26. Bapa, kuatkan kehidupan spiritual para wanita dan
keluarganya di Tiongkok. Semoga mereka mencari
Firman dan Roh-Mu dalam keputusan mereka dan
menempatkan Engkau sebagai fokus utama kehidupan
mereka. (2 Petusr. 1:3)
27. Kami berdoa untuk keluarga di Kanada yang berada
dalam konflik karena peningkatan waktu bersama
selama penguncian COVID-19. Bapa, bawalah
rekonsiliasi dalam pernikahan dan keluarga ini.
(Efesus. 4:31-32)
28. Kami berdoa untuk keluarga dengan anak-anak
yang memiliki kebutuhan khusus. Terkadang
kebutuhan lebih besar daripada yang bisa ditangani
oleh pengasuh. Tuhan, kirimkan mereka dukungan dan
yakinkan mereka setiap hari bahwa Engkau bersama
mereka. (Kel. 33:14)
29. Bapa, semoga rumah kami menjadi tempat aman
yang dipenuhi cinta. Tolonglah orang-orang percaya
yang menghadapi stres atau pengangguran untuk
membawa beban mereka kepada-Mu dan berpaling
kepada-Mu sebagai penyedia mereka daripada
menciptakan konflik atau luka di antara anggota
keluarga. (Mat. 5:9)
30. Tuhan, kami mengangkat keluarga yang berduka.
Tolonglah mereka melewati musim kehilangan mereka.
Hiburlah mereka dengan kasih dan kesetiaan-Mu yang
tiada putus-putusnya dan berilah mereka kekuatan
untuk mencari-Mu. (2 Kor.1:3-4)
31. Tuhan, Engkau adalah Bapa bagi anak yatim.
Semoga kasih dan kehadiran-Mu memenuhi hati dan
pikiran anak-anak dari keluarga orang tua tunggal dan
menyediakan semua yang dibutuhkan (Mzm 68:5).

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.

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

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.

2021. 07.
Pernikahan, Keluarga, Orang Tua Tunggal
Keluarga adalah komunitas yang didirikan oleh
Tuhan sendiri. Ini juga merupakan komunitas yang
paling mendasar dan esensial. Anda dapat
mengalami kasih Tuhan melalui orang tua Anda.
Anda dapat membayangkan kasih Tuhan melalui
anak-anak Anda. Pasangan diberikan untuk saling
membantu. Mari membangun keluarga yang
menyenangkan Tuhan dengan menjalankan iman
yang benar. “Aku dan seisi rumahku, kami akan
beribadah kepada TUHAN” (Yosua 24:15).
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Mari Berdoa
1. Ya Tuhan, sekolah online yang diwajibkan berdampak
pada anak-anak dan orang tua di seluruh dunia. Berikan
setiap keluarga rahmat, kesabaran, dan dukungan yang
dibutuhkan
untuk
berhasil
mendidik
sambil
mempertahankan hubungan yang kuat. (2 Kor. 12:9)

program-program ini untuk membawa rekonsiliasi dan
kedamaian dalam hidup mereka. (Markus 10: 6-9)
10. Bapa, kami berterima kasih karena tim kami di Etiopia
sedang mengajar perempuan dan laki-laki bahwa mereka
diciptakan menurut gambar Allah. Identitas ini, yang telah
dirusak oleh dosa, dipulihkan melalui keselamatan di
dalam Yesus Kristus. (Kej. 1:27)

2. Bapa, kami berdoa untuk ibu Rumania yang ditinggalkan
oleh suami mereka. Beri mereka kebijaksanaan, harapan
pada Anda, kesabaran dalam membesarkan anak-anak
mereka, sumber daya keuangan, dan dukungan dari
komunitas Kristen. (Mz. 57:1)

11. Tuhan, kami berdoa untuk pertobatan yang saleh,
perubahan hidup, pengampunan dan rekonsiliasi bagi
pasangan di Afrika Selatan yang berpisah karena
pasangan tidak setia. (Ef. 5:33)

3. Tuhan, lindungilah wanita muda Kamboja dari orang
jahat yang akan membawa mereka ke luar negeri ke China
atau Malaysia untuk menikahi pria di luar kehendak
mereka. (2 Tes. 3:3)

12. Bapa, kami berdoa untuk wanita Korea Selatan yang
menikah dan menjadi ibu di usia dini dan yang tidak
memiliki orang tua dekat untuk menasihati mereka.
Semoga siaran Women of Hope menjadi sumber hikmat
dan pengetahuan yang saleh. (Mz. 32:8)

4. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga di
Kroasia terancam dan dalam bahaya dari pelakunya
selama lockdown. Tuhan, lindungi mereka, pimpin mereka
ke tempat yang aman dan bawa mereka ke tempat
pemulihan. (Yes. 41:10-12)
5. Semoga keluarga Tanzania dikuatkan secara rohani
dengan membagikan Firman Tuhan dan berdoa bersama.
Biarlah ada saling menghormati, cinta dan penghargaan
antara orang tua dan anak-anak. (Rm. 10:17)
6. Tuhan, kami berdoa semoga Engkau membantu
keluarga multi generasi Vietnam untuk saling memahami
dan memilih untuk hidup dalam harmoni. (Mz. 112:2)
7. Bapa, kami mohon Engkau membuka rahim banyak
wanita yang tinggal di Kaukasus Utara yang tidak bisa
hamil. Infertilitas menciptakan konflik antara banyak suami
dan istri di daerah ini. (1 Ptr. 3:7)
8. Perceraian di antara pasangan Muslim di Indonesia
meningkat selama pandemi, banyak orang tua tunggal
dengan anak-anak berjuang untuk mencari pekerjaan.
Berdoalah agar keluarga-keluarga ini diberi nafkah,
sehingga mereka tidak akan memaksa anak perempuan
mereka yang masih kecil untuk menikah karena alasan
keuangan. (Mat.18:10)
9. Puji Tuhan, program Women of Hope membawa
harapan dan kekuatan bagi keluarga Portugis yang
mengalami krisis selama masa pandemi ini. Pakailah

17. Saat orang tua tunggal meningkat di Jepang, Tuhan,
kami berdoa untuk dukungan dan rezeki bagi banyak ibu
yang hidup dalam kemiskinan dan yang anaknya sering
kekurangan sarana untuk pergi ke sekolah. (2 Kor. 9:8)
18. Tuhan, semoga keluarga dan pasangan di Spanyol
menemukan penyembuhan untuk hubungan mereka yang
rusak melalui Engkau. Membawa rekonsiliasi, persatuan
dan perdamaian, mengajar mereka untuk saling
memaafkan. (1 Yohanes 4:16)
19. Tuhan, kami berdoa untuk keberhasilan peluncuran
program Polandia, Engkau Berharga, yang membahas
masalah umum pernikahan, keluarga dan single parenting.
(Ams. 16:3)
20. Bapa, berilah kekuatan kepada suami istri di India
untuk setia kepada-Mu dan satu sama lain. Beri mereka
rahmat untuk menjadi rendah hati, lembut dan sabar satu
sama lain, menemukan kesatuan melalui kasih-Mu.
(Mz. 133:1)
21. Bapa, tolonglah para istri di Filipina yang kesulitan
berhubungan dengan mertuanya. Kami berdoa untuk
perdamaian, harmoni dan pengertian dalam hubungan ini.
(1 Ptr. 5:6)

13. Tuhan, tolonglah para ibu tunggal di Bonaire untuk
menjadikan perawatan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka
sebagai prioritas. Kemudian mereka akan dapat merawat
orang lain dan menjadi dukungan emosional yang
dibutuhkan anak-anak mereka. (Yes. 40:31)
14. Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga di
Paraguay yang telah menerima keselamatan dari Yesus.
Kuatkan iman mereka melalui Firman-Mu, dan semoga
mereka
mengerti
kasih
dan
pengampunan-Mu
(Mzm 119:105)
15. Tuhan, semoga pasangan di Liberia mencari Engkau
untuk menghirup kehidupan yang diperbarui ke dalam
pernikahan mereka. Tunjukkan pada mereka bagaimana
menghargai satu sama lain dan bersatu dalam diri-Mu.
(1 Petrus. 4:8)
16. Bapa, tolonglah pasangan Finlandia untuk menghargai
pernikahan dan memahami hubungan ini seperti
hubungan Kristus dan gereja – harus didasarkan pada
cinta, pengampunan, dan belas kasihan. Mengenal
Engkau adalah fondasi terbaik yang dapat dimiliki sebuah
pernikahan dan keluarga. (Efesus. 5:21-23)

22. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu tunggal yang
berjuang untuk menafkahi keluarganya. Di masa pandemi
ini banyak yang kehilangan pekerjaan dan resah, depresi,
lapar bahkan tunawisma. (Mat. 6:26)
23. Tuhan, tolong bantu ibu-ibu di Eropa Tengah untuk
menetapkan prioritas yang tepat dalam kehidupan
keluarga mereka, membuat pilihan yang baik dan
mencari-Mu bagaimana menyeimbangkan karier dan
mengasuh anak-anak mereka. (Yes. 30:21)
24. Tuhan, kami berdoa untuk pernikahan di Denmark
yang terdiri dari individu-individu dari budaya yang
berbeda. Mereka menghadapi tantangan khusus,
termasuk kurangnya penerimaan oleh keluarga mereka
dan konflik tentang peran apa yang harus dimainkan oleh
latar belakang budaya mereka. (Flp. 2:2)
25. Bapa, lindungi dan bimbing mereka yang berlayar ke
desa-desa terpencil di Greenland untuk mengadakan
kelas Alkitab. Transformasikan seluruh keluarga dengan
pesan Injil, membawa harapan, sukacita dan hidup baru di
dalam Kristus. (2 Kor. 5:17)

