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27. Yesus adalah damai sejahtera kita, dan Dia 
menyatukan banyak kelompok yang berbeda – pria 
dan wanita, ras yang berbeda, kebangsaan yang 
bersaing – menjadikan mereka satu dan 
menghancurkan tembok permusuhan (Ef. 2:14). 
Tolong kami sebagai orang percaya, Tuhan, untuk 
menghidupi kebenaran ini setiap hari. 

28. Tuhan, Engkau telah memaafkan saya, jadi 
bantulah saya untuk memaafkan orang lain ketika 
mereka menyinggung saya. Izinkan saya untuk 
mengasihi orang lain, karena itu menyatukan kami. 
Bantu saya untuk memiliki kedamaian di hati saya 
dan dalam hubungan saya dan untuk menjadi orang 
yang bersyukur! (Kol. 3:13-15) 

29. Bapa, tolonglah orang percaya melihat bahwa 
mereka adalah anggota tubuh Kristus yang sama. 
Biarkan kasih timbal balik orang Kristen bersinar di 
dunia, dan biarkan itu membuktikan keberadaan-Mu, 
karena Engkau adalah asal dari semua kasih dan 
kasih karunia. (Yohanes 17) 

30. Di Denmark, ada banyak pendapat tentang cara 
menangani pengungsi dan imigran. Beberapa 
menyambut mereka, sementara yang lain sama 
sekali tidak menginginkan mereka di negara ini. 
Berdoalah agar orang-orang Denmark akan 
bertindak dengan hati yang penuh kasih terhadap 
orang asing saat negara mereka menangani 
masalah yang terlibat. (Ul.10:19) 

31. Mohon doakan agar umat Kristen Kamboja tidak 
bertengkar di antara mereka sendiri, terutama di 
Facebook. Tuhan, ini menodai kesaksian kami! 
Membawa persatuan ke dalam gereja sehingga kita 
dapat membawa harapan dan kasih Yesus kepada 
orang-orang yang tidak percaya. (Ef. 4:31-32) 

 

 

 

 

 

 

 

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. Hingga sampai saat ini, tanggal 17 Juli 2021, setelah 
Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat kedua 
dalam kasus covid-19, mencapai 54.000 orang setiap 
hari. Berdoa bagi pemerintah Indonesia agar diberikan 
hikmat dan kemampuan dalam menangani pandemi 
covid-19, juga  distribusi dan vaksinasi boleh berjalan 
dengan baik. Juga berdoa untuk para tenaga 
kesehatan yang bertugas di lapangan agar Tuhan 
menjaga dan melindungi mereka serta memberikan 
kesabaran, kasih dan sukacita dalam tugas dan 
pelayanan mereka.     

2. Salah satu dampak paling nyata dari pandemi covid-
19 adalah dampak ekonomi. Banyak perusahaan yang 
tutup dan sebagai dampaknya banyak pekerja 
diberhentikan. Selain itu banyak pengusaha kecil yang 
sulit bertahan karena daya beli masyarakat yang 
sangat rendah. Berdoa agar Gereja dan 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. Karena pembatasan beribadah dalam jumlah yang 
banyak dalam gedung Gereja, Gereja Tuhan 
mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam 
pelayanan dan pengembalaan. Berdoa agar Tuhan 
memberikan hikmat atas Gerejanya, sehingga Gereja 
dapat menemukan cara yang tepat dan benar di tengah 
situasi pandemi covid-19 dalam mengembalakan 
jemaat-jemaat Tuhan. 

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 keharmonisan 

Ketika oksigen dan hidrogen bergabung, mereka 
membuang sifat aslinya dan menjadi air dengan sifat 
baru. Dengan cara ini, jika kita ingin benar-benar 
didamaikan dengan orang lain, kita harus 
melepaskan milik kita sendiri. 

 “Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, 
dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling 
membantu. 

Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh 
ikatan damai sejahtera” (Efesus 4: 2-3) 

 



Mari Berdoa 

 
1. Bapa, menghibur keluarga yang melarikan diri dari 
kekerasan di Burundi dan berlindung di kamp-kamp 
pengungsi. Sembuhkan kepahitan jiwa mereka. 
Putuskan siklus balas dendam, dan melalui kasih-Mu, 
ajari mereka untuk mengasihi tanpa syarat dan 
memaafkan seperti yang Engkau lakukan. (Mat. 6:12) 

2. Ya Tuhan, pembatasan dan penguncian selama 
pandemi ini menyebabkan banyak tantangan dalam 
pernikahan Kanada. Kami berdoa untuk perdamaian 
dan persatuan antara pasangan dan dalam keluarga. 
(Mat. 5:9) 

3. Meskipun Greenlanders adalah warga negara 
Denmark, mereka sering mengalami diskriminasi. Kami 
berdoa agar orang Denmark ingin memahami 
penduduk Greenland dan budaya mereka dan 
menerima mereka secara setara. (Rm. 10:11-13) 

4. Tuhan, kami berdoa agar para pemimpin politik yang 
berkuasa di India akan bekerja menuju kebenaran, kasih, 
perdamaian, dan kesetaraan dalam masyarakat. Kami 
berdoa untuk "semua yang berkuasa agar kami dapat 
menjalani kehidupan yang damai dan tenang yang 
ditandai dengan kesalehan dan martabat" (1 Tim. 2: 2). 

5. Semoga 99% orang di Jepang yang tidak percaya 
bertemu Juruselamat, Yesus; berdamai dengan Tuhan; 
dibebaskan dari dosa; dan mendapatkan kedamaian 
sejati. (Yohanes 8:36) 

6. Bapa, gempa bumi tahun 2020 membawa 
kehancuran yang begitu besar bagi rakyat Kroasia. 
Persatukanlah kepemimpinan sehingga pemulihan 
bangunan dan hubungan yang hancur dapat bergerak 
maju dengan cepat. Terima kasih untuk banyak gereja 
yang membantu membangun kembali. (2 Kor. 13:11) 

7. Tuhan, kuatkan interaksi dan hubungan antara 
gereja-gereja Kristen dan komunitas yang beroperasi di 
Finlandia. Tolonglah pengikut-Mu memahami bahwa 
ada lebih banyak faktor pemersatu daripada faktor 
pembeda. (1 Ptr. 3:8) 

8. Tuhan, ada perpecahan yang mendalam di antara 
orang-orang Polandia. Semoga program Women of 
Hope tentang pengampunan dan persatuan 
menjangkau hati yang terbuka dan mengarahkan 
pendengar kepada-Mu untuk rekonsiliasi. (1 Kor. 1:10) 

9. Kami berdoa bagi para wanita Kristen yang bekerja 
dalam pelayanan di Hongkong untuk menemukan 
perlindungan di dalam Engkau, Tuhan. “Aku akan 

berkata tentang TUHAN, Dialah tempat perlindunganku 
dan bentengku, Allahku, kepada-Nya aku percaya” 
(Mazmur 91:2). 

10. Tuhan, selama perang 15 tahun terakhir, tidak ada 
persatuan di Liberia. Berilah warga kekuatan dan 
rahmat untuk saling memaafkan; membawa 
penyembuhan, harmoni dan rekonsiliasi bagi rakyatnya. 
(Rm. 12:16-18) 

11. Tuhan, terima kasih untuk kamp anak-anak 
evangelis di Eropa Tengah. Semoga Injil Yesus 
membawa harapan, sukacita dan kehidupan baru bagi 
anak-anak yang hadir. (1 Tim. 2:4) 

 

 

 

12. Bapa, berilah pasangan Korea Selatan kasih 
karunia yang dibutuhkan agar masing-masing 
pasangan dapat mengakui kekurangannya sendiri 
sebelum menunjukkan kesalahan pasangannya. 
Bantulah mereka untuk menghormati dan mengasihi 
satu sama lain. (Mat. 7:1-2) 

13. Tuhan, kuatkan tim kami di Etiopia untuk melayani 
para wanita yang patah hati di negara itu. Sebagai 
korban perang dan tahanan wanita mendengar Injil, 
semoga mereka didamaikan dengan Engkau dan 
berbagi kehidupan dan harapan baru ini dengan orang 
lain. (Mz. 34:18) 

14. Kami berdoa bagi mereka yang dipanggil untuk 
pelayanan penyembuhan dan rekonsiliasi. Mereka 
menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain dengan 
rela menanggung perlakuan tidak adil yang dilakukan 
kepada mereka karena mereka setia mengikuti Yesus. 
Bantu kami untuk mengasihi musuh kami dan berdoa 
bagi para penganiaya kami. (Mat. 5:11-12). 

