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25. Tuhan, semoga orang-orang tertarik pada program 
Women of Hope Albania, ingin tahu lebih banyak 
tentang-Mu dan mengenal Kristus. (Ams.8: 17) 

26. Bapa, kami berdoa untuk wanita di India saat 
mereka bermigrasi dari satu negara bagian ke 
negara lain untuk pernikahan, pendidikan dan 
pekerjaan. Bahkan saat mereka menghadapi 
kesulitan dan godaan, semoga kehidupan spiritual 
mereka dipulihkan melalui persekutuan Kristen lokal. 
(Ibr. 10: 24-25) 

27. Pada abad yang lalu, Korea telah berubah dari 
kelompok orang yang belum terjangkau menjadi 
pusat pembangkit pengiriman misionaris. Berdoa 
agar gereja di Korea Selatan menggunakan 
pengalaman ini untuk memimpin dalam menciptakan 
strategi misi yang konkret untuk menginjili orang-
orang yang belum terjangkau. (Mzm. 32: 8) 

28. Tuhan, kami berdoa agar program Women of 
Hope, video dan konten Facebook yang diproduksi 
oleh tim Kamboja kami akan mendorong orang 
percaya dan menyentuh hati orang yang tidak 
percaya untuk mempertimbangkan dan menerima 
kebenaran Yesus. (Mz. 86:11) 

29. Tuhan, lebih dari 10 suku terasing di Indonesia 
tidak memiliki sekolah, perawatan medis atau 
hubungan dengan dunia luar. Bawalah orang-orang 
untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dan tim 
penerjemah untuk memenuhi kebutuhan spiritual 
mereka dengan Kitab Suci dalam bahasa mereka 
sendiri. (1 Yohanes 3:17) 

30. Tuhan, terima kasih atas layanan penuh kasih 
yang diberikan tim TWR Women of Hope di Ethiopia 
kepada wanita dari latar belakang agama lain. 
Dengan mendengarkan Healing Voice dan 
menyediakan layanan kesehatan lainnya, banyak 
wanita menaruh iman mereka kepada Yesus. (1 
Ptr.4: 10) 

31. Bapa, semoga mereka yang menerima Alkitab 
gratis yang didistribusikan oleh mitra kami di Prancis, 
membaca Kitab Suci-Mu, mengenal-Mu, dan 
menerima pesan keselamatan-Mu melalui Yesus. 
(Rom 10:17) 

 

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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Doa untuk yang Belum Terjangkau 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus,dan ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu." (Matius 28: 19-20) 
Kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung 
bumi, sesuai dengan perintah terakhir yang Yesus 
Kristus tinggalkan untuk kita. Ujung bumi hanyalah 
tetangga kita, Teman dan Keluarga. 

 



Mari Berdoa 

 

1. Bapa, berikan kebijaksanaan kepada orang-orang 
percaya Ethiopia saat mereka membagikan Injil Yesus 
dengan komunitas yang belum terjangkau, yang masing-
masing memiliki kepercayaan dan praktik budayanya 
sendiri. Semoga orang-orang yang tidak percaya tertarik 
pada kehidupan dan kebenaran Yesus. (Yakobus. 1: 5) 

2. Korea Utara adalah kelompok orang yang belum 
terjangkau dan menempati peringkat teratas dalam 
Daftar Pantauan Dunia Pintu Terbuka karena tingginya 
tingkat penganiayaan terhadap orang Kristen. Tuhan, 
gunakan siaran Women of Hope untuk memberitakan 
Injil ke negara yang terisolasi ini. (1 Ptr.4: 15-16) 

3. Banyak orang di Bonaire telah mendengar Firman-
Mu, Tuhan. Berkati pelayanan yang menjangkau 
dengan pesan Injil. Tarik kembali kepada diri-Mu sendiri 
orang-orang yang tersesat dan hancurkan kuasa dosa 
mereka sehingga mereka dapat mengenali-Mu sebagai 
Juruselamat dan Tuhan. (Ef. 6:12) 

4. Bapa, bantulah orang-orang percaya Finlandia untuk 
menjalani kehidupan saleh yang mencerminkan Yesus. 
Lengkapi mereka untuk membagikan iman dan harapan 
mereka dan untuk bersaksi tentang kekuatan-Mu 
kepada mereka yang tidak mengenal Engkau atau yang 
telah menyimpang dari iman Kristen mereka. (Filipi. 1: 6) 

5. Tuhan, kami memuji Engkau atas kesetiaan tim 
Uruguay kami dalam mendoakan yang belum 
terjangkau di negara mereka. Ini membantu menarik 
orang-orang yang tidak percaya ke dalam pelayanan 
saat anggota tim berdoa setiap malam melalui radio 
dan menyiarkan program Women of Hope. (Kol.4: 3-4) 

6. Tuhan, kami mohon agar Engkau melindungi orang 
Kristen Kamboja dan orang yang tidak percaya dari 
menerima ajaran palsu. Beri mereka kebijaksanaan-Mu 
untuk mengetahui kebenaran. (Yer 23:16) 

