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25. Bapa, pimpin relawan untuk berteman dan mengajar wanita 

imigran yang tidak bisa mengerti atau berbicara bahasa Swedia. 

Berikan keselamatan kepada para imigran ini saat mereka 

mendengarkan program Selamat Datang di Swedia, yang terdiri 

dari 10 episode tentang budaya Swedia dan 10 episode tentang 

rencana penyelamatan Tuhan. (Yes 58: 6) 

26. Tuhan, kami memuji-Mu bahwa wanita dan gadis di 

Uruguay didukung dalam mengejar pendidikan dan pelatihan. 

Terus gunakan program Women of Hope untuk mendorong 

wanita dan anak perempuan agar mencapai kesempurnaan 

dalam semua yang mereka lakukan. (Flp. 4: 8) 

 27. Bapa, kami berdoa semoga kesempatan pendidikan 

diberikan di Korea Selatan untuk anak yatim piatu dan anak-

anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang orang tuanya 

berjuang untuk menghidupi mereka. (Ul. 10:18) 

28. Terimakasih, Bapa, bahwa angka melek huruf bagi wanita di 

China meningkat pesat. Dalam 18 tahun terakhir, melek huruf 

di kalangan perempuan meningkat dari 51,14% menjadi 

95,16%. (Ayub 5:16) 

29. Tuhan, biarlah mereka yang memiliki pengaruh dan otoritas 

di Brazil berinvestasi dalam pendidikan berkualitas dari sekolah 

dasar sampai universitas. Kami berdoa agar sumber daya dan 

pelatihan disediakan bagi para guru. (1 Tim. 5: 18b) 

30. Tuhan, bimbing para pemimpin kami dari Women of Hope 

TWR  karena mereka menggunakan alat seperti kalender doa 

untuk mengajari para wanita dalam kelompok doa mereka 

keterampilan membaca dan menulis dasar. (Yakobus 1: 5) 

31. Tuhan, kami mohon kesembuhan emosional dan penyatuan 

bangsa Polandia yang terpecah. (2 Taw. 30:12) 

 

 

 

 후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다 

Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa bersama. 

 

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

1. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 
kabupaten dan kota di Indonesia pada tanggal 9 
Desember nanti. Berdoa kiranya Tuhan jauhkan dari 
penyebaran berita hoaks dan provokatif, juga setiap 
pemilih dapat patuh dengan protokol kesehatan serta 
kiranya jajaran TNI/Polri bisa menjaga netralitas dan 
mampu mengantisipasi pelbagai pelanggaran yang 
muncul. 

2. Salah satu dampak paling nyata dari pandemi covid-19 
adalah dampak ekonomi. Banyak pekerja diberhentikan 
dan pengusaha yang menutup usaha mereka. Berdoa agar 
orang-orang percaya di Indonesia menjadi perpanjangan 
tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang berada 
dalam keadaan membutuhkan sehingga Gereja Tuhan 
dapat menjadi terang dan garam di Indonesia. 

3. Indonesia menduduki peringkat ke 20 sebagai negara 
dengan jumlah kasus covid-19. Berdoa untuk rakyat 
Indonesia agar dapat kooperatif  dengan peraturan terkait 
protokol keselamatan yang dianjurkan pemerintah, mulai 
dari kota-kota besar sampai ke desa-desa yang ada di 
seluruh Indoensia. 

4. Berdoa untuk sekitar 48.000 ribu warga negara 
Indonesia di Korea Selatan yang terdiri dari pekerja, 
pelajar, keluarga mixed-married, para profesional agar 
selama berada di Korea Selatan dapat menyerap banyak 
hal-hal positif  dan konstruktif  dan setelah kembali ke 
tanah air dapat digunakan untuk membangun bangsa 
Indonesia. Doakan untuk sekitar 21 Gereja Indonesia di 
Korea semakin dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil 
kapada banyak orang Indonesia di Korea. 

2020. 1. 

Berdoa Bagi Pendidikan 

Pendidikan itu seperti menggali harta karun yang 

terkubur di dalam tanah. Kami tidak dapat menemukan 

nilai apa pun ketika mereka berada di tanah, tetapi ketika 

kami menggalinya, itu bersinar seperti permata. Mereka 

memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Di bulan 

Januari, kami berdoa untuk pendidikan wanita dan anak 

perempuan di seluruh dunia. Mari berdoa bersama agar 

mereka memiliki kesempatan pendidikan yang sesuai. 