15. Bapa, kami doakan agar komunikasi dan persatuan 
yang jelas antara pemerintah Filipina dan berbagai 
instansi dapat bekerja sama untuk kebaikan rakyat 
sebagaimana protokol kesehatan diterapkan selama 
pandemi ini. (Flp. 2:2) 

16. Tuhan, kami berdoa untuk persatuan antar 
kelompok etnis di Rumania. Semoga orang-orang 
Roma didamaikan dengan Engkau sebagai 
Juruselamat mereka dan diterima oleh komunitas 
Rumania. (Rm. 15:5-7) 

17. Kami berdoa agar umat Kristiani di Bonaire 
mengesampingkan perbedaan, bersatu dan memuji 
Engkau dengan satu pikiran. Semoga cinta dan kasih 
karunia-Mu melimpah, menyebabkan harmoni yang 
menunjukkan kasih-Mu. (Mzm 133) 

18. Tuhan, berkali-kali ribuan suku dengan bahasa dan 
agama yang berbeda di Indonesia tidak akur. Gereja 
dihancurkan dan orang Kristen dianiaya. Semoga 
orang percaya hidup seperti Kristus dan menjadi 
sumber kasih dan damai. (Mz. 9:9) 

19. Bapa, kami berdoa agar karyawan dan pengusaha 
di bisnis Portugal memiliki sikap saling menghormati 
dan bermartabat. Semoga mereka menyelesaikan 
konflik mereka dengan cara damai. (1 Ptr. 2:17) 

20. Tuhan, berilah tim TWR Women of Hope di 
Kaukasus Utara kebijaksanaan dan keberanian untuk 
menjadi cahaya bagi-Mu ke wilayah yang mayoritas 
memeluk Islam. Bawa perdamaian ke wilayah yang 
bergejolak ini. (Mz. 93:1-2) 

21. Bapa, kami meminta Engkau mengelilingi Afrika 
Selatan dan menutupi negara dengan tangan-Mu yang 
kuat. Kami berdoa untuk persatuan di tanah ini 
sehingga orang-orang akan berdiri teguh bersama 
meskipun ada perbedaan dan hidup dengan kasih 
sayang dan rahmat. (Ams.12:20) 

22. Tuhan, kami berterima kasih bahwa mitra TWR 
tidak terbatas pada denominasi tertentu. Mohon 
satukan gereja dan denominasi untuk mendukung 
pelayanan media dalam semangat kerja sama 
sehingga pesan keselamatan dan harapan dalam 
Yesus dapat dibagikan. (Yohanes 17:20-21) 

23. Tuhan, berikan orang-orang percaya di Paraguay 
hati yang penuh belas kasihan, rendah hati dan penuh 
kasih, penuh cinta dan mau berjalan dalam kesatuan 
melalui kuasa Kristus Yesus. (Kol. 3:12) 

24. Tuhan, semoga Injil-Mu menyebar ke 54 kelompok 
etnis di Vietnam Utara dan Selatan. Semoga semua 
orang bekerja sama dan bersatu untuk pengembangan 
lebih lanjut di setiap wilayah. (Gal. 3:28) 

25. Bapa, bekerjalah di hati rakyat Spanyol untuk saling 
memaafkan atas konflik masa lalu. Membawa 
persatuan dan kedamaian bagi rakyatnya. (Yohanes 
13:35) 

26. Bapa, kuatkan iman sejumlah kecil orang Kristen di 
Kamboja. Beri mereka keberanian untuk menjadi 
garam dan terang bagi komunitas mereka. (Mat. 5:16) 

 


