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28. Bapa Surgawi, berkatilah pelayanan penjara 
Rumania Rock of Ages di Rumania. Saat Firman-Mu 
dibagikan, semoga banyak tahanan berpaling 
kepada Tuhan dan dibebaskan. (1 Ptr. 3:18-19) 

29. Ya Tuhan, dorong dan kuatkan para pendeta 
yang membagikan Injil Yesus kepada para tahanan 
di Jepang. Semoga para tahanan memiliki iman 
untuk percaya kepada-Mu dan menemukan 
kebebasan di dalam Kristus. (Gal. 5:1a) 

30. Bapa, tolonglah kami untuk mengampuni mereka 
yang menganiaya hamba-hamba-Mu. “Tetapi Aku 
berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan 
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” 
(Mat. 5:44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

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. 
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Penganiayaan, Narapidana 

Bulan ini kami berdoa untuk mereka yang dianiaya 

karena iman mereka dan mereka yang dipenjara. 

Mendoakan mereka adalah misi yang Tuhan 

percayakan kepada kita. Tidak ada orang di dunia ini 

yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Mari kita berdoa 

bersama agar mereka merasakan kebebasan dan 

kedamaian yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat 

diberikan oleh dunia. “Tuhan memberikan kebebasan 

kepada para tahanan.” (Mazmur 146:7) 

 



Mari Berdoa 

 

1. Bapa Surgawi, kami mohon agar Engkau bersama 
para pengkhotbah yang dipenjarakan di Hongkong. 
Beri mereka kekuatan untuk bertahan dan keberanian 
dalam menghadapi bahaya. Tolonglah mereka untuk 
mempercayai-Mu dan tidak melepaskan iman mereka. 
(Wahyu 12:11) 

2. Tuhan, kuatkan anak-anak sekolah Kristen di Swedia 
karena 50% dari mereka diejek karena iman mereka di 
sekolah. Semoga guru memperlakukan siswanya 
dengan adil sehingga sekolah dapat menjadi tempat 
yang aman untuk belajar. (Mat. 5:10) 

3. Bapa, di beberapa daerah di Indonesia, orang 
Kristen dianiaya dan tidak diizinkan untuk berkumpul di 
gereja. Semoga kekuatan-Mu memungkinkan orang-
orang Kristen ini untuk berdiri teguh. (Gal. 5:1) 

4. Bapa, bantulah umat Kristiani di Denmark untuk 
berpegang teguh pada Firman Tuhan meskipun 
keyakinan alkitabiah mereka berbeda dengan opini 
publik yang berlaku dan dianggap ekstrim oleh banyak 
orang. (Kisah 2:42) 

5. Tuhan, terima kasih bahwa kelompok-kelompok 
Kristen di Uruguay pergi ke penjara untuk membaca 
Alkitab dan bernyanyi untuk para narapidana. Buka 
pikiran para tahanan sehingga mereka akan 
memahami Firman-MU dan percaya pada-Mu.   
(Lukas 24:45) 

6. Tuhan, kami berdoa bagi mereka di Nepal yang 
dianiaya oleh keluarganya karena iman mereka kepada 
Kristus. Tolong juga lindungi gereja dan anggotanya 
yang disalahkan karena menyebarkan virus corona. 
(Mat. 10:22) 

7. Tuhan, kami berdoa untuk para pengungsi di Jerman, 
banyak dari mereka hidup dalam keadaan sulit. 
Semoga mereka diterima dalam masyarakat Jerman 
sebagai warga negara yang setara dan mendapat 
perlindungan dan dukungan dari komunitas Kristen 
Jerman. (Im. 19:34) 

8. Ya Tuhan, ada banyak orang yang kelaparan dan 
membutuhkan di Vietnam saat ini. Tolong gerakkan hati 
orang-orang-Mu untuk membantu mereka. (Mat. 25:35) 

9. Portugal memiliki salah satu persentase wanita yang 
dipenjara tertinggi di Eropa. Tuhan, semoga para wanita 
ini mengenal Yesus melalui pelayanan penjara dan 
memiliki akses ke program Women of Hope. (2 Kor. 3:17) 

 

10. Tuhan, lindungi wanita dan gadis di Liberia. Jika 
suami seorang wanita meninggal, dia dipaksa untuk 
menikah dengan saudara laki-laki suaminya. Jika tidak, 
dia dikirim pergi tanpa apa-apa. (Yakobus 1:27) 

11. Bapa, kuatkan orang-orang Kristen evangelis di 
Serbia yang kadang-kadang diejek oleh gereja-gereja 
tradisional di sana. Pegang mereka dengan tangan 
kanan-Mu, hibur mereka dalam rasa sakit mereka dan 
bawa persatuan di gereja-Mu. (Yes. 41:10) 