Mari Berdoa 
 

1. Engkau melihat yang terpinggirkan, Tuhan, dan dapat memberi 

jalan bagi mereka. Tunjukkan kepada komunitas Afrika bagaimana 

memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh 

keterampilan membaca, menulis dan berhitung sehingga mereka 

dapat berkembang dalam hidup. (Ams. 1: 1-7) 

2. Bapa, semoga kedamaian dan kasihmu mengalir ke dalam kehidupan 

siswa dan guru di seluruh Paraguay, menggantikan kelelahan dan 

kecemasan yang dialami melalui pengurungan. Tanamkan setiap orang 

dengan kekuatan, keinginan, dan kegembiraan saat mereka memulai 

tahun ajaran baru. (Mat. 11: 28-30) 

3. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Semoga kami 

menyatakan pujian-Mu sehingga Engkau bisa melawan kegelapan 

di komunitas kami. Biarlah kami percaya bahwa bukan dengan 

kuasa, atau dengan kekuatan, tetapi oleh Roh-Mu bahwa Engkau 

bekerja di dalam dan melalui kami untuk mencapai keinginan-Mu 

di dunia ini. (Za. 4: 6) 

4. Tuhan, berikan kebijaksanaan dan hati yang bajik kepada otoritas 

pendidikan di Polandia, bimbing mereka untuk memilih kurikulum 

sekolah yang selaras dengan Firman-Mu. (Ams.4: 12-15) 

5. Saat para wanita di Kamboja mendengarkan program Women of 

Hope, semoga mereka memperoleh pengetahuan praktis yang 

berharga selama bagian "pelajaran untuk kehidupan" serta 

dorongan dan harapan melalui "pelajaran untuk jiwa." (Roma 15: 4) 

6. Tuhan, kemiskinan di pedesaan Cina menawarkan sedikit 

kesempatan, dan banyak orang tua membawa putra mereka ke 

kota untuk bekerja. Semoga siklus pendidikan yang buruk ini 

diputus dan menyediakan guru-guru yang sangat baik mengambil 

posisi di desa pegunungan dan memberikan pendidikan 

berkualitas tinggi kepada gadis-gadis pedesaan yang ditinggalkan. 

(Flp 1: 6) 

7. Tuhan, ubahlah hati orang tua dan budaya pedesaan di Turki, di 

mana anak perempuan berusia 14 dan 15 tahun sering dipaksa 

menikah dan menghentikan pendidikan mereka meskipun secara 

resmi dilarang di negara tersebut. (Ams.8: 10-11) 

8. Kami memuji Engkau, Tuhan, bahwa anak perempuan di Kanada 

memiliki akses dan hak yang sama atas pendidikan seperti anak 

laki-laki. Kami berdoa agar mereka menggunakan kesempatan ini 

untuk bertumbuh dalam rancangan Tuhan bagi mereka sebagai 

remaja putri. (Yer.29: 11) 

9. Semoga dana yang dikumpulkan di Nepal bisa memberikan 

pelatihan keaksaraan dasar dan memungkinkan perempuan 

mendapatkan pekerjaan yang baik, membebaskan mereka dari 

jeratan kemiskinan dan kecemasan. Pakailah pelatihan literasi 

untuk memungkinkan wanita membaca Firman-Mu dan menerima 

keselamatan melalui Yesus. (Yes. 61: 1) 

10. Tuhan, semoga hukum mewajibkan pendidikan wajib untuk 

semua dilakukan di Pantai Gading. Kami berdoa agar gadis-gadis 

yang mendaftar bisa menyelesaikan studinya dan tidak putus 

sekolah karena kawin paksa, kehamilan atau kekerasan seksual. (2 

Tim. 4: 7) 

 

 
 

11.Kami menyadari bahwa doa tidak datang secara alami kepada 

setiap orang, Tuhan. Berikan hikmat kepada TWR Women of Hope 

saat kami berupaya memberikan pelatihan tentang doa. 

