peka akan kehendak-Nya.  

22 November 2014 - Memanfaatkan Kesempatan untuk Memberitakan Injil  

Banyak kesempatan Tuhan sediakan bagi kita untuk memberitakan Injil. Namun, 
kesempatan ini akan terlewat begitu saja apabila kita tidak peka dan bersikap aktif untuk 
merespons kesempatan yang telah Tuhan sediakan. Sebagai orang percaya, kita harus 
senantiasa peka akan suara Tuhan. Langkah hidup kita harus sejalan dengan kehendak 
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Tuhan. Jadi, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia menolong setiap orang 
percaya untuk lebih peka akan suara Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan 
setiap orang percaya untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk 
memberitakan Injil.  

23 November 2014 - Pemakaian Listrik di Indonesia  

Listrik merupakan salah satu energi yang menyerap pemakaian bahan bakar minyak 
terbesar di Indonesia. Dengan semakin sedikit dan mahalnya harga minyak bumi, PLN 
pun meningkatkan tarif pemakaian listrik kepada konsumen. Banyak pihak merasa 
dirugikan dengan kebijakan tersebut, terutama dari kalangan rakyat menengah ke 
bawah, industri, dan pabrik. Penemuan sumber energi listrik baru dan pemakaian listrik 
secara hemat kian menjadi kebutuhan bagi dunia dan masyarakat Indonesia. Dalam 
kesempatan ini, mari kita berdoa agar masyarakat Indonesia kian meningkat 
kesadarannya dalam gaya hidup yang mengedepankan hemat listrik dan energi. Biarlah 
Tuhan juga memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada banyak peneliti di Indonesia 
untuk semakin mengembangkan penelitian dan penemuan mereka dalam 
menggantikan minyak bumi sebagai sumber energi listrik.  
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KADOS 229 (24 -- 30 November 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Ketika kita berdoa, Tuhan menginginkan kesungguhan hati kita. Jika kita merasa 
ragu/bimbang dalam berdoa, berarti kita sudah menduakan Tuhan. Hati kita harus fokus 
pada Tuhan dan percaya penuh kepada-Nya. Jadi, Tuhan akan berkenan kepada hidup 
dan doa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

24 November 2014 - Negara-Negara yang Masih Mengalami Kemiskinan  

Di dunia ini, ada beberapa negara yang penduduknya masih mengalami kemiskinan, 
keterbelakangan, dan memiliki beragam masalah sosial sebagai akibat dari masalah 
kependudukan dan kemiskinan sumber daya alam dan manusia. Sebagai orang 
percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk peduli pada bangsa dan negara kita sendiri, 
tetapi juga pada bangsa dan negara lain yang masih memiliki banyak persoalan 
kemiskinan. Mari kita menjalani panggilan tersebut dengan berdoa bagi negara-negara 
yang belum berkembang agar Tuhan mengaruniakan kepada mereka pemimpin-
pemimpin dan sumber daya manusia yang bijak, yang takut akan Tuhan, yang memiliki 
potensi dan komitmen untuk membawa bangsanya ke dalam kemajuan. Doakan juga 
agar ada semakin banyak negara dan orang yang peduli, yang mengambil bagian untuk 
mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi penduduk di negara-negara yang belum 
berkembang, baik dalam bentuk dana, daya, dukungan, maupun doa.  

25 November 2014 - Hari Guru  

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berjasa dalam menghantar 
sebuah bangsa menuju kemajuan. Kualitas dan kemampuan mereka dalam mengajar 
dan mencerdaskan peserta didik sangat berpengaruh dalam pembentukan manusia 
Indonesia yang unggul dan berkualitas. Dalam rangka memperingati Hari Guru yang 
jatuh pada hari ini, mari kita bersyukur atas peningkatan pendapatan yang telah mulai 
dirasakan oleh para guru saat ini. Berdoalah agar guru-guru di Indonesia semakin dapat 
meningkatkan kualitas diri mereka untuk menjadi pengajar-pengajar yang lebih 
bermutu, terampil, dan menjadi teladan bagi seluruh peserta didik. Doakan juga agar 
para guru dapat berpartisipasi aktif dalam membenahi sistem pendidikan di Indonesia 
supaya lebih baik dan lebih maju.  
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26 November 2014 - Publikasi e-JEMMi Genap Berusia 16 Tahun  

Hari ini, publikasi e-JEMMi genap berusia 16 tahun. Selama 16 tahun ini, publikasi e-
JEMMi telah menerbitkan 755 edisi. Kami berharap edisi e-JEMMi yang sudah kami 
kirimkan melalui email dapat memberkati dan memperlengkapi setiap pelanggan untuk 
lebih lagi memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar setiap pelanggan yang menerima publikasi e-JEMMi dapat 
terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan rindu untuk lebih giat lagi memberitakan Injil 
kepada banyak orang. Berdoalah pula agar tim redaksi publikasi e-JEMMi dapat 
mempersiapkan bahan-bahan yang alkitabiah sehingga publikasi ini semakin 
berkualitas.  

--> Berlangganan: subscribe-i-kan-misi(at)hub.xc.org  
--> Arsip e-JEMMi 16 tahun: http://sabda.org/publikasi/misi/arsip/  
--> Download Arsip e-JEMMi (Format PDF): http://misi.sabda.org/download 

27 November 2014 - Penginjilan untuk Orang-Orang di Penjara  

Salah satu tempat yang efektif untuk memberitakan Injil adalah di penjara. Banyak napi 
yang tentunya belum mengenal Kristus atau mendengar tentang Injil. Sebagai orang 
percaya, kita jangan hanya berkutat dalam pelayanan di gereja saja, tetapi marilah kita 
berani mengambil sikap untuk melayani orang-orang di luar gereja agar Injil Tuhan 
diberitakan ke lebih banyak orang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia 
menolong setiap orang percaya yang rindu menginjili orang-orang di penjara, kiranya 
para penginjil senantiasa dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Berdoalah pula agar 
para napi dengan rela membuka hati mereka bagi Injil, kiranya mereka semakin dekat 
ke jalan Tuhan.  

