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23. Bapa, kami memuji Engkau karena mengizinkan kami 

menggunakan platform berbeda untuk melayani wanita di 

Brasil. Semoga wanita yang mendengarkan program dan 

kebaktian kami diubah oleh Firman Anda! (Ibr. 4:12) 

24. Tuhan, sungguh suatu kehormatan bisa disebut sebagai 

putri-putri-Mu. Semoga kami bersyukur atas hubungan ini 

dan terus lapar dan haus akan Engkau. (Kol.3: 16) 

25. Tuhan, hanya Firman-Mu yang benar. Pimpin kami untuk 

memahami Firman-Mu secara mendalam saat kami 

mempelajarinya sehingga kami dapat membagikan kebenaran 

yang memberi hidup ini dengan orang lain di Uruguay (2 Pet. 1: 

5-8) 

26. Kami berdoa untuk wanita Kristen Korea untuk 

merenungkan Firman Tuhan secara mendalam sehingga 

mereka akan menjalankan kehendak dan tujuan Tuhan 

untuk hidup mereka. (2 Pet. 1: 3) 

27. Bapa, kami mencari bekal untuk para janda dan yatim 

piatu di Pantai Gading. Semoga gereja menjangkau dalam 

pelayanan holistik kepada banyak wanita dan gadis yang 

membutuhkan. (Yakobus 1:27) 

28. Karena banyak gereja masih belum bisa berkumpul 

karena pandemi COVID-19, semoga iman orang percaya 

dikuatkan saat mereka secara pribadi mendekat kepada 

Engkau, Tuhan (Ams. 30: 5) 

 

 

 

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. Berdoa bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga 

dan berduka karena Covid-19 ini, mereka yang tengah 

menderita Covid-19 dan berjuang untuk sembuh, dan 

banyak orang yang tengah kehilangan pekerjaan, bisnis 

yang hancur serta berbagai masalah dan pergumulan 

yang ada, biarlah di masa-masa ini Tuhan menyatakan 

pertolongan-Nya dan memberikan kekuatan untuk kita 

semua melewati pandemik ini dengan penuh kemenangan. 

2. Berdoa untuk upaya pemerintah dalam menangani 

daerah-daerah pasca bencana alam, khususnya banjir di 

Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, erupsi 

Merapi, awan panas Semeru, tanah longsor di Sumedang, 

dan gejolak alam di daerah yang lain. Biarlah Tuhan 

menolong dan menyatakan kasih karuniaNya bagi semua 

masyarakat Indonesia khusunya bagi para korban dari 

bencana alam yang ada. 

3. Berdoa bagi seluruh gereja yang ada untuk tetap 

bersatu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini serta 

mengambil peran aktif dan nyata untuk menjadi 

perpanjangan kasih Kristus bagi seluruh lapisan 

masyarakat yang membutuhkan di masa-masa ini. Biarlah 

Tuhan terus menguatkan dan menopang kehidupan 

seluruh jemaat Tuhan dan keluarga selama kondisi 

pandemi Covid-19, tetap sehat, dibangun dan bertumbuh 

dalam anugerah Tuhan.  

4. Berdoa bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea 

Selatan. Ada sekitar 48.000 orang dan mereka adalah 

pekerja migran dan profesional, pelajar, serta mixed-

married. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan 

masyarakat Indonesia tetap produktif dan tetap bersama-

sama membangun bangsa Indonesia. Berdoa juga bagi 

gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea ini agar terus 

dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil 

Kristus bagi banyak orang. 

 

2021. 2. 

Berdoa Bagi Pertumbuhan Rohani 

Di bulan Februari, kita berdoa untuk pertumbuhan 

spiritual wanita. Berdoa agar orang percaya 

mendapatkan keinginan yang kuat untuk bertumbuh 

dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan para 

wanita yang tidak mengenal Tuhan akan mendengar 

panggilan Tuhan kepada mereka.” Tetapi 

bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam 

pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus 

Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai 

selama-lamanya. (2 Petrus 3:18) 



Mari Berdoa 

 

1. Bapa, saat tim kami di Paraguay membagikan Firman-Mu 

dengan para wanita dari Trinidad dan dengan wanita-wanita 

yang melayani di penjara Buen Pastor, semoga keselamatan-

Mu, harapan-Mu, dan hidup-Mu diaktifkan di dalam hati mereka 

sehingga memungkinkan mereka untuk hidup dengan bajik 

untuk Anda. (Ams.2: 6-11) 

2. Bapa, angkatlah tim TWR Women of Hope di Prancis. 

Berikan orang percaya di sana keinginan kuat untuk bertumbuh 

dalam hubungan mereka dengan Engkau, membaca Firman-

Mu, berdoa dan membagikan iman mereka. (Mat 5: 6) 

3. Puji Tuhan atas 3.000 tanggapan tahun ini untuk program 

Women of Hope Indonesia, dengan 2.000 lainnya untuk versi 

Jawa! Wanita berbagi bahwa mereka belajar tentang Yesus 

dan diperkuat dalam iman mereka. (Flp 4:13) 

4. Tuhan, pakailah program Engkau Berharga, yang disiapkan 

oleh tim kami di Polandia, untuk membentuk kesadaran wanita 

dan gadis agar mereka tahu nilai mereka di mata Anda. 

(Ams.31: 10) 

5. Semoga kalender doa kita tidak hanya menjadi bagian dari 

literatur Kristen untuk orang Kristen Jerman dan Eropa Utara. 

