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24. Terima kasih, Bapa, Suara Penyembuhan 
membawa kesadaran, pendidikan dan informasi 
kepada wanita yang menderita fistula di Ethiopia. 
Kami berdoa untuk 2 juta remaja putri yang secara 
global hidup dengan kondisi ini. (Yer 17:14) 

25. Bapa, semoga kami tidak melakukan kegiatan 
untuk-Mu namun mengabaikan hubungan kami 
dengan-Mu. Bantu kami untuk beristirahat di dalam 
Engkau mengetahui bahwa semua yang Engkau 
inginkan dari kami dan apa yang Engkau lakukan 
akan bekerja di dalam kami untuk mencapai 
pekerjaan kami. (Yes. 46: 9-11) 

26. Tuhan, beri kami ide-ide kreatif tentang 
bagaimana menggunakan media sosial dan sarana 
lain untuk menyebarkan permintaan kalender doa 
Women of Hope TWR sehingga lebih banyak lagi 
yang akan bergabung dalam berdoa untuk 
kesehatan jasmani dan rohani wanita di seluruh 
dunia. (Ef. 2:10) 

27. Karena banyak wanita Korea mengabaikan 
kesejahteraannya sendiri dengan menjaga 
kesehatan keluarga mereka terlebih dahulu, 
tunjukkan kepada mereka bahwa perawatan tubuh 
mereka adalah ketaatan kepada-Mu, Tuhan. 
Semoga mereka merespons dengan 
mempraktikkan pola makan dan gaya hidup sehat. 
(2 Tim. 1: 7) 

28. Kami memuji banyak mitra doa Telugu di India 
yang telah pulih dari COVID-19. Bapa, berikan 
kesembuhan total bagi mereka yang terus 
menderita secara fisik atau mengalami ketakutan 
dan keraguan tentang kesehatan mereka. (3 
Yohanes 1: 2) 

29. Tuhan, maukah Engkau membawa kesehatan 
dan kekuatan bagi para pemuka doa Women of 
Hope Liberia yang setia TWR dan pasangan 
mereka yang menua. (Yes. 40:31) 

30. Tuhan, bimbing kami untuk menemukan solusi 
nyata bagi masalah sulit ke-tidak aman-an pangan 
yang dihadapi oleh 493 juta wanita dan gadis di 
seluruh dunia, banyak dari mereka tinggal di 
negara-negara yang menghadapi konflik dan 
kelaparan. (Yak.2: 15-17) 

 

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. Vaksinasi covid-19 telah dimulai di Indonesia, 
sejak 8 Februari 2021 sudah dimulai dari para 
tenaga kesehatan dan untuk masyarakat umum 
akan dimulai bulan April ini. Doakan agar proses 
ditribusi dan vaksinasi berjalan dapat berjalan baik 
dan vaksin dapat memberikan efek yang baik dan 
aman.        

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.    
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Kesehatan Wanita 

Ketika usia harapan hidup meningkat, minat pada 

kesehatan meningkat. Bagaimanapun, kesehatan 

mencakup kesehatan mental, bukan hanya 

kesehatan fisik, dan kita orang Kristen harus 

menjaga kesehatan spiritual dengan baik juga. Ini 

adalah kehidupan seorang pengurus yang baik. 



Mari Berdoa 
 

1. Semoga wanita Denmark menyadari bahwa 
merawat tubuh dan pikiran mereka melalui makanan 
yang tepat dan istirahat adalah bagian dari menjadi 
pelayan setia atas karunia-Mu, Tuhan. (Rom 12: 1) 

2. Bapa, kami tahu bahwa anak perempuan yang 
mengalami pernikahan dini di Burundi menghadapi 
banyak kesulitan dalam kesehatan dan kesejahteraan 
mereka. Semoga kebenaran dari bahaya ini sampai ke 
hati para pemimpin budaya sehingga praktik tidak 
sehat ini dihentikan. (Ams.21: 1) 

3. Selain informasi tentang kehidupan fisik dan spiritual 
mereka, banyak wanita dari daerah terpencil di Nepal 
menemukan satu-satunya persekutuan Kristen mereka 
melalui program Women of Hope. Perkuat mereka untuk 
berdiri kuat melalui firman-MU. (Flp. 4: 1) 

4. Tuhan, tolonglah wanita Kristen Albania untuk tetap 
fokus pada-Mu sehingga ketakutan yang 
melumpuhkan dari pandemi akan disingkirkan dari 
pikiran dan hati mereka. Beri mereka keberanian untuk 
membagikan iman mereka dengan mereka yang tidak 
tahu harapan Tuhan. (Yes 41:10) 

5. Bapa, karena banyak wanita dan gadis Korea 
dengan tipe tubuh biasa mengira mereka gemuk, diet 
mereka berlebihan, merugikan tubuh dan pikiran 
mereka. Bantulah mereka untuk melihat diri mereka 
seperti Engkau dan untuk mengejar kecantikan batin. 
(1 Petrus 3: 3-4) 

6. Kami mohon, Tuhan, untuk memberikan tim 
Polandia kami kesehatan, kedamaian, kepercayaan, 
kesabaran dan kekuatan supernatural untuk melayani 
para wanita selama pandemi ini. (Mz.29: 11) 

