22. Tuhan, berikan energi dan ketekunan kepada
para pemimpin pelayanan di Bonaire saat
mereka menyusun kumpulan lagu pujian dan
penyembahan dalam bahasa Papiamentu,
bahasa asli mereka. (Ibr. 12:1)
23. Bapa, kami berdoa agar para remaja putri di
Argentina berjalan dekat dengan Yesus. Gunakan
orang-orang percaya untuk menjangkau para
remaja putri ini dan membagikan Injil kepada
mereka. (Kol. 2:6)
24. Di Uruguay ada banyak kekerasan dalam
rumah tangga dan pelecehan seksual di antara
anak perempuan dan perempuan muda. Tuhan,
kami mohon agar program Women of Hope terus
menguatkan para wanita di dalam Kristus Yesus.
(Ul. 31:6)
25. Bapa yang terkasih, bantu tim yang bekerja
dengan kementerian regional TWR dan dengan
mitra nasional Paraguay kami memperluas
jangkauan program yang disiarkan di jaringan
radio
mereka
yang
saling
bersilangan.
(Kisah 13:49)
26. Tuhan, kami berdoa agar wanita berpenghasilan
rendah di Brasil memiliki akses ke barang-barang
kebersihan penting sebagai bagian dari perawatan
kesehatan dasar. (Mz. 68:10)
27. Tuhan Yang Maha Esa, kami meminta agar
pihak
berwenang
berkomitmen
untuk
menerapkan kebijakan kesetaraan gender dan
memerangi kekerasan seksual di kawasan
Amerika Latin
dan Karibia. (1 Tim. 2:1-4)
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sepenuhnya kepada-Mu. (Ef. 1:3-5)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1.Berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam
pengendalian di berbagai bidang dalam masa
post pandemic Covid-19 ini, baik dalam 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 pelaksanaan ke
depan.

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 di
Indonesia, untuk setiap visi dan arahan ke depan
di tahun 2022 dan seterusnya. Biarlah gereja tetap
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, 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 bersamasama 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 ataupun 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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Berdoa Untuk Amerika 2
Women of Hope menyebarkan kasih Yesus ke 24
negara di benua Amerika dengan memproduksi
siaran dalam 5 bahasa. Kami berdoa bersama
dengan membuat kalender doa dalam bahasa
Inggris, Portugis, Spanyol, dan Prancis, dan
pelayanan Penjara Pendeta Buen di Paraguay
sangat aktif. Mohon doakan agar cinta dan
harapan Yesus disampaikan kepada para wanita
melalui pelayanan Women of Hope di setiap
negara di Benua Amerika.

TWR Korea 북방선교방송
서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층
전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr

Mari Berdoa
1. Tuhan, kami memuji nama-Mu bahwa program
Women of Hope dalam bahasa Spanyol sedang
merayakan hari jadinya yang ke-21 dan menyebar
ke seluruh Amerika melalui radio, internet, dan
media sosial. (Yes. 55:11)
2. Tuhan, kami berseru dengan kerabat wanita yang
hilang di Meksiko karena kekerasan. Hiburkan dan
kuatkan kerabat yang dalam rasa sakit dan
ketidakpastian mereka. (Mz. 23:4)
3. Ya Tuhan, kami berdoa untuk wanita dan gadis
muda Kolombia yang tidak memahami nilai dan
identitas mereka di dalam Engkau. Semoga mereka
belajar dan menerima ini, menjadi wanita sesuai
dengan hati dan desain-Mu sendiri. (Kej. 1:27)
4. Tuhan, kami meminta agar para wanita di Peru
dididik dan memahami pentingnya pencegahan
perawatan kesehatan. (1 Kor. 6:19-20)
5. Tuhan, kami berdoa untuk pria, wanita, anakanak dan orang tua dengan tingkat kemiskinan
yang tinggi di Republik Dominika yang meninggal
dalam kesusahan tanpa dirawat oleh keluarga atau
program pemerintah mereka. (Ul. 15:7-8)
6. Tuhan, kami meminta Engkau untuk menyediakan
kemitraan baru untuk pelayanan di Kanada dan
kesempatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual,
fisik dan emosional para wanita di sana. (Gal. 6:9)
7. Terima kasih Tuhan, tim Paraguay telah memulai
kegiatan pelayanan di Rumah Kesempatan Baru, di
mana para terpidana menikmati kebebasan di
lingkungan mereka. (Yes. 61:1)
8. Ya Tuhan, berilah ibu-ibu tunggal Kuba hikmat
dan kebijaksanaan yang luar biasa saat mereka
merawat keluarga mereka di tengah krisis ekonomi
yang serius dan kesulitan di negara mereka.
(Mz. 119:66)

