27. Bapa, putuskan rantai kecanduan alkohol dan
ganja di Greenland. Kejahatan ini telah
menyebabkan pemenjaraan, pembunuhan dan
bunuh diri. Semoga mereka menemukan kebebasan
dalam diri-Mu. (Ef. 5:18)
28. Tuhan, kami meminta Engkau membangkitkan
influencer muda Kristen di Swedia yang dapat
menjangkau orang muda lainnya dengan pesan
harapan Anda untuk masa depan. (Ef. 5:29)
29. Tuhan, kami berdoa untuk persamaan hak dan
upah untuk pria dan wanita di Portugal. Tolonglah
mereka untuk menyeimbangkan tanggung jawab
mereka di tempat kerja dengan tanggung jawab
merawat rumah dan anak-anak. (1 Tim. 3:5)
30. Bapa, lindungilah dan bimbinglah kebebasan
setiap wanita di Eropa yang menjadi korban
perdagangan manusia. Semoga program Harta
Tersembunyi menolong pendengar mengetahui
nilainya di mata Tuhan. Berikan kebijaksanaan
kepada pembuat konten, dan ilhami mereka dengan
Roh-Mu. (Mz. 139:14)
31. Ya Tuhan, sentuhlah kehidupan mereka yang
mendengarkan program Women of Hope Rumania
di Moldova. Bawalah relawan tim Moldova ini untuk
membantu mengembangkan pelayanan di sana.
(Mz. 51:10)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1. Seperti Korea Selatan, kasus Covid-19 varian
Omikron semakin bertambah di Indoensia.
Pertanggal 16 Februari 2022, kasus harian
mencapai 57.000 kasus.
Meskipun tingkat
kematian kasus lebih rendah dibanding varian Delta,
doakan kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan
kepada pemerintah Indonesia dalam mengambil
keputusan terkait penanganan penyebaran covid-19.
2. Peningkatan kasus Omikron di Korea Selatan
membuat pemerintah kembali memperketat protokol
kesehatan. Ini juga berdampak bagi semua tempat
beribadah termasuk Gereja-gereja Indonesia di
Korea Selatan. Oleh karena itu ibadah harus
berlangsung secara online kembali. Berdoa agar
kerohanian jemaat tidak menjadi kering dan tetap
antusias beribadah kepada Tuhan walaupun secara
online.
3. 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.
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 kepada
banyak orang Indonesia di Korea.

후원안내
국민은행 851-01-0003-724 북방선
교방송
최초 입금 후 사무실로 연락 주시기 바
랍니다

Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa bersama.
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Eropa terdiri dari 45 negara dan memiliki banyak
budaya dan bahasa yang berbeda. Sekitar 72%
orang Eropa beragama Kristen, 7% Muslim, dan
20% tidak beragama. Tim Women of Hope berusaha
untuk membina generasi pemimpin Kristen
berikutnya melalui penyiaran, pendampingan, dan
pelatihan kepemimpinan. Berdoalah agar orang
Eropa menjadi orang percaya sejati yang benarbenar melayani Kristus sebagai Tuhan mereka,
bukan hanya “Kristen di atas kertas”.
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Mari Berdoa
1. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang Kroasia di
Petrinja, Glina dan Sisak yang mengalami gempa bumi
pada bulan Desember 2020. Banyak yang miskin,
kedinginan dan hidup dalam peti kemas dengan sedikit
bantuan dari luar. (Mz. 40:17)
2. Hampir sepertiga wanita Italia mengalami pelecehan
seksual atau fisik, dan sebagian besar takut untuk
melaporkan serangan tersebut. Bapa, bawalah
kesembuhan bagi para wanita ini dan perubahan sejati
pada hati dan pikiran mereka yang melakukan
kejahatan. (Ul. 31:6)
3. Tuhan, bangkitkan sukarelawan di Rusia untuk
mengunjungi keluarga Muslim setiap bulan untuk
menawarkan persahabatan dan membagikan Kristus.
Semoga para wanita Muslim tidak takut pada suami
mereka tetapi sebaliknya terbuka terhadap kunjungankunjungan ini dan kepada Yesus. (Ams. 29:25)
4. Tuhan, kami berdoa untuk tim TWR Women of Hope
di Spanyol yang sedang mengerjakan produksi Hidden
Treasures. Siapkan hati para wanita korban trafficking
untuk mendengar kasih-Mu. (Rm. 5:8)
5. Sepertiga perempuan Bulgaria menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga. Lindungi dan hibur
para wanita ini. Bapa, berikan jalan keluar dan tempat
di mana mereka dapat menerima bantuan sehingga
mereka tidak harus menderita dalam diam dan
ketakutan. (1 Kor. 10:13)
6. Tuhan, kami berdoa untuk kebangkitan di antara
orang Denmark sehingga mereka melihat kebutuhan
mereka akan Yesus sebagai Juruselamat mereka. Kami
meminta Norea Media Mission menjadi alat -Mu untuk
membawa Injil kepada orang-orang Denmark.
(Rm. 13:11)
7. Tuhan, kami berdoa untuk orang Roma yang tinggal
di Serbia. Tolonglah mereka untuk tetap bersekolah
sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang
baik dan keluar dari kemiskinan. Kami juga meminta
agar praktik pernikahan di bawah umur antara anak
laki-laki dan perempuan Roma dihentikan. (1 Sam. 2:8)
8. Bapa, Engkau memanggil kami sebagai orang
percaya untuk hidup berkomunitas daripada berfokus
pada diri sendiri. Membawa perubahan hati kepada
orang-orang di Belanda dan dunia Barat umumnya agar
jauh dari individualisme ekstrim dan memiliki
kerendahan hati serta menghargai orang lain. (Flp. 2:3)