7. Tuhan, semoga para wanita di Romania tertarik 
pada kesehatan spiritual mereka seperti pada 
kesehatan fisik mereka. Semoga hidup mereka sejalan 
dengan-Mu dan menemukan ketenangan dalam diri-
Mu. (Mat 11: 28-30) 

8. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dan berkat 
bagi para pemimpin TWR Women of Hope di Liberia 
dan di tempat lain yang dengan murah hati 
memberikan dirinya untuk melayani para wanita di 
sekitar mereka dalam nama Yesus. (Lukas 6:38) 

9. Saat wanita Finlandia membimbing anak-anak 
mereka, mengejar karir, menghadapi tantangan dalam 
pernikahan dan merawat orang tua yang lanjut usia, 
memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari 
tugas-tugas konstan ini dan menemukan kedamaian 
dan istirahat dalam diri-Mu setiap hari. (Flp. 4: 6-7) 

10. Tuhan, Engkau adalah tabib hebat kami. Kami 
mohon agar Engkau memberikan penyembuhan 
mental dan emosional bagi mereka yang telah 
menderita kehilangan kerabat karena perang dan 
konflik. (Mzm. 147: 2) 

 

 

 

11. Bapa, maafkan kami karena mengabaikan 
kesehatan tubuh dan jiwa kami. Engkau telah 
memanggil kami untuk beristirahat didalam-Mu dan 
datang kepada-Mu untuk dipulihkan. Hari ini, kami 
memilih Engkau dan cara-Mu, pilihan yang mengarah 
pada kehidupan dalam kelimpahan. (Yohanes 10: 10b) 

12. Karena stres, ketakutan, bunuh diri, dan kekerasan 
dalam rumah tangga terus berlanjut selama pandemi 
ini, kami berdoa agar para wanita Serbia mengenal 
Engkau, orang yang dapat membawa kesehatan 
spiritual, kegembiraan, kedamaian, dan harapan ke 
dalam hati mereka. (Yer.29: 11) 

13. Tuhan Yesus, berbicaralah ke dalam hati orang-
orang di Jerman keinginan untuk dengan murah hati 
membagikan apa yang mereka miliki dengan orang-
orang yang membutuhkan. Semoga mereka memberi 
dan bertindak - terinspirasi oleh kalender doa Women 
of Hope TWR. (1 Yohanes 3: 16-18) 

14. Tuhan, kembalikan saudari-saudari kita di 
Jharkhand, India, banyak dari mereka menderita 
kekurangan cinta, persekutuan dan rasa hormat serta 
kemiskinan, penyakit dan kekerasan dari anggota 
keluarga yang pecandu alkohol. (Mzm. 32: 7) 

15. Saat orang-orang dididik tentang bahaya mutilasi 
alat kelamin perempuan, semoga Roh-Mu bergerak 
untuk membawa perubahan dalam norma budaya dan 

sosial yang diperlukan untuk menghilangkan praktik 
merusak ini. (Kol 2: 8) 

16. Bapa, tolonglah wanita Ukraina untuk melihat 
hikmah dari menjaga kesehatan mereka dan 
berkonsultasi dengan dokter tepat waktu ketika 
mereka mengalami gejala penyakit. (1 Kor.6: 19-20) 

17. Bapa, Engkau telah memanggil kami sebagai 
orang percaya untuk hidup dalam komunitas. Kami 
berdoa agar wanita Kristen Kanada datang bersama 
untuk berdoa dalam-dalam, berpikir secara mendalam, 
merenungkan Firman-Mu dan mendorong satu sama 
lain untuk menemukan identitas mereka di dalam 
Kristus. (Ibr. 10: 24-25) 

18. Tuhan, berkatilah para pekerja medis di Romania 
yang terlibat dalam kesehatan wanita. Bantu mereka 
untuk peka terhadap kebutuhan wanita yang mereka 
layani dan tawarkan layanan medis berkualitas tinggi. 
(Yer. 30:17) 

19. Terima kasih, Bapa, bahwa sementara kami 
membawa hidup kami selaras dengan kehidupan-Mu, 
Engkau membimbing kami dan membawa kedamaian 
dan kesembuhan bagi jiwa kami. (Rom 12: 2) 

20. Kami berpaling kepada-Mu, Yesus, penyembuh 
kami, untuk menyentuh tubuh banyak wanita di 
Indonesia yang menderita kanker. Bergerak di hati 
para pemimpin untuk memberikan peningkatan 
skrining kanker gratis, terutama bagi masyarakat 
miskin. (Mzm. 30: 2) 

21. Tuhan, semoga tim pelayanan penjara Women of 
Hope TWR kami di Paraguay memiliki pengaruh positif 
terhadap wanita dalam kurungan, mengajar mereka 
bahwa bahkan di balik jeruji besi ada kebebasan besar 
di dalam Kristus. (Yohanes 8:36) 

22. Tuhan, tolonglah kami untuk berdiri teguh 
bersama-Mu sebagai landasan yang kokoh agar kami 
dapat menahan perubahan dan tantangan yang 
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kami. (1 
Kor. 15:58) 

23. Tuhan, kami berdoa untuk pengasuh di Uruguay 
untuk menjaga kesehatan mereka sendiri sehingga 
mereka memiliki kekuatan untuk merawat pasien dan 
keluarga mereka. (1 Kor.9: 27) 