28 November 2014 - Orang-orang yang Akan Dikiri ke Ladang Misi  

Setiap orang Kristen seharusnya berani bersikap aktif untuk memberitakan Injil. Amanat 
Agung ini menjadi kewajiban setiap orang percaya untuk mengenalkan Kristus kepada 
orang-orang yang belum bertobat di mana pun mereka berada. Ada beberapa orang 
Kristen yang rela memberikan hidupnya untuk melayani mereka yang belum mendengar 
Injil. Bahkan, mereka rela untuk ditempatkan di ladang misi, yang terpencil sekalipun, 
asalkan mereka bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus untuk orang-orang yang akan dikirim ke ladang misi, kiranya 
mereka senantiasa dimampukan oleh Tuhan dalam mengemban kewajiban ini. 
Berdoalah pula agar semakin hari, mereka semakin melekat kepada Tuhan sehingga 
penginjilan yang mereka lakukan dapat membawa dampak bagi orang-orang yang 
diinjili.  

29 November 2014 - Ulang Tahun Ke-6 Publikasi e-Wanita  

Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan-Nya selama ini hingga publikasi e-Wanita 
genap berusia 6 tahun. Publikasi e-Wanita adalah buletin elektronik yang diterbitkan 
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oleh Yayasan Lembaga SABDA. Publikasi ini memperlengkapi wanita Kristen untuk 
semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak pengalaman berharga yang tentunya 
dialami oleh tim redaksi dalam mempersiapkan edisi demi edisi publikasi ini. Kami 
percaya bahwa tangan Tuhanlah yang senantiasa menolong, menguatkan, dan 
memampukan tim redaksi sehingga publikasi e-Wanita senantiasa dipercaya untuk 
menjadi saluran berkat-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk tim redaksi 
publikasi e-Wanita, kiranya semakin hari semakin dimampukan oleh Tuhan dalam 
menyusun edisi publikasi. Berdoalah pula agar publikasi e-Wanita dapat menjadi garam 
dan terang di dunia maya sehingga banyak wanita boleh semakin mengenal Kristus dan 
kebenaran-Nya.  

--> Berlangganan: subscribe-i-kan-wanita(at)hub.xc.org 
--> Arsip e-Wanita 6 tahun: http://sabda.org/publikasi/wanita/arsip 
--> Unduh arsip e-Wanita (Format PDF): http://wanita.sabda.org/download 

30 November 2014 - Penggunaan Facebook untuk Pelayanan  

Facebook menjadi salah satu jejaring sosial yang banyak diminati pengguna internet. 
Melalui Facebook, orang bisa melakukan banyak hal, baik berelasi, berbagi informasi, 
foto, pengalaman, dll.. Sebagai orang percaya, kita harus bijaksana dalam 
menggunakan media ini. Kita harus bisa memanfaatkannya untuk kemuliaan nama 
Tuhan. Melalui Facebook, kita bisa ambil bagian dalam memberitakan kebenaran 
firman Tuhan melalui aktivitas yang kita lakukan di Facebook, baik saat update status 
maupun merespons status. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
Kristen bisa memanfaatkan Facebook dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. 
Berdoalah pula agar lebih banyak orang boleh dijangkau oleh Injil melalui media ini.  

  

http://sabda.org/publikasi/wanita/arsip
http://wanita.sabda.org/download
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KADOS 230 (1 -- 7 Desember 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur." (Filipi 4:6) Sebagian besar orang percaya pasti sudah bisa menghafal ayat 
emas ini. Namun, apakah cukup dengan menghafalkannya saja? Bagaimana dengan 
kehidupan pribadi kita? Apakah kita masih sering khawatir dan jarang bersekutu dengan 
Allah? Jika ternyata sampai hari ini kita masih sering khawatir, marilah kita mendoakan 
ayat ini dan minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk hidup seturut 
firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

1 Desember 2014 - Hari Aids  

Hari ini, kita memperingati hari AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) sedunia. 
Sebagai orang percaya, kita harus mampu melihat para penderita AIDS sebagai 
sesama yang memerlukan banyak dukungan, bukan hanya dukungan supaya ia terus 
bertahan/sembuh secara fisik, melainkan juga kesembuhan secara batin. Orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA) membutuhkan dukungan dari orang-orang dekat di sekitarnya 
supaya "hukuman sosial" yang biasanya dikenakan kepada ODHA tidak membuatnya 
semakin tertekan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap ODHA bisa 
terus bersemangat dalam menjalani kehidupannya sehingga mereka bisa mengalami 
pemulihan secara fisik dan batin. Berdoalah pula agar setiap orang percaya semakin 
peduli kepada ODHA, terutama yang belum percaya Kristus, sehingga para ODHA 
boleh mendengar kabar baik dan membuka hati untuk Tuhan, yang senantiasa 
menolong mereka.  

2 Desember 2014 - Persiapan Acara Natal di Gereja  

Natal segera menjelang, dan kesibukan untuk menyiapkan acara Natal pun kian 
meningkat. Banyak gereja dan komunitas pelayanan menyiapkan berbagai acara dan 
perayaan untuk memperingati lahirnya Juru Selamat yang mengasihi dunia. Mari 
berdoa, agar berbagai kesibukan untuk menyiapkan Natal ini dapat menjadi berkat bagi 
setiap orang yang terlibat di dalamnya. Doakan pula agar perayaan Natal di gereja 
Tuhan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan aman dan lancar, agar Tuhan 
memberkati berbagai persiapan yang dilakukan oleh umat-Nya di berbagai tempat, dan 
agar acara-acara Natal yang dipersiapkan dapat membawa banyak orang untuk 
semakin dekat kepada-Nya.  

http://alkitab.mobi/?Filipi+4%3A6
http://doa.sabda.org/
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3 Desember 2014 - Peran Kepala Sekolah  

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan sekolah 
yang dikelolanya. Perkembangan proses belajar mengajar, relasi antara murid dan 
guru, kualitas murid yang dididik, relasi orang tua dengan guru dan lingkungan, dll. 
menjadi beberapa tugas penting yang harus dipikirkan oleh kepada sekolah. Kepala 
sekolah perlu menjalin relasi dengan orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar sekolah 
untuk mengetahui kebutuhan dan hal-hal apa saja yang bisa digunakan untuk 
mendukung perkembangan proses belajar mengajar. Selain itu, kepala sekolah juga 
diharapkan memiliki inisiatif untuk terus berkreasi guna memajukan kualitas pendidikan. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para kepala sekolah di Indonesia lebih 
aktif dan responsif dalam mengembangkan pendidikan. Berdoalah pula agar ada kerja 
sama yang baik antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam 
mewujudkan proses belajar mengajar yang berkualitas.  