Sebaliknya, semoga itu menginspirasi mereka untuk berdoa, 

bertumbuh, secara aktif menjalankan iman mereka dan 

membantu mereka yang membutuhkan. (Ef. 4: 14-16) 

6. Dengan ditutupnya gereja dan jumlah penduduk yang 

signifikan tidak dapat membaca Alkitab sendiri, kami memuji 

Engkau bahwa program Women of Hope telah memungkinkan 

banyak orang Nepal untuk mendengar Injil, memberikan hidup 

mereka kepada Yesus dan bertumbuh dalam iman mereka. 

(Mzm.25: 4) 

7. Kami mengakui bahwa tidak ada hubungan dalam hidup 

kami yang lebih penting daripada hubungan yang kami miliki 

dengan Engkau, pencipta dan pemberi tujuan kami. Bahkan 

pada hari-hari ketika Engkau merasa jauh, semoga kami 

mempercayai perkataan-Mu dan percaya bahwa Engaku ada di 

samping kami setiap saat. (Yes. 40:11) 

8. Saat wanita Kristen Tionghoa melakukan tugas sehari-hari 

tanpa akhir, semoga mereka meluangkan waktu untuk menjadi 

seperti Maria dan mendekat kepada Yesus untuk waktu 

berkualitas mereka sendiri dengan Tuhan. (Lukas 10: 41-42) 

9. Tuhan, kami berdoa agar tim Afrika Selatan kami memiliki 

kesempatan untuk mendidik orang tentang bagaimana 

mempertahankan hubungan yang kokoh dengan Tuhan, 

memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang 

memuaskan bahkan di saat-saat yang sangat berbahaya dan 

sulit ini. (Keluaran 19: 5) 

 

 

 

10. Bapa, karena wanita di Liberia terus bertumbuh secara 

spiritual melalui program Women of Hope, semoga mereka 

menjalankan iman mereka dengan membagikannya kepada 

orang lain di komunitas mereka. (2 Tes. 1: 3) 

11. Tuhan, saat orang-orang mendengarkan program Women 

of Hope Indonesia dan Jawa melalui stasiun lokal atau 

berkelompok melalui perangkat audio mini, kami berdoa untuk 

pesan kasih dan keselamatan-Mu mengubah hati mereka.  

12. Bapa, biarlah wanita di India mendengar panggilan-MU 

agar mereka sengaja menghabiskan waktu untuk Firman Tuhan 

meskipun mereka memiliki banyak tanggung jawab keluarga 

dan budaya. (Mzm 119: 16) 

13. Bapa, perkuatlah wanita Kristen Kamboja yang menikah 

dengan suami yang tidak percaya yang tidak akan membiarkan 

mereka menghadiri gereja atau persekutuan dengan orang 

percaya lainnya. Semoga mereka menemukan makanan rohani 

mereka dalam Firman-Mu dan melalui Women of Hope dan 

program Kristen lainnya. (Yes. 40:31) 

14. Tuhan, lindungi gereja-Mu dari ajaran palsu. Beri orang 

percaya hikmat dan pemahaman untuk membedakan antara 

kebenaran dan kesalahan dan perkuat mereka untuk berdiri 

teguh di atas Firman Anda. (2 Tim 2:15) 

15. Dalam 2 Petrus 3:18, kita didorong untuk "bertumbuh dalam 

kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan dan Juru 

Selamat kita Yesus Kristus. Bagi-Nya  kemuliaan sekarang 

dan selamanya! Amin." Roh Kudus membantu kita untuk 

berserah dan bekerja sama dengan niat mulia Tuhan. 

16. Kami berdoa semoga siaran TWR Women of Hope di 

Polandia membantu para pendengar untuk memahami bahwa 

Tuhan menginginkan kasih yang eksklusif, bahwa Dia adalah 

Tuhan yang cemburu. (Keluaran 20: 5) 

17. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang telah meninggalkan 

iman Kristen karena mereka menyalahkan Engkau ketika 

masalah muncul. Semoga mereka menemukan kesembuhan 

dan iman yang sejati saat mereka memiliki pandangan yang 

akurat dan Alkitabiah tentang siapa Engkau. (Ulangan 30: 1-3) 

18. Tuhan, ketika para wanita mendengarkan program radio 

Women of Hope di daerah pedesaan Paraguay, sentuhlah hati 

mereka sehingga mereka bertumbuh dalam pengetahuan 

mereka tentang Firman-Mu dan dalam tekad mereka untuk 

mematuhinya. (Kol 1: 9-10) 

19. Bapa, kami berterima kasih atas komunitas yang ada di 

antara wanita Kristen di Pantai Gading. Semoga para wanita ini 

dikuatkan saat mereka berkumpul dalam doa. Semoga mereka 

percaya dan bergantung pada Anda, Bapa, saat mereka 

bertumbuh dalam pengetahuan mereka tentang Engkau dan 

Firman-Mu. (Kol 1: 11-12) 

20. Tuhan, kami berdoa agar orang Kristen di Denmark, 

Greenland dan Kepulauan Faroe memprioritaskan belajar Alkitab 

baik sebagai individu maupun dalam keluarga. (2 Pet 1: 2) 

21. Tuhan, saat para wanita berkumpul di seluruh Kanada 

untuk berdoa melalui kalender doa Women of Hope TWR, 

semoga mereka bertumbuh dalam iman bersama. “Sebab di 

mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ 

Aku bersama mereka” (Mat. 18:20). 

22. Norea Women of Hope menyiarkan serial renungan yang 

membagikan ayat dan penjelasan Alkitab. Tolong doakan agar 

wanita tersentuh oleh ini dan menjadi haus untuk membaca 

lebih banyak dari Firman Tuhan. (Yes. 55:11) 


