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26. Terima kasih, Tuhan, bahwa Korea Selatan 
menciptakan undang-undang pengungsi pada tahun 
2019. Kami berdoa semoga prasangka terhadap 
pengungsi hilang dan prosedur penyaringan yang 
adil diberlakukan. (Mat. 7: 1) 

27. Tuhan pengasih, kami berseru untuk damai-Mu 
di Ethiopia dan daerah konflik lainnya di seluruh 
dunia. Bimbinglah para pemimpin untuk mencari 
solusi yang akan meredakan situasi dan memperbaiki 
kehidupan warga sipil yang terusir ini. (I Pet. 
3:11) 

28. Tuhan, kami berdoa agar para pengungsi wanita 
menemukan program Selamat Datang di Swedia - yang 
tersedia dalam bahasa Farsi, Arab dan Swedia - 
dan akan mendengar Injil-Mu melalui pesannya. 
(Mat. 24:14) 

29. Kami berdoa agar pemerintah Filipina segera 
bertindak dengan motif murni untuk memacu 
pemulihan Marawi. Banyak penduduk kota di pulau 
Mindanao ini mengungsi karena rusak berat selama 
pertempuran 2017 dengan militan agama. (Amos 9:14) 

30. Kami berdoa untuk banyak pengungsi di Prancis 
yang berada di negara itu tanpa dokumen, tempat 
tidur atau makanan. Tuhan, mohon lengkapi 
sepenuhnya mitra kami di sana untuk setia melayani 
mereka dan menunjukkan mereka kepada Yesus. (Mat. 
5:42) 

 

 

 

 

 

 

 

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 pemerintah Indonesia dalam 

menangani dan memerangi pandemi Covid-19 serta 
penanganan program vaksinasi agar semuanya boleh 
berjalan dengan baik dan Tuhan terus memampukan 
bangsa Indonesia untuk mengatasi semua dampak yang 
terjadi karena pandemi ini, baik di bidang 
kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya serta bidang 
yang lain.  

2. Berdoa bagi seluruh gereja yang ada untuk tetap 
bersatu, menjadi dampak 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.  

3. 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. 

4. Berdoa bagi pergumulan hidup jemaat yang 
mengalami: kesulitan ekonomi & pekerjaan di Korea, 
tekanan hidup, sakit penyakit, masalah rumah 
tangga, mencari pekerjaan, calon pasangan hidup, 
studi, merindukan keluarga, yang undur iman, dll. 
Tuhan yang terus menolong dan memberikan kekuatan 
agar semua jemaat dapat terus bertumbuh dalam iman 
dan hidup berkemenangan. 
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Pokok Doa untuk Para Pengungsi 

Kami akan berdoa untuk pengungsi bulan ini. Mari 
berdoa agar lebih banyak negara menerima mereka 
dan mereka menemukan tempat di mana mereka dapat 
hidup dengan aman. Tuhan, yang menyuruh kita 
untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, 
mengirimkannya kepada kita. Mari kita tunjukkan 
cinta dan kasih sayang kita, dan bantu mereka 
menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Mari menjadi 
jembatan yang menghubungkan Tuhan untuk 
menyembuhkan mereka. 

 



Mari Berdoa 

 
1. Tuhan, para pengungsi berharap menemukan solusi 
atas masalah mereka di negara tuan rumah yang baru. 
Sebagai orang percaya pada negara tuan rumah, 
buatlah kami saluran kasih, anugerah, dan harapan-
Mu (Mazmur 62:8) 

2. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang Kristen baru 
yang menjadi pengungsi di Swedia dan diancam akan 
dideportasi meskipun ada risiko penganiayaan dan 
bahkan kematian karena iman mereka jika mereka 
kembali ke negara asalnya. (Roma 8:35) 

3. Bapa, kami memohon perlindunganmu bagi para 
pengungsi Ethiopia. Engkau sendiri yang dapat 
memulihkan pikiran dan hati wanita yang telah 
diperkosa dan dilecehkan. (Yes 41:10) 

4. Tuhan, berilah para pengungsi Paraguay keberanian 
yang besar untuk membagikan iman Kristen mereka 
kepada orang lain. Bimbing mereka ke tempat aman dan 
persediaan makanan. (Ulangan 31: 6) 

5. Tuhan, semoga pengungsi di Denmark dipulihkan 
melalui Healing the Wounds of Trauma, program 
perawatan pastoral alkitabiah yang ditawarkan oleh 
para pemimpin Kristen di sana. (1 Pet. 5: 7) 

6. Tuhan, semoga pengungsi Albania yang tinggal di 
luar negeri bertemu dengan orang-orang Kristen yang 
merawat mereka, berteman dengan mereka dan 
memperkenalkan mereka kepada-Mu. (Yohanes 13: 34-35) 

7. Tuhan, mampukanlah tim Women of Hope Kaukasus 
Utara untuk memberikan bantuan material dan 
spiritual kepada semua pengungsi yang menghubungi 
mereka. Semoga para pengungsi menemukan pekerjaan, 
rumah, tempat aman dan kehidupan baru di dalam diri-
Mu. (Flp. 2: 4) 

8. Bapa, hiburlah ribuan orang Indonesia yang 
mengungsi karena bencana alam. Saat mereka tinggal 
di tenda pengungsian yang penuh sesak setelah 
kehilangan segalanya, berikan orang-orang percaya 
untuk memberitakan damai-Mu kepada mereka bersama 
dengan obat-obatan dan makanan. (Yohanes 16:33) 