4 Desember 2014 - Transportasi di Daerah-Daerah Terisolasi di Indonesia  

Di Indonesia masih ada banyak daerah yang belum mengalami kemajuan karena 
sulitnya area. Kondisi ini mengakibatkan daerah tersebut menjadi terisolasi. Daerah ini 
biasanya memiliki medan yang sulit untuk dilewati, infrastruktur yang minim, dan tidak 
ada transportasi yang memadai sehingga akses menuju ke sana menjadi terhambat. 
Biasanya, daerah yang terisolasi pasti mengalami minim bantuan dari banyak pihak. 
Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar pemerintah dapat 
mengusahakan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah-daerah yang terisolasi, 
dengan membangun infrastruktur, memberi bantuan, dan memantau perkembangan 
daerah-daerah tersebut. Berdoalah pula agar ada kerja sama yang positif antara 
masyarakat dan pemerintah sehingga Indonesia semakin maju dan sejahtera.  

5 Desember 2014 - Pascapengurangan Subsidi Bbm  

Pada tanggal 18 November 2014, pemerintah telah menetapkan untuk mengurangi 
subsidi terhadap BBM (Bahan Bakar Minyak). Kebijakan pemerintah ini memang 
mendapat respons positif dan negatif dari masyarakat. Tidak dimungkiri, pengurangan 
subsidi ini akan menaikkan harga BBM. Dan, dampak dari kebijakan ini adalah kondisi 
keuangan masyarakat. Jika dengan harga BBM yang lama, mereka masih bisa 
memenuhi kebutuhan hidup sekunder, dengan keadaan sekarang ini, kemungkinan 
mereka harus lebih bijak dalam mengelola keuangan guna memenuhi kebutuhan 
mereka. Pendapatan yang tetap dengan pengeluaran yang mungkin akan lebih banyak 
dari biasanya, mau tidak mau, akan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kebijakan pemerintah ini bisa 
dimanfaatkan dengan benar oleh oknum-oknum pemerintah terkait, untuk semakin 
menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. Berdoalah pula agar masyarakat 
Indonesia tetap bisa bersyukur dengan kondisi ini dan semakin bijaksana dalam 
mengelola keuangan dan kebutuhan hidup mereka.  
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6 Desember 2014 - Mengenal Tuhan Melalui Peristiwa Buruk  

Tidak semua peristiwa buruk membawa hasil yang tidak baik bagi kehidupan kita. 
Sering kali, kita beranggapan bahwa suatu peristiwa dikatakan buruk hanya karena 
peristiwa itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau merugikan kita. Sebagai orang 
percaya, kita sadar bahwa Allah Mahahadir dan Ia mempunyai rencana yang baik bagi 
anak -anak-Nya. Jadi, setiap peristiwa yang kita alami, Allah tahu dan Ia bekerja di 
dalamnya sehingga kita bisa ikut ambil bagian untuk mewujudkan karya Allah. Marilah 
kita berdoa untuk setiap orang percaya agar mampu memandang setiap peristiwa 
sebagai kesempatan untuk berkarya bersama Allah dalam mewujudkan kehendak-Nya. 
Berdoalah pula agar kita bisa semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan melalui 
setiap peristiwa yang kita alami, entah itu peristiwa baik atau buruk.  

7 Desember 2014 - Relasi Orang Kristen Melalui Dunia Maya  

Setiap orang perlu berelasi dengan sesamanya, minimal orang-orang terdekatnya, 
karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Tidak menutup kemungkinan, beberapa 
orang mengalami kesulitan untuk berelasi secara langsung/tatap muka dengan orang-
orang, terutama yang mereka kenal, karena mereka tidak berada di kota yang sama. 
Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memanfaatkan dunia maya 
sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sebagai orang percaya, kita harus memanfaatkan 
dunia maya untuk tujuan baik -- berkomunikasi, berelasi, berbagi firman Tuhan, dll.. 
Jangan sampai kita menjadikan dunia maya sebagai tempat untuk mengekspresikan 
hal-hal yang t idak berguna. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita semakin 
bijaksana dalam memanfaatkan dunia maya. Kiranya segala sesuatu yang kita lakukan 
dapat membawa orang lain semakin mengenal Kristus melalui aktivitas kita di dunia 
maya.  
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KADOS 231 (8 -- 14 Desember 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Seberapa sering Anda berdoa dalam sehari? Kuantitas Anda berdoa kepada Tuhan 
akan sangat memengaruhi kehidupan Anda. Semakin sering kita berdoa, fokus hidup 
kita akan semakin terarah dan terfokus pada Tuhan. Beberapa orang mungkin berpikir 
kalau berdoa haruslah secara khusus, di tempat tertentu, dan butuh waktu lama. 
Namun, kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki kehidupan doa yang aktif. Di 
mana pun kita berada, kapan pun waktunya, kita bisa berdoa dengan kesungguhan hati. 
Bahkan, saat berada di jalan pun, kita bisa berdoa. Hal terpenting yang perlu kita ingat 
adalah berdoa menjadi kesempatan baik untuk kita senantiasa berelasi dengan Tuhan 
dan terus mendekat kepada-Nya. Maukah kita memiliki kehidupan doa? Selamat 
berdoa, Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

