29. Bapa, lindungi perempuan dari kekerasan ketika
mereka menemukan diri mereka tinggal di lingkungan
yang berbahaya atau perumahan sementara karena
bencana nasional, konflik atau imigrasi. (Yes. 41:10)
30. Tuhan, sekolah dimaksudkan untuk menjadi tempat
yang aman untuk belajar dan berkembang. Berikan
hikmat kepada orang tua, guru dan pengelola untuk
tidak menoleransi bullying atau segala bentuk
kekerasan di sekolah. (Mz. 32:7)
31. Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi kami, bantu
kami mengasihi mereka yang membenci dan menyakiti
kami. Bantu kami menemukan kekuatan dalam diri-Mu
karena Engkau yang berperang dalam pertempuran
kami. (Lukas 6:27-28)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1. Berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam
pengendalian di berbagai bidang dalam masa-masa
pandemic Covid-19 ini, seperti pelaksanaan &
percepatan program vaksinasi, sektor ekonomi,
perlindungan masyarakat, pendisiplinan dalam
menjalankan protokol kesehatan, dll. Biarlah Tuhan
yang menolong dan terus memberikan hikmat bagi
pemerintah Indonesia dalam setiap keputusan dan
pelaksanaannya.

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 tidak
hanya bertahan di masa-masa ini, tetapi justru
mengambil peran aktif untuk tetap bersatu dan menjadi
terang Kristus bagi dunia ini, serta kasih Kristus boleh
semakin dinyatakan melalui gerejaNya. Biarlah Tuhan
terus menguatkan dan menolong kehidupan seluruh
jemaat Tuhan dan keluarga selama masa-masa
pandemi ini, 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 di Korea
Selatan yang mengalami: pergumulan dalam pekerjaan
ataupu yang tengah mencari pekerjaan, tekanan hidup,
sakit penyakit, masalah rumah tangga, calon pasangan
hidup, studi, merindukan keluarga, yang undur iman,
dll. Tuhan yang terus menganugerahkan kekuatan dan
memberikan jalan keluar agar semua jemaat dapat
terus bertumbuh dalam iman dan mengalami damai
sejahtera Tuhan.

2021. 10.
Kekerasan, Perkosaan dan
Kekerasan Rumah Tangga
Kekerasan memiliki efek mendalam pada seluruh
kehidupan seseorang. Mari kita berdoa bagi mereka
yang telah dilecehkan, untuk mengalami kasih,
kesembuhan, dan pengampunan Tuhan. Tangan
penyembuhan Tuhan tidak hanya memulihkan wanita
itu sendiri, tetapi juga memungkinkan dia untuk
memaafkan mereka yang telah menyakitinya.
Penyembuhan selesai ketika kita memaafkan orang
lain.
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Mari Berdoa
1. Bapa, stres akibat lockdown menyebabkan
meningkatnya kekerasan fisik, mental, finansial dan
seksual terhadap perempuan di Jepang. Mampukan para
wanita ini untuk melarikan diri dari pelecehan ini,
menerima bantuan dan menemukan Engkau sebagai
cahaya mereka dalam kegelapan. (Mz. 31:4)
2. Bapa, 6 dari 10 wanita pribumi di Kanada melaporkan
diserang secara fisik atau seksual. Kami berdoa untuk
perubahan dalam pola pikir praktek budaya, dan hukum
yang akan membantu para wanita ini hidup tanpa takut
akan kekerasan. (Yes. 41:10)
3. Tuhan, tolong ubah hati dan pikiran para pria di India
yang tidak menghormati dan melecehkan wanita. Semoga
wanita India dihormati, dilindungi, menerima pendidikan
dan menemukan kedamaian sejati dalam Yesus Kristus.
(Mz. 4:8)
4. Tuhan Yang Mahakuasa, kami memuji-Mu karena
hukum di Finlandia telah berubah sehingga para korban
kekerasan memiliki akses yang lebih baik ke tempattempat perlindungan. (Ams. 30:5)
5. Tuhan yang maha pengasih, lindungi siswi-siswi di
Pantai Gading dari pemerkosaan oleh guru mereka. Kami
juga berdoa agar praktik budaya mutilasi alat kelamin
perempuan dihapuskan dan para korban mendapatkan
perawatan medis yang layak. (Mz. 5:11)
6. Tuhan Bapa kami, awasi para wanita di Denmark yang
telah kehilangan harga diri mereka dan tidak memiliki
kekuatan untuk melarikan diri dari kekerasan di rumah
mereka. Kembalikan harapan kepada mereka. (Mz. 68:19)
7. Bapa, kami berdoa untuk penyembuhan hubungan
keluarga Korea di mana kekerasan di rumah telah
menyebabkan keluarga hancur, anak-anak melarikan diri
dan generasi berikutnya mengulangi perilaku ini.
(Mz. 147:3)
8. Tuhan, di Portugal, 67% anak muda berpikir kekerasan
dalam pacaran dapat diterima. Semoga mereka diajari
apa itu cinta sejati dan belajar menghargai satu sama lain.
(1 Yohanes 4:10-11)
9. Stres, kemiskinan, penguncian dan pengangguran telah
berkontribusi pada peningkatan pemerkosaan dan
kekerasan terhadap perempuan di Uruguay. Tuhan,
bantulah orang menemukan cara yang sehat untuk
menghilangkan stres dan memilih bekerja sama untuk
memecahkan masalah mereka. (Filipi. 2:2)
10. Tuhan, lindungi gadis-gadis di Zimbabwe dari
pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh kerabat.

