28. Tuhan, terima kasih telah menyebarkan
penggunaan media untuk penginjilan selama
pandemi, terutama di Kaukasus Utara, di mana sulit
untuk membagikan Injil secara terbuka. (Rm. 8:28)
29. Tuhan, kami memuji-Mu untuk Firman-Mu, yang
meyakinkan hati kami. Kami berdoa agar para
pendengar di India dari agama-agama lain tersentuh
oleh
Sabda-Mu
sehingga
mereka
dapat
diselamatkan. (Yohanes 6:37)
30. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau
menggunakan program Wanita Harapan Serbia
untuk memberikan dorongan dan penghiburan bagi
banyak wanita. Terima kasih telah memberi kami
media sosial untuk membawa harapan bagi orang
lain. (2 Kor. 1:3)
31. Tuhan, kami berterima kasih karena telah
menyentuh pendengar Swedia melalui Taman Hati.
Program ini telah membantu banyak orang
menemukan kesembuhan dan pemulihan. (Mz. 9:11)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1. Bersyukur kepada Tuhan karena hingga tanggal
18 November 2021, jumlah kasus positif covid-19
baru di Indonesia telah turun menjadi 400 perhari.
Terus berdoa agar kasus baru covid-19 semakin
berkurang di seluruh pelosok negara Indonesia.
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 Tuhan
campur tangan dalam pemulihan ekonomi bangsa
Indonesia dan rakyat yang selama ini menganggur
bisa mendapatkan pekerjaan kembali.

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

3. Syukur kepada Tuhan karena tempat-tempat
ibadah sudah mulai diperbolehkan mengadakan
ibadah meskipun masih belum seperti pra pandemi
covid-19. Berdoa agar kerohanian jemaat yang
selama kering dan lemah dapat mengalami
pemulihan dan kesegaran dari 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 22 Gereja Indonesia di Korea semakin
dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kapada
banyak orang Indonesia di Korea.

2021. 12.
Puji dan Syukur
“Bertekadlah dalam doa, berjaga-jaga dan
bersyukur” (Kol 4:2) Kita tidak bisa bersyukur
kecuali kita bangun secara rohani dan merasakan
tuntunan Tuhan yang terperinci. Kebaikan Tuhan,
kekudusan, kasih setia, keabadian, inilah mengapa
kita memuji dan berterima kasih kepada Tuhan.
Kami akan berdoa dengan topik terima kasih yang
diposting dari seluruh dunia pada bulan Desember.
Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani.
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Mari Berdoa
1. Tuhan, kami memuji Engkau bahwa gereja-gereja
Rumania menjadi lebih terlihat online selama pandemi.
Ini memungkinkan mereka untuk bertemu dan
membantu orang-orang yang tidak memiliki keberanian
untuk memasuki gereja. (Kisah 8:4)
2. Kami berterima kasih, Bapa, bahwa pandemi COVID
membuat orang Jepang berpikir lebih serius tentang
kehidupan. Semoga mereka mencari Engkau, Tuhan
yang benar, untuk jawaban hidup. (Yes. 55:10-11)
3. Bapa, kami bersyukur dapat melanjutkan pelayanan
TWR Women of Hope kepada para wanita di penjara
Buen Pastor di Paraguay. Terima kasih telah
memberikan relawan, materi dan donasi sehingga kami
dapat membawa pesan keselamatan di sana.
(Yohanes 16:22)
4. Kami berterima kasih, Tuhan, bahwa 18 wanita di
Liberia memilih untuk menerima Kristus selama minggu
Go Share mereka. Kami berdoa agar lebih banyak lagi
yang akan menemukan keselamatan. (Lukas 15:6)
5. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami telah
dapat maju dalam produksi Harta Karun Tersembunyi di
Spanyol. “Aku akan memuji Tuhan setiap waktu, pujipujian
kepada-Nya
tetap
dalam
mulutku”
(Mazmur 34:1).
6. Tuhan, kami memuji-Mu untuk 30 relawan setia yang
bekerja dengan TWR Women of Hope di Korea Selatan.
Terima kasih telah memberi mereka bakat yang
berbeda dan telah menyatukan mereka untuk melayani
Engkau. (1 Kor. 12:4-6)
7. Bapa, terima kasih telah membawa kenyamanan
bagi wanita Muslim di Kaukasus Utara melalui program
Women of Hope. Banyak yang telah belajar untuk
mengasihi suami mereka, dan sekarang rumah mereka
dipenuhi dengan kedamaian dan berkat. (Lukas 1:68)
8. Kami memuji-Mu, Bapa, bahwa Women of Hope
dapat mulai menyiarkan program bahasa Hindi dan
Bengali selama pandemi. Terima kasih juga telah
menyediakan cara bagi orang-orang di India untuk
bergabung dalam doa melalui panggilan video dan
telepon. (Ibr. 10:25)
9. Puji Tuhan, umat Kristen di Lyon, Prancis, dapat
membagikan 5.000 Alkitab setiap tahun selama
Festival Cahaya di bulan Desember. Terima kasih juga
karena banyak orang yang meminta Alkitab. (Mat. 4:4)