8 Desember 2014 - Kesempatan Para Tunanetra Memberitakan Firman 
Tuhan  

Tugas memberitakan firman Tuhan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki penglihatan normal (secara fisik), tetapi para tunanetra pun mempunyai 
kesempatan untuk bisa melakukannya. Hampir sebagian besar para tunanetra 
mempunyai pekerjaan sebagai pemijat. Melalui pekerjaannya ini, sembari memijat 
pasien, mereka bisa bercerita. Mungkin tidak selalu cerita dalam Alkitab, tetapi mereka 
bisa bercerita kehidupan/pengalaman hidup sehari-hari dengan memasukkan nilai-
nilai/prinsip-prinsip f irman Tuhan melalui ceritanya. Jika setiap tunanetra Kristen bisa 
menggunakan kesempatan ini dengan baik, pasti akan lebih banyak jiwa boleh dibawa 
kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar para tunanetra Kristen 
memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan melalui aktivitas mereka. 
Berdoalah pula agar Roh Kudus senantiasa menuntun para tunanetra ketika mereka 
memberitakan firman Tuhan kepada para pasien mereka.  

9 Desember 2014 - Para Pedagang Pasar  

Pedagang-pedagang pasar adalah salah satu faktor yang turut berperan dalam 
mengendalikan inflasi dan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Keberadaan 
mereka menjadi garis depan dalam melayani kebutuhan konsumen dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, demi mengejar keuntungan yang besar, pedagang-
pedagang pasar tersebut sering kali menaikkan harga di luar kewajaran. Untuk itu, mari 
kita berdoa agar Tuhan kian meningkatkan kesejahteraan hidup para pedagang pasar. 
Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan sehingga mereka senantiasa akan 

http://doa.sabda.org/
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menjauhkan usahanya dari kecurangan. Doakan juga bagi kemajuan pasar tradisional 
di Indonesia supaya dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran para pedagang 
skala kecil dan yang tidak bermodal besar.  

10 Desember 2014 - Hari Hak Asasi Nasional  

Hak asasi menjadi kebutuhan paling mendasar setiap individu agar keberadaannya 
sebagai manusia dihargai, dilindungi, dan diakui. Dalam kenyataannya, masih banyak 
terjadi pelanggaran hak asasi di negara kita yang disebabkan karena masih minimnya 
sistem dan kesadaran untuk menjunjung terlaksananya hak asasi tersebut. Berkenaan 
dengan Hari Hak Asasi Nasional yang jatuh pada hari ini, mari kita berdoa agar 
kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia semakin tumbuh dan menguat pada 
masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mayoritas dan pengambil kebijakan. 
Berdoalah agar pemerintah dan institusi negara semakin dapat menjalankan perannya 
dengan baik untuk menjaga dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya, 
terutama dalam kebebasan beragama, mendapat kesejahteraan, pendidikan, dan 
menyalurkan aspirasi.  

11 Desember 2014 - Para Guru SM yang Sedang Menyusun Acara Natal  

Minggu ini, beberapa sekolah minggu mungkin sudah ada yang merayakan Natal. 
Namun, ada juga yang masih minggu depan atau bahkan bulan depan (Januari 2015). 
Sekolah minggu memang menjadi salah satu pelayanan penting yang harus digiatkan 
dan dikembangkan terus-menerus karena anak-anak belajar mengenal firman Tuhan 
dan dibentuk karakternya melalui pelayanan ini. Dalam rangka Natal, para guru SM 
tentu sangat sibuk dalam mempersiapkan acara Natal, mulai dari susunan acara, lagu 
yang dinyanyikan, hadiah yang dibagikan, dll.. Dari semua hal itu, kiranya para guru SM 
tetap menomorsatukan firman Tuhan dan makna Natal yang sebenarnya kepada anak-
anak layan. Marilah kita berdoa untuk semua guru SM yang sedang menyusun acara 
Natal, kiranya mereka diberi hikmat untuk memprioritaskan firman Tuhan lebih dari apa 
pun sehingga anak-anak boleh semakin memahami kelahiran Sang Juru Selamat 
sesuai firman Tuhan.  

12 Desember 2014 - Youtube Natal  

Banyak media sosial yang sekarang dimanfaatkan untuk berbagi Kabar Baik. Salah 
satunya adalah YouTube. Dalam rangka memperingati hari Natal, kita pun bisa 
mendapatkan firman Tuhan dalam format yang berbeda, yaitu video. Anda bisa 
menikmati Kisah Kelahiran Yesus menurut Injil Matius dan Lukas (Indonesia) melalui 
YouTube < http://youtu.be/iwWieDGYJm8 >. Selain menikmati video Natal, Anda pun 
diberi kesempatan lebih besar lagi untuk berbagi Kabar Baik ini, dengan membagikan 
video YouTube Natal ini ke jejaring sosial yang lainnya (Facebook, Twitter, eBuddy, 
dll.). Sebagai orang percaya, marilah kita berdoa untuk semua media yang saat ini 
dipakai untuk memberitakan Kabar Baik, kiranya Tuhan memberi kelancaran sehingga 
semakin banyak orang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Berdoalah pula agar 

http://youtu.be/iwWieDGYJm8
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YouTube Natal yang dibuat oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) ini dapat menolong 
banyak orang untuk semakin mengenal makna kelahiran Sang Juru Selamat.  

13 Desember 2014 - Situs Natal Indonesia  

Situs Natal Indonesia < http://natal.sabda.org > memberikan kesempatan besar bagi 
setiap orang yang ingin membuat Natal tahun ini lebih berkesan. Ada banyak bahan 
Natal yang bisa Anda dapatkan di sana, mulai dari artikel, tip, kesaksian, renungan, 
bahan khotbah, drama, puisi, humor, dll., yang akan memperlengkapi pelayanan dan 
acara Natal Anda. Anda juga bisa mengunduh bahan-bahan Natal seperti lagu, cerita, 
gambar, video, dan midi Natal. Selain situs Natal Indonesia, tentunya masih ada banyak 
situs bertema Natal, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang perlu kita dukung 
dalam doa supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus untuk situs Natal Indonesia dan situs-situs bertema Natal lainnya, agar 
dapat semakin memperluas pemberitaan kelahiran Yesus Kristus kepada banyak orang.  

