26. Tuhan, banyak daerah di Zimbabwe yang
perlu direstorasi. Semoga para pemimpin
mengharapkan-Mu untuk pemulihan sistem
ekonomi, pendidikan dan perawatan kesehatan
mereka. (Yer. 33:3)
27. Lindungilah anak-anak dan remaja yang harus
menjaga diri sendiri dan satu sama lain pada saat
istirahat sekolah dan hari libur selama orang
tuanya bekerja.
28. Pelayanan TWR Women of Hope terhambat di
beberapa negara Afrika karena miskomunikasi.
Semoga orang-orang berkomunikasi dengan jelas
dan jujur satu sama lain. (Kol. 4:6)
29. Bapa, sediakan dan kuatkan perempuan Afrika
saat mereka mengalami kekurangan gizi, buta
huruf, pengangguran, kematian anak, kemiskinan,
kekerasan dan kekurangan sumber daya.
(Flp. 4:6)
30. Kami berdoa agar banyak keluarga di Afrika
Selatan akan membuka rumah mereka untuk
anak-anak di panti asuhan selama musim liburan
sehingga tidak ada anak yang tertinggal. (Mat.
25:35)
31. Ya Tuhan, semoga para wanita Malawi yang
membawa stigma HIV/AIDS terlihat sebagai putriputri berharga yang diciptakan menurut citra-Mu.
(Kej. 1:27)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1. Berdoa untuk upaya pemerintah Indonesia dan
semua kalangan dalam pemulihan pada masa
post-covid ini, baik dalam bidang politik, ekonomi,
sosial dan budaya, serta bidang yang lainnya
sehingga semua aspek kehidupa berjalan dengan
baik, serta tetap fokus mengendalikan pandemi
Covid-19
yang
belum
berakhir,
serta
mempersiapkan transisi pandemi menuju endemi.
2. Berdoa untuk semua gereja-gereja Indonesia
bersatu dan seluruh jemaat Tuhan tetap memiliki
kerinduan serta kesetiaan mencari dan beribadah
kepada Tuhan. Biarlah dalam semua ibadah baik
secara online, onsite ataupun hybrid, semuanya
tetap bersukacita, bersemangat dan setia
melayani Tuhan dan semuanya hanya untuk
kemuliaan-Nya.
3. Pergumulan hidup jemaat Tuhan yang sakit,
keluarga yang sedang berduka, mereka yang
kehilangan
pekerjaan/bisnis
dan
sedang
mengusahakannya, tekanan hidup, persoalan
dalam rumah tangga dan keluarga, bagi yang
lemah iman, jauh dari Tuhan, dsb.
4. Berdoa untuk semua masyarakat Indonesia
yang tinggal di Korea, baik para professional,
pekerja, pelajar dan keluarga mixed-married, agar
Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
kita selama ada di Korea Selatan ini. Serta Berdoa
untuk kurang lebih 20 gereja Indonesia yang ada
di Korea. Biarlah Tuhan terus memampukan untuk
gereja-gereja
memberitakan
Injil
serta
menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama
Tuhan.

Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa bersama.
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Doa untuk Afrika Selatan
Afrika, benua terbesar kedua di planet ini, beragam
seperti Asia, di mana beragam budaya dan
masyarakat hidup berdampingan. Ada 54 negara,
sekitar 3.000 suku, dan populasi 1,2 miliar orang.
Banyak orang berjuang dengan pengangguran yang
tinggi, kemiskinan dan kehamilan remaja. Secara
khusus, perempuan yang harus membesarkan
keluarga mereka sendiri selama pandemi
mengeluhkan lebih banyak kesulitan. Tolong doakan
para wanita di Afrika Selatan.
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Mari Berdoa
1. Banyak wanita dan anak-anak kehilangan tempat
tinggal akibat topan yang melanda negara Mozambik.
Ya Allah, jadilah penyedia yang sempurna bagi
mereka yang kehilangan segalanya. (Mz. 46:1)
2. Bapa, kami berdoa untuk kepemimpinan yang
takut akan Tuhan di Zimbabwe – di parlemen, polisi
militer, tentara, polisi dan pengadilan. Semoga
mereka merangkul kebenaran dan keadilan-Mu.
(Mz. 119:1-2)
3. Bapa, Engkau menetapkan pernikahan sebagai
perjanjian antara suami dan istri. Tolong bantu orangorang Madagaskar untuk memahami hal ini dan
berpaling kepada-Mu untuk membawa persatuan
dalam pernikahan mereka. (Kej. 2:24)
4. Saat para anggota kelompok doa Women of Hope
TWR di Malawi menoleh kepada-Mu, tolong beri
mereka kebijaksanaan dan kesempatan untuk
memulai bisnis untuk mendukung keluarga mereka,
gereja mereka dan pembangunan ekonomi negara.
(Mz. 20:1-2)
5. Tuhan, kirimkan misionaris-Mu ke Lesotho untuk
memberitakan Injil dan melatih murid-murid dalam
Firman-Mu. Semoga kebangunan rohani menyebar
saat orang-orang berpegang teguh pada Anda dan
kebenaran-Mu yang mengubah hidup. (Mz. 96:3)
6. Tuhan, kami berdoa untuk stabilitas politik di
Eswatini. Semoga orang-orang di sana berjalan
dalam kedamaian-Mu dan para pemimpin mereka
mencari arahan dari-Mu. (Im. 26:6)
7. Bapa, selamatkan dan sembuhkan mereka yang
mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual,
eksploitasi dan diskriminasi. Semoga Injil-Mu
mengubah kehidupan satu demi satu. (Mz. 12:5-8)
8. Tuhan, tolong berikan pekerjaan dan harapan bagi
keluarga Afrika Selatan yang ditinggalkan dalam
kemiskinan ketika bisnis mereka tutup selama
pandemi. (Mz. 113:7)