Ketika pelecehan terjadi, semoga anggota keluarga tidak
tinggal diam dengan harapan “melindungi nama keluarga”
tetapi menganggapnya sebagai tugas mereka untuk
menjaga, mencintai, dan menghargai anak-anak ini.
(Ams. 18:5)

19. Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji-Mu karena polisi
Indonesia merespon dengan cepat ketika mereka
mendengar tentang kekerasan. “Ya TUHAN, Engkau
mendengar
keinginan
orang
yang
tertindas”
(Mazmur 10:17-18).

11. Tuhan, tolong bawa pertobatan dan penyembuhan
bagi mereka yang patah hati yang menyebabkan mereka
menyakiti orang lain di Rumania. Semoga cinta
transformasi-Mu mengalir dalam diri mereka sehingga
mereka dapat belajar mencintai orang lain. (Titus 2:12)

20. Bapa Surgawi, kami berdoa agar Engkau membawa
pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Spanyol ke
pengadilan. Semoga mereka bertobat dan mengubah
hidup mereka. (Mz. 11:5)

12. Tuhan, kami berdoa untuk wanita Paraguay yang
menderita dari semua jenis kekerasan. Semoga umat-Mu
membantu mereka dalam menghindari kekerasan dan
dibebaskan melalui Firman-Mu. (Yohanes 8:36)

21. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang tidak
melaporkan pemerkosaan di Kamboja karena malu dan
takut seseorang membalas dendam pada keluarga
mereka. Semoga mereka menemukan keberanian dan
bantuan serta perlindungan yang mereka butuhkan.
(Mz. 91:2)
22. Ya Tuhan, setiap bulan, 10-15 gadis di Liberia
diperkosa oleh ayah atau pengasuh mereka. Kami berdoa
agar polisi mengusut dan menangkap para pelakunya.
(Mz. 103:6)

13. Tuhan, kami berdoa, untuk pria dan wanita di Polandia
yang kecanduan alkohol. Sembuhkan jiwa mereka agar
tidak menyiksa pasangannya atau mengabaikan anakanaknya. (Ams. 20:1)
14. Tuhan, kami berdoa untuk wanita dan anak-anak di
Prancis karena kekerasan dalam rumah tangga meningkat
pesat selama penguncian. “Suami-suami, cintailah istrimu,
dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. (Kol.3:19)
15. Tuhan, sembuhkan hati wanita di Kaukasus Utara
yang mengalami kekerasan dan wanita Rusia yang
kehilangan kepercayaan akan hubungan keluarga yang
penuh kasih. (Mz. 72:13-14)
16. Bapa, bawalah perubahan pada sikap dan praktik
orang-orang dalam budaya Etiopia yang menoleransi dan
memungkinkan kekerasan terhadap perempuan. Berikan
kesembuhan bagi 19 persen wanita Etiopia yang
melaporkan cedera fisik oleh pasangannya. Banyak
wanita membutuhkan perawatan medis untuk cedera
mereka. (Mz. 30:2)
17. Bapa, bersamalah dengan mereka yang terkena
dampak isolasi dan sumber daya ekonomi yang terbatas
di Swedia. Lindungi mereka dari stres yang mungkin
mengarah pada kekerasan dalam hubungan dekat.
(Mz. 94:19)
18. Tuhan, di Greenland masalah sosial seperti alkohol,
obat-obatan terlarang dan pengangguran kaum muda
yang tinggi berkontribusi pada kejahatan kekerasan.
Bawalah kebangunan rohani sehingga orang-orang akan
berpaling kepada-Mu. (Yeh. 11:19)

23. Tuhan Yang Maha Esa, kekerasan di Afrika Selatan
meningkat pesat. Tolong lindungi para korban di rumah
mereka, di mana sebagian besar pemerkosaan dan
kekerasan dalam rumah tangga terjadi. (Yes. 32:18)
24. Tuhan yang berbelas kasih, bawalah kedamaian dan
rekonsiliasi bagi keluarga yang hancur di Siprus Utara, di
mana perempuan menderita kekerasan mental dan fisik.
Semoga program Women of Hope membawa harapan dan
kesembuhan bagi mereka. (Rm. 15:13)
25. Tuhan, pulihkan hati dan pikiran anak-anak di Tanzania
yang telah diperkosa dan dianiaya di rumah mereka.
(Mz. 17:8-9)
26. Ya Tuhan, kekerasan dalam rumah tangga seringkali
disembunyikan di Ukraina, dengan hanya 10% korban
yang melaporkannya dan banyak yang merasa bahwa itu
adalah
masalah
pribadi.
Berikan
kebebasan,
penyembuhan dan keadilan bagi yang dilanggar.
(Markus 4:22)
27. Semoga perempuan di Filipina yang menderita
perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga angkat
bicara dan menemukan perlindungan, penyembuhan dan
keadilan, dan semoga para pelakunya berpaling dari
kekerasan dan belajar untuk menghormati perempuan.
(Yes. 1:16)
28. Terima kasih, Tuhan, bahwa ada negara-negara
dengan polisi yang jujur. Berikan harga diri dan kekuatan
yang dibutuhkan untuk minat bantuan bagi perempuan
yang terkena dampak kekerasan di negara-negara
tersebut. (Mz. 46:1)