14 Desember 2014 - Dampak Kekristenan bagi Dunia  

Kekristenan terasa kian redup sinarnya seiring dengan globalisasi dan arus besar 
zaman. Hedonisme, materialisme, liberalisme, relativisme, sains dan teknologi, serta 
agama-agama "new age" kian dikonsumsi lebih banyak daripada ajaran kekristenan 
yang bersifat memikul salib dan melalui pintu yang sempit. Karena itu, marilah kita 
berdoa agar Tuhan menganugerahkan iman, kasih, dan pengharapan yang lebih kuat 
dan mendalam bagi orang-orang percaya agar mereka dapat menjalankan fungsinya 
sebagai garam dan terang bagi dunia. Biarlah kekristenan kembali bercahaya melalui 
karya dan aksi nyata para pengikut Kristus sehingga dampaknya akan semakin meluas 
dirasakan oleh masyarakat dunia, dan kasih Kristus menjadi sumber terang bagi 
persoalan -persoalan dunia.  

  

http://natal.sabda.org/
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KADOS 232 (15 -- 21 Desember 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Tinggal menghitung hari, Natal akan tiba. Saatnya untuk mensyukuri kembali anugerah 
Allah yang tak ternilai ini -- kelahiran Sang Juru Selamat -- dengan mempersembahkan 
hati kita kepada-Nya. Siapkan hati Anda dan berdoalah, inilah yang terpenting. Ketika 
hari Natal itu tiba, kita sudah siap menyambutnya. Kita akan menerima sukacita besar 
karena Allah telah menemukan tempat untuk menaruh kasih-Nya, yaitu di hati kita. 
Maukah Anda mengalaminya? Marilah kita datang dan berdoa kepada-Nya. Tuhan 
Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

15 Desember 2014 - Penginjilan kepada Kaum Lansia  

Penginjilan kepada kaum lansia membutuhkan keterampilan khusus, terutama dalam 
hal komunikasi. Biasanya, para lansia sudah mengalami beberapa kelemahan 
fisik/berkurangnya beberapa kemampuan, baik dalam hal mendengar, membaca, 
maupun melihat. Jadi, para penginjil harus bisa beradaptasi dengan keadaan mereka ini 
sehingga proses penginjilan bisa dilakukan dengan baik. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar para penginjil bisa memberitakan Injil dengan hikmat dari Tuhan 
sehingga kaum lansia bisa menerima Injil dengan jelas, dan semakin mengenal Kristus 
sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berdoalah pula agar sarana penginjilan untuk 
kaum lansia, seperti Alkitab audio < http://audio.sabda.org > link dan SAA < 
http://sekolah.alkitab.co/ >, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menolong para 
penginjil melakukan Amanat Agung Kristus.  

16 Desember 2014 - Perkembangan Pelayanan Tuhan di Indonesia Tahun 
2015  

Tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun 2015. Sebagai orang percaya, kita harus 
turut mendoakan pelayanan Tuhan di Indonesia agar setiap tahun semakin mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan dalam menjangkau jiwa bagi Tuhan. Ada banyak 
pelayanan Tuhan yang dilakukan di Indonesia. Beberapa pelayanan dilakukan oleh 
gereja, yayasan Kristen, seminari, sekolah Kristen, komunitas Kristen, dll.. Jadi, 
meskipun dilakukan oleh instansi yang berbeda, tetapi semua pelayanan itu saling 
melengkapi karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Marilah kita berdoa 
kepada Tuhan Yesus agar pelayanan Tuhan di Indonesia mengalami perkembangan di 
tahun 2015 nanti. Berdoalah pula agar semakin banyak pekerja Tuhan yang rindu untuk 
melayani Tuhan dengan sepenuh hati.  

http://doa.sabda.org/
http://audio.sabda.org/
http://sekolah.alkitab.co/
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17 Desember 2014 - Komunitas Penulis Kristen  

Banyak penulis Kristen mampu menghasilkan karya-karya terbaik mereka dalam dunia 
kekristenan. Namun, para penulis Kristen hendaknya tergabung dalam sebuah 
komunitas yang relevan sehingga dapat menjadi tempat yang cocok untuk 
mengembangkan talenta mereka. Adanya komunitas penulis Kristen, baik di dunia 
nyata maupun maya, membuktikan bahwa komunitas penulis sangat dibutuhkan, baik 
untuk berdiskusi maupun berbagi pengalaman seputar menulis. Salah satu komunitas 
penulis Kristen di dunia maya, bisa Anda temukan di < 
https://www.facebook.com/groups/penulis.kristen/ >. Marilah kita berdoa agar Tuhan 
Yesus terus memakai komunitas penulis Kristen, baik nyata maupun maya, sebagai 
wadah untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan mengembangkan kemampuan menulis. 
Kiranya para penulis Kristen dapat semakin krit is dalam menulis sehingga melalui karya 
mereka, banyak orang boleh semakin mengenal Tuhan.  

18 Desember 2014 - Lingkungan Gereja yang Kurang Kondusif  

Banyak gereja bertumbuh dan berdiri di berbagai tempat di tanah air. Namun, sering 
kali, gereja-gereja tersebut berada di lingkungan yang kurang kondusif bagi 
pertumbuhan tubuh Kristus. Dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa, agar Tuhan 
semakin berkarya dalam lingkungan- lingkungan gereja yang kurang kondusif, terutama 
yang berdiri di lingkungan komunitas yang mayoritas masyarakatnya non-Kristen. 
Biarlah Tuhan senantiasa melindungi keberadaannya, memberkati pertumbuhan 
jemaatnya, dan memberinya hikmat dan kebijaksanaan untuk mampu berdiri teguh di 
tengah-tengah tantangan dan hambatan. Kiranya persatuan dan bela rasa dari jemaat 
tubuh Kristus di tempat-tempat lainnya juga dapat menjadi suatu dukungan yang kuat 
bagi tegaknya tubuh Kristus di lingkungan-lingkungan yang kurang kondusif ini.  