9. Tuhan, tolong bekerja di hati orang-orang
Zimbabwe untuk membawa penyembuhan nasional,
rekonsiliasi, perdamaian dan keadilan ke tanah
mereka. (Mz. 127:1)

17. Tuhan, jagalah keluarga dan keuangan para
relawan TWR Women of Hope kami di Afrika Selatan.
Kami berterima kasih atas kerja baik mereka dalam
menerjemahkan kalender doa. (Mz. 121:8)

10. Bapa, semoga para pria di Malawi menemukan
tempat yang aman untuk berbagi perjuangan mereka.
Hancurkan kutukan pria yang melakukan bunuh diri
dan meninggalkan anak-anak mereka dalam
keputusasaan. (Mz. 23:4)

18. Tuhan, kenaikan harga dan kelangkaan barang
sangat berat bagi para janda dan anak yatim di
Malawi. Bimbing para pemimpinnya dalam
membawa stabilitas pada krisis ekonomi mereka.
(Flp. 4:19)
19. Bapa, kembalikan hati dan pikiran rakyat
Zimbabwe pada diri sendiri. Semoga kebenaran,
perdamaian, dan keadilan-Mu mengubah rakyatnya
dan seluruh masyarakatnya. (Mz. 20:7)

11. Berikan rahmat dan kedamaian kepada para
siswa yang mengalami kesulitan dalam studinya dan
memiliki kehadiran yang tidak konsisten di sekolah
selama masa pandemi. (Flp. 4:7)

20. Ya Tuhan, putuskan rantai alkohol dan zat yang
membuat banyak pria Afrika kecanduan. Semoga
mereka menemukan kebebasan penuh dalam diri-Mu
dan mengikuti-Mu sebagai Tuhan. (Mz. 107:19-20)

12. Tuhan, lindungi wanita di Afrika dari pria yang
tidak peduli yang menginfeksi mereka dengan
HIV/AIDS. Bawa penyembuhan emosional dan fisik
kepada mereka.

21. Bapa, tolong pulihkan ekonomi Eswatini, berikan
kebijaksanaan-Mu kepada mereka yang memiliki
kekuatan pengambilan keputusan. Semoga ada
lapangan kerja bagi rakyatnya dan rezeki bagi
semua. (Ams. 3:5-6)

13. Bapa, bangunkan gerejamu di Eswatini, bawa
kebangunan rohani ke seluruh negeri ini. Semoga
orang-orang percaya mengutamakan-Mu dalam
hidup mereka, menghidupi kerajaan Allah sebelum
orang lain. (Mat. 5:16)

22. Tuhan, berdayakan gereja-Mu di Afrika untuk
mendirikan kerajaan-Mu di bumi ini. Semoga
kerajaanmu datang; semoga kehendak-Mu tercapai.
(Mat. 6:10)

14. Tuhan, tolong berikan kesembuhan kepada orangorang Afrika. Banyak yang marah karena kesulitan di masa
lalu mereka. Sembuhkan hati mereka dengan kebenaranMu dan beri mereka kedamaian. (Mz. 30:10-11)
15. Wanita di Lesotho sering tidak dihormati, Tuhan.
Bantu orang-orangnya melihat nilai wanita, yang
ingin merawat mereka dan memberi mereka
kesempatan yang sama dalam hidup. (Gal. 3:28)
16. Tuhan, akhiri perdagangan anak di Afrika,
selamatkan dan sembuhkan anak-anak yang
terperangkap dalam kejahatan ini. Menghukum hati
mereka yang melecehkan anak-anak ini. (Mz. 5:11)

23. Kami mendoakan para lansia yang dikarantina
selama pandemi. Semoga mereka tidak dilupakan
tetapi diberi semangat oleh kunjungan keluarga dan
teman. (Mat. 25:36)
24. Bapa, tolong penuhi kebutuhan orang-orang di
Afrika Selatan yang dengan setia bersyafaat bagi
orang lain dan mengabdi kepada-Mu. (Mzm.23)
25. Kami berdoa untuk Malawi, yang tanahnya rusak
karena hujan lebat. Saat orang-orang memanggil-Mu
untuk meminta bantuan, berikan perlindungan dan
jadilah tempat aman mereka. (Mz. 46:1)