10. Puji Tuhan atas kedewasaan yang ditunjukkan oleh
para pendengar Women of Hope Tagalog siaran di
Filipina karena mereka tetap kuat dalam iman
meskipun kesulitan yang mereka hadapi dari pandemi.
Kami juga bersyukur banyak pendengar yang
mengatakan bahwa mereka diberkati oleh Firman
Tuhan melalui pelayanan ini. (1 Kor. 16:13)
11. Tuhan, kami berterima kasih karena selama pandemi,
banyak orang Kristen di Eropa Utara menyadari bahwa
janji temu dan pertemuan bisnis tidak sepenting bertemu
dengan-Mu dalam doa. (Markus 1:35)

12. Bapa, kami berterima kasih atas tim baru yang
Engkau besarkan di Portugal untuk Women of Hope
yang disiarkan di sana dan untuk kemungkinan
menyiarkan program-program ini di platform audio baru
seperti Spotify. (Mz. 63:4)
13. Bapa, terima kasih hidup orang bisa lebih fleksibel
karena bekerja di rumah selama penguncian.
Lingkungan ini memberi wanita Cina kemampuan untuk
menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan
melalui Roh Kudus. (Mz. 71:8)
14. Terima kasih, Tuhan, bahwa masa-masa sulit ini
telah membantu orang percaya Serbia memahami
Engkau sebagai penguasa. Kami dapat mempercayaiMu, Tuhan. (Mz. 71:5)
15. Kami memuji-Mu, Tuhan, karena Engkau selalu
mendengar doa kami. Terima kasih untuk banyak
pendoa syafaat yang setia di Kepulauan Faroe dan
Denmark, banyak dari mereka telah berdoa selama
beberapa tahun. (1 Yohanes 5:14)
16. Ya Tuhan, kami memuji Engkau bahwa banyak
orang di Bonaire mempertahankan pekerjaan mereka
selama pandemi dan mampu mengurus orang lain.
(Mz.68:19)
17. Tuhan, kami memuji Engkau karena mengajari kami
cara menggunakan teknologi dengan lebih baik selama
pandemi di Uruguay. Sekarang gereja-gereja berdoa,
bersekutu dan berkomuni bersama melalui Zoom. (Yes.
25:1)

18. Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji-Mu bahwa
orang Indonesia dapat dengan bebas membagikan Injil
di media sosial. Terima kasih untuk orang-orang
percaya baru yang telah berani membagikan kesaksian
mereka dengan cara ini. (Kisah 4:29)
19. Tuhan, kami memuji-Mu untuk Ful Maya Tamang,
koordinator nasional baru kami di Nepal, dan untuk
orang percaya baru yang telah menemukan harapan di
dalam Engkau melalui pelayanan TWR Women of Hope
di sana. (1 Kor. 1:4)
20. Bapa, kami berterima kasih untuk Karin, Eva,
Kerstin, Helen dan Rebecka, beberapa sukarelawan
setia kami di TWR Women of Hope di Swedia. Semoga
Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka.
(Mz. 90:17)
21. Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur para
pendengar di Vietnam telah menemukan kenyamanan
dan kedamaian selama pandemi karena mereka belajar
tentang janji-janji-Mu melalui program TWR.
(2 Kor. 1:20)
22. Tuhan, kami memuji-Mu untuk para donor Jerman
dan pendukung pelayanan global TWR Women of Hope.
Dukungan konsisten mereka mendanai program
Women of Hope dalam berbagai bahasa. (Gal. 6:9)
23. Tuhan, kami memuji-Mu bahwa pintu kesempatan
telah dibuka di Ethiopia untuk tim TWR Women of Hope
kami untuk melayani para pengungsi dan mereka yang
terlantar dari rumah mereka. Bawalah kesembuhan dan
keutuhan bagi mereka yang membutuhkan sentuhanMu, Tuhan.
24. Kami memuji-Mu, Tuhan, atas reformasi yang
terjadi di gereja-gereja Finlandia di mana doa, syafaat,
dan spiritualitas pribadi menjadi semakin penting.
25. Terima kasih Tuhan, karena mengizinkan
pelayanan TWR Women of Hope di Jepang dimulai
tahun ini di bulan Maret meskipun ada pandemi COVID.
(Yes. 55:8-9)
26. Kami memuji-Mu, Tuhan, karena Engkau telah
menyelamatkan nyawa semua orang yang bekerja di
Women of Hope yang disiarkan di Spanyol selama
krisis virus corona. (Mz. 9:1)
27. Bapa, terima kasih untuk orang Korea yang berdoa
dengan rasa misi. Kami berdoa agar ada lebih banyak
pendoa syafaat yang setia seperti ini. (Mz. 66:20)