19 Desember 2014 - Kontribusi Orang Percaya untuk Indonesia  

Terdapat kira-kira 10 persen orang percaya di antara berbagai penganut agama dan 
kepercayaan lain yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Jumlah yang relatif tidak terlalu 
besar, tetapi juga sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berdampak dan 
berkontribusi bagi kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa, agar 
orang-orang percaya di Indonesia semakin menyadari arti penting panggilan dan 
tanggung jawab mereka sebagai pengikut Kristus, untuk semakin dapat berkontribusi 
positif dan berperan nyata bagi kemajuan masyarakat dan tanah air Indonesia. Biarlah 
orang-orang percaya dapat menjadi mercusuar dan pelita yang menerangi Indonesia, 
dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan.  

20 Desember 2014 - Persiapan Liburan Akhir Tahun  

Liburan akhir tahun menjadi hari yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang, terutama 
mereka yang jarang sekali berkumpul dengan keluarga. Liburan akhir tahun biasanya 
berlangsung cukup lama karena merupakan gabungan dari liburan Natal dan Tahun 
Baru. Meskipun ada kegembiraan dalam menyambut hari libur ini, tetapi banyak orang 
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harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk melakukan persiapan. Biasanya, 
persiapan liburan akhir tahun tidak hanya sebatas mempersiapkan uang, tetapi juga 
agenda liburan, tiket (yang harus dipesan jauh-jauh hari), kesehatan, dll.. Untuk itu, 
marilah kita berdoa untuk semua orang yang akan melakukan liburan akhir tahun, 
kiranya mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Berdoalah pula 
agar setiap orang Kristen diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengisi liburan akhir tahun ini 
dengan mengerjakan hal-hal yang berguna sehingga nama Tuhan terus dimuliakan.  

21 Desember 2014 - Arus Mudik Natal  

Arus mudik yang ramai dan macet memang sering mewarnai kondisi jalan- jalan saat 
liburan Natal tiba. Banyak orang Kristen, terutama mereka yang mempunyai keluarga di 
luar kota, mudik untuk beberapa hari. Tidak jarang, perjalanan yang mereka lakukan 
menjadi sedikit lebih lama atau terhambat karena kondisi lalu lintas jalan yang padat. 
Banyak orang melakukan perjalanan di waktu yang sama, dan beberapa orang memilih 
untuk menggunakan kendaraan pribadi, inilah yang memicu kemacetan saat arus mudik 
tiba. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus melindungi setiap orang percaya yang 
melakukan mudik, kiranya mereka dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Berdoalah 
pula untuk setiap kesempatan yang dialami oleh orang percaya ketika mereka bertemu 
keluarga, kiranya mereka dapat saling berbagi kasih dan sukacita Kristus.  
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KADOS 233 (22 -- 28 Desember 2014)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Menikmati hal-hal rohani seharusnya menjadi antusiasme setiap orang percaya. Dalam 
buku "Berpola Pikir Rohani" karya John Owen, dikatakan bahwa orang yang memiliki 
pola pikir rohani adalah orang yang bisa menikmati hal-hal rohani secara stabil, tidak 
peduli dalam keadaan/situasi seperti apa. Kasih yang stabil akan hal-hal rohani akan 
membentuk karakter orang percaya untuk mengasihi segala sesuatu yang sejalan 
dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar itu, ia t idak akan menaruh fokus sedikit pun di 
sana. Jika sampai hari Anda masih kesulitan untuk menikmati hal-hal rohani, mintalah 
pertolongan Tuhan agar Anda dimampukan untuk melakukannya. Jangan lupa, berdoa 
secara rutin dan sungguh-sungguh menjadi langkah awal terbaik yang harus dilakukan 
setiap orang percaya.  

Segenap redaksi KADOS 
mengucapkan "Selamat Natal 2014". Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus 
Kristus menyertai kita semua. Amin.  

Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T.  
< santi(at)in-christ.net >  
< http://doa.sabda.org > 

22 Desember 2014 - Hari Ibu  

Ibu menjadi sosok yang penting dalam pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan 
karakter seorang anak. Melalui pengabdian seorang ibu kepada keluarga, karakter dan 
kemajuan sebuah bangsa ditentukan. Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Ibu ini, 
mari kita berdoa agar Tuhan memberkati ibu-ibu kita semua dan seluruh ibu yang ada di 
Indonesia. Biarlah Tuhan senantiasa menambahkan hikmat, kasih, dan kesejahteraan 
bagi seluruh Ibu di Indonesia sehingga melalui pengasuhan dan pendidikan yang 
mereka berikan, anak-anak Indonesia dapat bertumbuh menjadi manusia yang takut 
akan Tuhan, unggul, berkarakter, dan cerdas. Biarlah tangan Tuhan senantiasa 
menuntun dan memberi hati yang penuh dengan cinta kasih kepada para Ibu di 
Indonesia.  

23 Desember 2014 - Persiapan Hati Jemaat Tuhan untuk Menyambut Natal  

Sebentar lagi Natal tiba, tentunya banyak gereja sudah siap untuk merayakan hari yang 
istimewa ini. Semua persiapan untuk ibadah Natal, termasuk rangkaian acara perayaan 
Natal, pasti sudah disiapkan jauh- jauh hari oleh semua pelayan Tuhan. Dari semua 
persiapan ini, yang paling penting adalah persiapan hati untuk menyambut kedatangan 

http://doa.sabda.org/


KADOS 2014 
 

165 
 

Yesus Kristus di hati kita. Ia lahir ke dunia menjadi anugerah terindah bagi setiap orang 
yang percaya kepada-Nya. Kita pasti tidak ingin melewati Natal tahun ini tanpa makna. 
Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar jemaat Tuhan mempersiapkan hati 
mereka untuk menyambut Natal. Kiranya mereka boleh menerima kasih dan sukacita 
Kristus yang sejati melalui Natal tahun ini.  