 

 

 

12. Bapa, semoga para narapidana di Filipina 
mengalami kasih-Mu yang besar melalui kebaktian 
kapel di penjara dan mengenal-Mu secara pribadi 
sebagai Juruselamat dan Tuhan mereka. Kami juga 
berdoa untuk keselamatan dan perlindungan mereka 
dari penyakit karena penjara sangat padat. (Rm. 8:1) 

13. Bapa, kami berdoa untuk Adivasis, minoritas 
pribumi di India. Mereka sering ditindas dan difitnah, 
terutama jika mereka adalah orang Kristen. (Mz. 82:3) 

14. Tuhan, buka jalan bagi lebih banyak pendeta 
Kristen untuk melayani para tahanan di Prancis. 
Semoga para tahanan dibebaskan dari dosa oleh 
Firman-Mu. (Yes. 61:1) 

15. Tuhan, sulit untuk menjadi seorang Kristen di 
Kaukasus Utara. Banyak orang percaya ditinggalkan 
dan tidak diakui oleh keluarga mereka. Tolonglah 
mereka yang percaya kepada-Mu untuk menemukan 
orang lain yang dapat melayani sebagai keluarga baru 
mereka. (Markus 13:13) 

16. Bapa, kami berdoa agar para tahanan di Bonaire 
mengetahui bahwa Engkau sangat mengasihi mereka, 
menyebabkan mereka ingin menerima Kristus. (Ef. 2:4-5) 

17. Tuhan Yang Mahakuasa, kuatkan orang-orang 
muda di Rumania agar mereka tetap teguh dan 
membagikan iman mereka bahkan jika teman-teman 
mereka menolak mereka. (1 Ptr. 3:15) 

18. Tuhan, kami memuji Engkau bahwa narapidana 
Kristen di Korea Selatan membagikan Kristus di dalam 
penjara. Meskipun mereka terpenjara dan terpisah dari  

keluarga dan teman, semoga mereka mengalami-Mu,  

 

Tuhan, mengetahui Engkau selalu bersama mereka. 
(Mz. 69:33) 

19. Bapa, semoga populasi kecil Kristen di Jepang tidak 
merasa terasing dan kesepian tetapi bersaksi dengan 
berani bagi Kristus tanpa putus asa. (2 Kor. 4:8-9) 

20. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan di 
Penjara Estremera di Spanyol. Semoga baik pria 
maupun wanita datang pada pengetahuan yang 
menyelamatkan tentang Yesus Kristus. (Yohanes 14:6) 

21. Bapa terkasih, nyatakan anugerah keselamatan-Mu 
yang indah kepada setiap narapidana yang 
berpartisipasi dalam pertemuan Women of Hope TWR 
di penjara Buen Pastor di Paraguay. (Kisah 4:12) 

22. Bapa, kami mohon perlindungan dan kesembuhan-
Mu atas Etiopia dan banyak kelompok masyarakatnya. 
Semoga mereka hidup bersama dalam damai dan 
persatuan dan tidak dirusak oleh pengaruh luar yang 
berusaha memecah belah bangsa dan bangsa ini. 

23. Kami berdoa, Tuhan, untuk pekerjaan rohani yang 
sedang berlangsung di penjara-penjara Finlandia. 
Kuatkan dan lengkapi para pegawai yang bekerja 
dengan para narapidana wanita, dan semoga kasih 
sayang kalian sampai ke hati para narapidana yang 
menjalani hukuman. 

24. Tuhan, hiburlah orang-orang percaya Indonesia 
yang keluarganya menganiaya mereka karena iman 
mereka. Beberapa bahkan terpisah dari anak-anaknya, 
tetapi tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari 
kasih-Mu. (Rm. 8:38-39) 

25. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebebasan 
beragama di Eropa. Semoga kita yang menikmati 
kebebasan ini bersyukur tetapi juga mengingat 
saudara-saudari kita yang teraniaya yang tidak 
mengalami hal ini. (Rm. 12:15) 

26. Tuhan, kami berdoa untuk wanita dan gadis Liberia 
yang dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka 
lakukan. Tolong bebaskan mereka. (Mz. 146:7) 

27. Tuhan yang berbelas kasih, kami berdoa untuk 
rehabilitasi para wanita yang dipenjara di India. Hanya 
Engkau yang bisa membawa kesembuhan dan 
pemulihan bagi mereka saat mereka menghadapi 
stigma sebagai tahanan. (Mz. 68:6) 

 