9. Tuhan, bantulah orang Kristen Jerman untuk 
mengingat para pengungsi yang telah terbiasa dengan 
lingkungan baru mereka. Semoga orang-orang percaya 
ini berusaha membangun persahabatan dengan para 

imigran dan menunjukkan kepada mereka cinta dan 
kebenaran Yesus. (Yohanes 15:13) 

10. Bapa, kami mohon perlindungan-Mu atas pengungsi 
Korea Utara yang melarikan diri ke China hanya untuk 
dikurung dan dikirim kembali. Lindungi hidup mereka 
dan arahkan mereka ke tempat yang aman. (Mzm. 32: 7) 

11. Tuhan, Engkau dekat dengan orang yang patah hati. Sembuhkan 
luka para pengungsi India di seluruh dunia, dan semoga kami 
bertindak atas nama mereka. (Mz.34: 18) 

12. Terima kasih, Tuhan, untuk mitra kami, Norea 
Media Mission. Gunakan aplikasi mereka, Good News 
Media, untuk mengajar pengungsi dan kelompok orang 
yang belum terjangkau tentang diri dan kebenaran-Mu. 
Semoga orang percaya juga menggunakan aplikasi ini 
untuk menjangkau orang percaya dari agama lain untuk 
Kristus. (Yohanes 14: 6) 

 

          

13. Bapa, tolonglah para pengungsi Afrika Selatan 
untuk mempertimbangkan kebutuhan spiritual mereka, 
berikan mereka kebijaksanaan untuk mengenal-Mu dan 
untuk memahami bahwa bantuan mereka datang dari-Mu, 
pencipta mereka. (Mzm 121: 1-2) 

14. Kami berdoa agar pemerintah Filipina dengan adil 
membantu dan melindungi suku Lumad yang telah 
terlantar dari tanah leluhur mereka di pulau 
Mindanao karena pembangunan komersial. (Ams.31: 9) 

15. Bapa, kami berdoa untuk penyediaan kebutuhan 
sehari-hari dan keamanan bagi ribuan pengungsi yang 
tinggal di Sudan setelah melarikan diri dari 
peperangan di negara tetangga, Ethiopia. (Ams.29:25) 

16. Tuhan, tolong bawa penerjemah sukarelawan ke tim 
Polandia kami untuk menerjemahkan You Are Precious 
ke dalam bahasa Ukraina, Belarusia, dan Rusia 
sehingga para pengungsi dapat disembuhkan secara 
rohani. (Mzm.23) 

17. Bimbinglah para pengungsi Ukraina, Tuhan, saat 
mereka meninggalkan tempat konflik untuk mencari 
pekerjaan dan perumahan. Bawalah kesembuhan dan 
kedamaian di hati mereka dan tarik mereka kepada-Mu. 
(2 Tes.3: 16) 

18. Berikan kekuatan, Tuhan, kepada orang tua Khmer 
yang miskin dan pekerja keras yang bermigrasi ke 
Thailand untuk menghidupi keluarga mereka, 
meninggalkan anak-anak mereka dengan kakek-nenek. 
(Yes. 40:31) 

19. Tuhan, kami berdoa untuk pengungsi Burundi yang 
tinggal di kamp-kamp di negara tetangga Rwanda, 
Tanzania dan Republik Demokratik Kongo, terutama 
selama musim hujan ini di mana begitu banyak kamp 
banjir. (Mat 7:25) 

20. Tuhan, mohon bimbing dan pelihara 54.065 
pengungsi yang mengajukan suaka di Spanyol pada 
tahun 2020. “Tuhan melindungi orang asing di antara 
kita. Dia merawat anak yatim dan janda. " (Mzm 146: 
9a) 

21. Bapa, pimpinlah umat Kristiani di Portugal untuk 
membantu para pengungsi berintegrasi ke dalam 
komunitas mereka dengan membantu dokumen, 
pembelajaran bahasa dan pencarian pekerjaan. Semoga 
para pengungsi tidak dieksploitasi atau menghadapi 
rasisme dan prasangka. (Ibr. 13:16) 

22. Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin di 
Bonaire dan Curacao agar mereka membantu dan 
mengasihi pengungsi. (Ul. 10:18) 

23. Bapa, semoga kami menunjukkan kasih dan rahmat 
Kristus kepada pengungsi Afrika Selatan yang berduka 
karena berpisah dari orang yang mereka cintai, 
belajar bahasa baru dan berjuang untuk mendapatkan 
makanan, tempat tinggal dan izin untuk belajar dan 
bekerja. (Ul. 10:19) 

24. Terima kasih, Tuhan, untuk orang Kristen 
Finlandia yang bekerja dengan imigran dan pengungsi, 
menawarkan dukungan, menghubungkan orang dan 
menyebarkan kasih-Mu. Pimpin orang lain untuk 
menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka untuk 
melayani orang dari budaya lain. Memberi 
kebijaksanaan kepada otoritas dalam memberikan suaka 
dan izin tinggal. (Kisah 20:35) 

25. Kami memuji-Mu bahwa program Women of Hope di 
Uruguay mengajarkan pendengar untuk bersikap baik 
dan murah hati kepada pengungsi. Tolong berikan para 
pengungsi pekerjaan, perumahan dan perlindungan dari 
orang jahat yang akan melecehkan mereka. (Ams. 19:23) 

 