24 Desember 2014 - Keamanan Selama Perayaan Natal  

Natal semakin menjelang dan akan ada banyak kebaktian serta perayaan Natal di 
berbagai tempat di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa, agar kebaktian serta perayaan 
Natal nanti dapat berlangsung dalam suasana aman dan kondusif bagi seluruh umat 
percaya, serta aparat keamanan dan warga di sekitar lingkungan gereja dapat Tuhan 
pakai untuk turut menjaga keamanan selama kebaktian Natal berlangsung. Dan, 
akhirnya, kita berdoa agar perayaan Natal tahun ini t idak menjadi proyek mercusuar 
gereja yang menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi justru mampu menjadi kesaksian 
gereja akan kasih dan kepedulian Kristus pada dunia.  

25 Desember 2014 - Perayaan Hari Natal  

Puji Tuhan!! Hari ini, seluruh orang percaya merayakan hari Natal -- hari kelahiran Sang 
Juru Selamat ke dunia. Sebagian besar gereja merayakan Natal tepat pada hari ini. 
Namun, beberapa bidang pelayanan di gereja mungkin akan merayakan Natal 
beberapa hari sesudahnya, mengingat adanya beberapa acara yang mungkin bisa 
berbenturan dengan acara gereja. Baik hari ini maupun beberapa hari mendatang, Natal 
tetap akan berkesan di hati kita jika kita menyambutnya dengan kesungguhan hati kita. 
Marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena kita 
sadar bahwa kelahiran Yesus adalah bukti kasih Allah kepada umat-Nya. Berdoalah 
pula agar setiap gereja bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya sehingga 
banyak gereja boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan.  

26 Desember 2014 - Dampak Natal untuk Kehidupan Orang Percaya  

Natal merupakan bukti nyata kepedulian Allah kepada dunia dan awal dari rangkaian 
peristiwa gerejawi yang menjadikannya peringatan bagi seluruh orang percaya. Dalam 
peristiwa Natal, kita dapat melihat bahwa Allah turun ke dunia untuk melakukan karya 
kasih-Nya bagi keselamatan manusia. Akan tetapi, di beberapa gereja, sering kali Natal 
menjadi ajang perayaan besar di penghujung tahun yang kurang mengedepankan inti 
dari pesan Natal. Karena itu, mari kita berdoa, agar pada tahun ini dan pada tahun-
tahun mendatang, gereja semakin menyadari pentingnya makna Natal sebagai 
peristiwa untuk membangun iman, kasih, dan pengharapan orang-orang percaya 
sehingga kehidupan mereka akan semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat 
bagi sesama.  
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27 Desember 2014 - Retret Komunitas Tunanetra  

Meskipun para penderita tunanetra memiliki kelemahan dalam penglihatan, beberapa 
orang dari mereka justru semakin bersemangat dalam menjalani hidup dengan apa 
yang masih mereka miliki. Kekurangan mereka t idak menjadi penghalang untuk maju, 
bahkan untuk mendapatkan firman Tuhan bagi hidup mereka. Salah satu akses bagi 
mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan adalah dengan mengikuti kegiatan rohani bagi 
para tunanetra. Adanya retret tahunan bagi para tunanetra, yang biasanya dilakukan di 
Bandungan, ternyata bisa sangat efektif menolong mereka untuk semakin mengenal 
Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar kasih-Nya senantiasa merangkul 
dan menolong mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoalah pula agar retret tahun ini 
bisa diselenggarakan dengan baik, lancar, dan memberkati mereka yang mengikutinya.  

28 Desember 2014 - Kondisi Air di Indonesia  

Air merupakan zat vital bagi kehidupan. Walaupun air merupakan sumber daya alam 
yang terbarui dan tidak akan habis, laju peningkatan jumlah penduduk menjadi 
penyebab utama dalam berbagai masalah penurunan kuantitas dan kualitas air. Krisis 
air bersih, banjir, kekeringan, pencemaran air oleh limbah kimia dan bakteri e-coli, dan 
pencemaran air tanah akibat intrusi merupakan sebagian masalah yang kini banyak 
dihadapi oleh masyarakat Indonesia di seluruh daerah. Marilah kita berdoa kepada 
Tuhan Yesus agar masyarakat Indonesia semakin memiliki pemahaman yang tepat 
mengenai pengelolaan air, baik dalam hal kebijakan menggunakan air maupun dalam 
upaya pengelolaan air demi mencegah dan menanggulangi krisis air bersih. Berdoalah 
pula bagi kebijaksanaan pemerintah Indonesia, agar semakin mengedepankan isu-isu 
kelestarian lingkungan dan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam 
perlindungan terhadap sumber-sumber air di berbagai wilayah di Indonesia.  
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KADOS 234 (29 Desember 2014 -- 4 Januari 2015)  

Salam damai Yesus Kristus,  

Hari yang baru harus dijalani dengan hati yang baru. Kita harus bersyukur karena kita 
mempunyai Kristus yang adalah sumber kasih sejati. Ia senantiasa mencurahkan kasih-
Nya kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sebagai orang percaya, marilah 
kita selalu datang kepada Tuhan dan meminta hati yang baru dari-Nya, hati yang terus 
diisi oleh Kristus -- kasih sejati itu sendiri. Segenap redaksi KADOS 
berharap agar Anda semua sudah siap menyambut tahun baru 2015 dengan hati yang 
baru. Kami mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2015", marilah kita terus berjalan 
bersama Tuhan di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.  