9. Tuhan Allah, ketika populasi di Bonaire tumbuh
dalam keragaman, bantulah mereka untuk
bertoleransi satu sama lain, menunjukkan rasa
saling menghormati saat mereka bekerja bersama.
Semoga mereka melihat Engkau sebagai model
mereka. (Mat. 7:12)

15. Tuhan Yang Mahakuasa, semoga Engkau
membuka pintu bagi para wanita yang dipenjarakan
di Republik Dominika untuk mendengar Injil.
Semoga mereka menemukan kebebasan dan
pemulihan dalam diri-Mu meskipun secara fisik
mereka terkurung. (Yohanes 8:36)

10. Bapa yang terkasih, kami meminta agar gadisgadis
dari
keluarga
imigran
menemukan
keseimbangan dalam perjuangan mereka hidup di
dua
budaya
sekaligus.
Semoga
mereka
menemukan kedamaian mereka di dalam Kristus.
(Flp 4:6-7)

16. Bapa, kasihanilah para wanita di Kolombia
karena tingkat pembunuhan terhadap wanita tinggi
dan diperparah dengan adanya sedikit pencegahan
yang efektif dan sistem peradilan yang kompleks di
daerah-daerah terpencil di negara itu. (Yes. 49:13)
17. Tuhan, berikan kepekaan dan belas kasih ke
dalam hati orang-orang percaya sehingga mereka
akan melangkah dalam pelayanan kepada pasien
COVID-19 di Amerika Latin. (1 Yohanes 3:17)

11. Tuhan, kami berdoa agar lebih banyak lagi
tempat perlindungan bagi korban kekerasan dalam
rumah tangga Kristen dan tempat perlindungan
bagi korban pelecehan didirikan di Brasil. Semoga
mereka menjadi tempat yang aman di mana para
wanita dan keluarga dapat mengenal Yesus.
(Mz. 46:1)
12. Bapa, sekitar 1,5 juta anak muda tidak
bersekolah di Amerika Latin. Tolong gerakan hati
para penguasa agar pendidikan menjadi prioritas.
(Ams. 18:15)
13. Tuhan, kami memuji-Mu karena banyak wanita
di Uruguay berkumpul untuk berdoa setiap malam
saat mereka mendengarkan permintaan doa yang
disiarkan setiap hari di radio atau membacanya di
internet. (Yer. 29:12)
14. Tuhan, tolong penuhi kebutuhan anak-anak
yatim piatu akibat pembunuhan ibu mereka atau
bunuh diri orang tua mereka. (Mz. 10:14)

18. Bapa, kami berdoa agar para wanita muda di
daerah pedesaan Paraguay memiliki akses ke
pelatihan dan pendidikan formal. (Ams. 4:13)
19. Bapa, berikan mereka yang terlibat dalam TWR
Women of Hope di Republik Dominika kekuatan
dan kreativitas dari-Mu saat mereka melayani,
menulis dan berpartisipasi dalam pelayanan ini.
(Yes. 40:31)
20. Tuhan, kami berdoa agar kekerasan dalam
keluarga dan khususnya terhadap anak-anak,
perempuan dan orang tua dihentikan di negaranegara Amerika Latin. (2 Sam. 22:3-4)
21. Bapa, saat kantor pusat kami di AS
menjangkau
generasi
berikutnya,
berikan
kebijaksanaan kepada tim kami bagaimana bisa
berdampingan bersama anggota kelompok ini yang
bersemangat mencapai tujuan dan melibatkan
mereka dalam misi TWR Women of Hope. (Mz.
145:4)