7. Bapa, kami berdoa untuk suku Batwa yang belum 
terjangkau di Burundi. Masyarakat secara tradisional 
hidup terpisah dari komunitas lain tetapi sudah mulai 
menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah negeri. 
Bawa orang untuk menerjemahkan Kitab Suci untuk 
mereka dan melayani banyak kebutuhan mereka. 
(Ams.19: 17) 

8. Dengan harapan mencapai pencerahan dan 
pembebasan spiritual, keluarga terpelajar di India terkadang 
memanjakan diri dalam praktik okultisme yang mengarah 
pada bunuh diri dan pembunuhan. Tuhan, ijinkan orang 
percaya untuk menjangkau orang-orang ini untuk 
menawarkan pemulihan melalui Kristus. (Ams.9: 10-11) 

9. Kuatkanlah kemitraan yang dimiliki TWR Women of 
Hope dengan organisasi Kristen lainnya, Bapa, dan 
bimbing upaya gabungan kita sehingga banyak orang 
akan berpaling kepada Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat mereka. (Mat 9: 37-38) 

 

 

 

10. Tuhan, biarkan orang Kristen Albania menjadi 
terang dalam kegelapan dan dengan penuh kasih 
melayani orang dalam nama-Mu. Semoga orang yang 
tidak percaya menginginkan hubungan yang mengubah 
hidup ini dengan Engkau. (Mat 5:15) 

11. Bapa, terima kasih karena program Women of Hope 
yang diluncurkan dari Kaukasus Utara menjangkau 
republik tetangga di mana agama yang berbeda 
dipraktikkan. Semoga sinyalnya kuat dan menjangkau 
mereka yang perlu mendengar tentang Yesus. (Markus 
16: 15-16) 

12. Tuhan, mohon bawa relawan wanita ke tim kami di 
Polandia yang ingin menjangkau wanita dalam situasi 
kehidupan yang sulit dengan pesan dari siaran, Engkau 
Berharga. (Gal.6: 10) 

13. Bapa, mohon sediakan dana dan pendoa syafaat 
untuk mitra kami, Norea Norway Media Mission, karena 
ia membagikan Injil kepada yang belum terjangkau 
melalui media. (Kol.4: 2)  

14. Tuhan, Cina memiliki jumlah kelompok orang yang 
belum terjangkau tertinggi kedua di dunia. Berikan 
kreativitas dan keberanian orang percaya China untuk 
membagikan Injil terlepas dari iklim politiknya. (2 Tim. 4: 2) 

15. Bapa, bimbing gereja-gereja di Paraguay untuk 
dengan terampil mempersiapkan dan melatih pekerja 
mereka untuk pelayanan sehingga lebih banyak orang 

yang dijangkau dengan kabar baik Injil-Mu dan seluruh 
keluarga berpaling kepada Kristus. (2 Tim 3:16) 

16. Kami memuji-Mu, Tuhan, untuk mitra nasional  
TWR Jerman karena menjangkau orang-orang yang 
tidak percaya dengan media, kalender dan materi doa 
dengan cara yang mudah dipahami oleh orang-orang 
yang tidak tahu Alkitab. (Roma 10:14) 

17. Tuhan, gunakan tim TWR Women of Hope di 
Ukraina, bersama dengan program dan materi mereka, 
untuk menjangkau hati para wanita yang tidak percaya 
di negara mereka. (Roma 10: 9) 

18. Tuhan, berikan hikmat kepada tim kami di Filipina 
sehingga mereka mendorong orang-orang yang tertekan 
dan putus asa dan merespons secara efektif kepada 
mereka yang mengikuti agama yang berbeda. (Ams.2: 6) 

19. Bapa, gunakan lebih dari 40 organisasi misi 
yang bersatu di sekitar Hari Internasional untuk 
Yang Belum Terjangkau pada hari Minggu, 23 
Mei, untuk memobilisasi orang-orang percaya di 
seluruh dunia untuk membagikan Injil. Kunjungi 
athirdofus.com. (Mat 28:19) 

20. Terima kasih, Tuhan, untuk banyak cara orang 
dapat mendengar Injil di Denmark. Semoga yang belum 
diselamatkan di bangsa ini yang berusaha menemukan 
makna dalam hidup mendengar Injil dan dipulihkan 
kepada-Mu. (Roma 1:16) 

21. Tuhan, bukalah mata orang-orang kafir di Spanyol 
yang menderita dalam pandemi ini, memungkinkan 
mereka untuk melihat kasih-Mu seperti yang 
diungkapkan di salib Kalvari. (Yohanes 3:16) 

22. Kami berdoa, Tuhan, agar Roh Kudus bekerja 
dalam kehidupan orang-orang kafir yang berbahasa 
Swedia yang mendengar Taman Hati untuk 
memberikan pengertian tentang kasih-Mu yang besar 
bagi mereka. (1 Yohanes 4:16) 

23. Bapa, kami berdoa untuk yang belum terjangkau di 
Afrika Selatan yang telah memilih untuk mengeraskan 
hati mereka dan menutup telinga rohani mereka untuk 
suara-Mu. (Ibr. 3: 8) 

24. Jumlah orang Kristen yang taat di AS telah turun 
setengahnya sejak tahun 2000, sementara persentase 
ateis dan agnostik hampir dua kali lipat sejak tahun 
2003. Bapa, bangkitkan hati orang-orang untuk 
mencari-Mu. (Roma 13:11) 