Pemimpin Redaksi KADOS, 
Santi T. 
< santi(at)in-christ.net > 
< http://doa.sabda.org >  

29 Desember 2014 - Rapat Kerja (Raker) YLSA  

Setiap tahun, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) selalu mengadakan rapat kerja (raker) 
untuk membahas semua laporan dan rencana kerja selama setahun. Biasanya, raker 
YLSA dilakukan awal tahun. Untuk itu, dalam bulan Desember ini, semua divisi di YLSA 
sudah harus selesai membuat laporan kerja selama tahun 2014 dan sudah menyusun 
rencana kerja untuk tahun 2015. Tentunya, ada banyak ucapan syukur sekaligus 
pergumulan untuk perkembangan pelayanan YLSA. Ucapan syukur karena sudah 
banyak yang bisa YLSA kerjakan untuk memberitakan Kabar Baik, dan ada pergumulan 
dalam penyusunan rencana kerja tahun depan supaya bisa selaras/sesuai dengan 
kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar raker YLSA bisa 
dilakukan dengan lancar dan pelayanan Tuhan boleh dilakukan dengan lebih baik lagi. 
Berdoalah pula untuk setiap pekerja Tuhan di YLSA agar senantiasa bersandar dan 
berpengharapan di dalam Tuhan.  

30 Desember 2014 - Perenungan Pribadi untuk Rencana Tahun 2015  

Tahun 2014 akan berlalu, dan kini kita akan memasuki tahun 2015. Saatnya untuk mulai 
membuat renungan pribadi dan menyusun rencana untuk tahun 2015 yang akan 
dijalani. Mari bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami selama tahun 
2014. Biarlah segala peristiwa hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita pada tahun 
ini menjadi pengalaman baik bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan bertumbuh di 
dalam iman dan kasih-Nya. Biarlah kita senantiasa mengizinkan Dia untuk berkarya di 
dalam diri dan kehidupan kita dengan selalu melibatkan Dia dalam setiap langkah dan 
rencana yang kita ambil. Berdoalah juga agar hikmat Tuhan memampukan kita 
senantiasa untuk memuliakan Dia dalam setiap perbuatan dan karya kita pada tahun 
yang baru ini.  
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31 Desember 2014 - Persiapan Pergantian Tahun 2014  

Hari ini adalah hari terakhir di sepanjang tahun 2014. Hampir sebagian besar orang di 
dunia ini sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru 2015. Sebagai orang 
percaya, kita harus bisa memanfaatkan hari ini untuk melakukan refleksi/perenungan 
tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama satu tahun ini. Selain itu, 
marilah kita memiliki komitmen untuk terus setia dan berjalan bersama Tuhan di masa-
masa yang akan datang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
percaya bisa menggunakan hari ini dengan bijaksana, terlebih lagi untuk membangun 
relasi dan memuliakan Tuhan. Berdoalah pula agar setiap orang percaya 
mempersiapkan hati untuk memasuki tahun 2015 dengan semangat yang baru di dalam 
Tuhan sehingga hidup orang percaya senantiasa menyenangkan Tuhan.  

1 Januari 2015 - Selamat Tahun Baru 2015  

"Selamat tahun baru 2015", kiranya kasih Tuhan senantiasa memampukan kita untuk 
terus menjadi pribadi yang berkenan bagi Dia. Hari ini, kita sudah memasuki hari 
pertama di tahun 2015. Sebagai orang percaya, kita harus sudah siap menjalani tahun 
ini dengan sukacita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar setiap orang 
percaya terus berpegang teguh kepada Kristus sehingga segala hal yang akan berubah 
di tahun ini tidak akan menggoyahkan iman mereka. Berdoalah pula agar setiap orang 
percaya semakin giat dalam memberitakan Injil pada tahun 2015 ini.  

2 Januari 2015 - Publikasi e-Leadership Telah Berusia 16 Tahun  

Salah satu publikasi elektronik yang menyediakan bahan-bahan seputar kepemimpinan 
Kristen adalah publikasi e-Leadership. Publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA sebulan sekali, setiap hari Selasa minggu ketiga. Publikasi e-Leadership 
bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kepemimpinan Kristen 
dengan bahan-bahan kepemimpinan Kristen yang berkualitas dan alkitabiah. Marilah 
kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar publikasi e-Leadership semakin menjadi berkat 
bagi masyarakat Kristen Indonesia, baik melalui bahan-bahan yang disajikan maupun 
melalui relasi dengan redaksi e- Leadership. Berdoalah pula agar setiap publikasi yang 
sudah dikirim ke pelanggan bisa dimanfaatkan dengan bijaksana untuk membekali, 
membimbing, dan menjadi sarana untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan.  

3 Januari 2015 - Komitmen Orang Percaya kepada Tuhan  

Biasanya, awal yang baik akan menentukan hasil akhir yang baik. Pernyataan ini juga 
bisa berlaku bagi setiap orang percaya yang mengawali hari-harinya pada tahun 2015 
bersama dengan Tuhan. Jika pada awal tahun ini, setiap orang percaya memperbarui 
komitmennya kepada Tuhan, untuk terus setia dan menyenangkan hati Tuhan, pasti 
dalam menjalani hari-harinya ia akan melangkah dalam jalan Tuhan. Biasanya, 
komitmen akan memengaruhi langkah hidup seseorang. Seseorang yang memiliki 
komitmen, sedapat mungkin ia akan menepatinya dan terus berjuang untuk hal 
tersebut. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus menolong umat-Nya untuk memiliki 
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komitmen yang benar di hadapan-Nya. Berdoalah pula agar setiap orang percaya 
dimampukan untuk terus setia pada komitmennya dan melakukan yang terbaik bagi 
Tuhan di sepanjang tahun 2015 ini.  

4 Januari 2015 - Aktif dalam Pelayanan di Gereja  

Sebagai orang percaya, kita adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk melakukan 
karya-Nya di dunia, termasuk juga di dalam gereja. Ada banyak ragam pelayanan di 
gereja yang membutuhkan partisipasi dari jemaat dalam membangun tubuh Kristus 
serta memperluas nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar 
lebih banyak lagi dari kita yang tergerak untuk semakin terlibat aktif dalam melakukan 
pelayanan di gereja. Biarlah Tuhan memakai kita untuk terlibat lebih dalam dan lebih 
sungguh lagi dalam pelayanan di gereja, sehingga ada banyak jemaat yang akan 
mendapat berkat dari sana. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat aktif 
dalam pelayanan di gereja untuk menjadi alat yang semakin berguna di tangan- Nya.  
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