9. Puji Tuhan untuk empat kelompok doa Women of
Hope TWR Finlandia baru yang dimulai pada tahun
2021 meskipun tindakan penguncian sedang
berlangsung. Syukur kepada Tuhan bahwa jumlah
kelompok di Finlandia saat ini adalah 111. (1 Tes. 5:17)
10. Bapa, kami berdoa agar Engkau memolong wanita
Kristen Rumania untuk menjadi contoh yang baik bagi
anak-anak mereka dan untuk menanggapi sesuai
dengan kehendak Anda untuk tantangan dalam hidup
mereka. (Ams. 22:6)
11. Pada tahun 2021, sebuah biografi Jerman tentang
Marli Spieker, pendiri TWR Women of Hope, diterbitkan.
Semoga banyak yang membaca buku ini, menemukan
pelayanan dan terlibat. (Kisah 6:7)

12. Bapa, semoga para wanita lajang di Norwegia
merasa dicintai dan dihargai oleh-Mu dan menemukan
tujuan dalam kelajangan dan peran mereka di Gereja
dan komunitas. (1 Yohanes 4:19)
13. Tuhan, begitu banyak orang di Prancis yang tidak
mempraktekkan iman Kristen mereka dan setengah
dari populasi bahkan tidak percaya kepada-Mu.
Semoga orang percaya menghidupi iman mereka
dalam perkataan dan perbuatan. (1 Ptr. 2:12)
14. Ya Tuhan, bimbing tim TWR Women of Hope kami
di Portugal untuk membuat lebih banyak program
dengan tema terkini dan disesuaikan untuk para wanita
di sana. Semoga Engkau menyentuh hidup mereka,
mengubah mereka dan menuntun mereka pada
pengetahuan yang benar tentang Yesus. (Kisah 4:12)
15. Bapa Surgawi, kami mohon bimbingan dan inspirasi
untuk tim Women of Hope TWR di Polandia dalam
membangun pelayanan dan memproduksi program.
(2 Ptr. 1:21)
16. Tuhan, kami berdoa untuk para wanita muda di
Swedia yang sedang mengalami krisis identitas.
Tolonglah mereka menemukan dukungan dan biarkan
mereka
menemukan
identitas
mereka
yang
sebenarnya di dalam diri-Mu. (2 Kor. 5:17)
17. Tuhan, kami mengangkat dalam doa para pemimpin
pelayanan wanita baru di TWR di Ukraina. Kami
meminta hikmat dan bimbingan untuk seluruh tim dan
musim pelayanan berikutnya di sana. (Mz. 25:4-5)

18. Kami berdoa untuk wanita Kristen yang melayaniMu di Greenland. Banyak yang memiliki masa kecil
yang sulit dan membutuhkan penyembuhan dari
trauma yang mereka alami. (Mz. 147:3)
19. Lebih dari separuh wanita Albania akan mengalami
kekerasan dalam rumah tangga dalam hidup mereka.
Bapa, bawalah mereka kepada-Mu untuk keselamatan
dan kesembuhan. Semoga mereka yang menjalankan
penampungan kekerasan dalam rumah tangga
dipenuhi dengan kasih dan kebijaksanaan-Mu untuk
para wanita yang terluka ini. (Yer. 17:14)
20. Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka
yang menerjemahkan kalender doa di Kepulauan Faroe.
Semoga para pendoa syafaat di sana mencari hubungan
yang intim dengan Anda. (Ams. 2:6)
21. Bapa, kami mohon persatuan di antara gerejagereja di Swiss. Dengan pertolongan-Mu, semoga
mereka menyelesaikan perbedaan apa pun dan
menjadikan Injil sebagai fokus mereka. (1 Kor. 1:10)
22. Tuhan, kami berdoa agar tim Women of Hope TWR
Finlandia menemukan cara untuk membuat generasi
muda tertarik dan terlibat dalam mendoakan wanita di
seluruh dunia. (Yoel 1:3)
23. Kami berdoa untuk wanita Denmark yang
dipandang rendah, dilecehkan, dan turun ke jalan tanpa
tujuan. Tuhan, Engkau melihat mereka yang menderita
secara tidak adil, dan kami percaya bahwa penderitaan
mereka akan menjadi bagian dari tujuan kekal bagi
kemuliaan-Mu. (Kej. 16:13)
24. Tuhan, tolong beri hikmat dan inspirasi kepada tim
TWR Women of Hope di Rumania untuk membuat
program yang berdampak pada kehidupan wanita dan
memuliakan-Mu. (Ibr. 13:21)
25. Bapa Surgawi, kami mohon agar Engkau
memberikan harapan, kesembuhan, dan penghiburan
kepada semakin banyak keluarga di Serbia yang tidak
dapat memiliki anak. Hibur mereka melalui kesempatan
untuk mengadopsi atau dengan cara lain membantu
mereka yang diabaikan oleh orang tua kandung mereka.
(Mz. 113:9)
26. Ya Tuhan, kami berdoa agar anak-anak Roma di
Bulgaria dapat diintegrasikan ke sekolah mereka
dengan cara yang memungkinkan mereka untuk
membangun keterampilan hidup tanpa dipaksa untuk
mengubah identitas budaya mereka dan yang
memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai
kesuksesan. (Kel. 22:21)