Tempatkan kerinduan pada orang-orang-Mu untuk berbicara 

dengan Engkau dalam waktu doa yang diperpanjang dan untuk 

berdoa bersama dalam persatuan bagi bangsa kita. (Mzm 17: 6-7) 

12. Tuhan, kami berdoa untuk negara-negara yang mengalami 

perpecahan suku dan memohon agar persatuan dan perdamaian 

akan memerintah di antara orang-orang dari kelompok yang 

sering bertengkar ini. (Mzm 133: 1) 

13. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan dasar 

secara luas diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi banyak sistem 

sekolah yang gagal tidak menyediakan pembelajaran yang 

berkualitas. Tuhan, bantulah pihak berwenang Afrika Selatan untuk 

memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang 

menopang hidup setiap anak. (Ayub 34: 4) 

14. Tuhan, hati kami hancur ketika kami mendengar bahwa angka 

bunuh diri di kalangan pemuda Korea Selatan meningkat karena 

kekerasan di sekolah, intimidasi dan pendidikan yang terlalu 

kompetitif. Semoga mereka menemukan perlindungan dan 

ketenangan di dalam Engkau sebagai tempat damai mereka. 

(Ams.8: 32-36) 

15. Kami berdoa agar Tuhan memampukan TWR Women of Hope 

memproduksi audio dan video untuk digunakan dalam membantu 

kelompok doa memahami siapa Tuhan itu, apa standarnya dan kondisi 

apa yang menyertai janji-janji-Nya. (Yes. 40: 8) 

16. Tuhan, terima kasih atas upaya personil TWR dan TWR Women 

of Hope di Liberia yang, ketika kelompok doa bertemu, 

mempromosikan pendidikan di antara gadis dan wanita dengan 

meminta mereka membaca keras-keras dari Alkitab dan menghafal 

Kitab Suci. (Yos. 1: 8) 

17. Tuhan, kami berdoa agar anak perempuan dan wanita di 

komunitas pedesaan di India mendapatkan lebih banyak 

kesempatan untuk pendidikan dan untuk mengakses program 

Women of Hope dengan pelajaran spiritual dan keterampilan 

hidup. (Amsal 1: 20-21) 

18. Bapa, kami mohon, agar Engkau mencurahkan berkat-Mu 

kepada tim Women of Hope TWR di Pantai Gading saat mereka 

melatih para wanita dalam pembuatan manik-manik, dekorasi, 

membuat kue dan menjahit. (Kel. 31: 3) 

19. Tuhan, ajarilah orang Finlandia untuk mengenali prasangka dan 

stereotip yang mereka miliki terhadap budaya dan bangsa lain. 

Bantu mereka untuk menyadari kesatuan yang ada di antara 

beragam elemen ciptaan Anda. (Kol.3: 14) 

20. Kami memuji Engkau, Tuhan, bahwa Engkau menggunakan 

program radio Women of Hope untuk melatih wanita Paraguay 

dalam keterampilan hidup dan pengetahuan Alkitabiah. Ribuan 

orang diajarkan dalam bahasa Guarani, dan wanita yang dipenjara 

menemukan kebebasan untuk emosi dan jiwa mereka. (Gal. 5: 1) 

21. Bapa, bangkitkan kelompok-kelompok Kristen dan program 

pemerintah untuk memberikan pendidikan dan nutrisi dasar bagi 

4 juta anak perempuan dan laki-laki miskin di Indonesia yang 

harus bekerja dan mengemis untuk membantu memberikan 

penghasilan bagi keluarganya. (Ams.19: 17) 

22. Berikan keberanian, Tuhan, kepada siswa Kristen Norwegia 

sehingga mereka akan secara terbuka berbicara tentang iman 

mereka. Banyak yang tidak berbagi karena tidak tahu caranya. 

Semoga mereka dilatih dan kemudian dengan bebas membagikan 

iman Kristen mereka kepada orang lain. (2 Tim. 2: 2) 

23. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan para guru yang 

bekerja di daerah yang keras dan penuh kekerasan di Brasil. 

Gunakan mereka sebagai agen transformasi. (Ulangan 31: 6) 

24. Kami berdoa memohon kesempatan untuk memperkenalkan 

rencana pembacaan Alkitab kepada kelompok-kelompok doa di 

Afrika Selatan dan untuk secara aktif membaca Alkitab, bersama 

dengan pendengar radio kami, dalam satu tahun. (2 Tim 3:16)  


