
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mari Berdoa. 

 

 

Pernikahan di seluruh dunia cenderung kompleks. Di banyak 
negara orang dewasa memilih untuk tidak menikah. Hidup 
bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan makin 
meningkat, poligami masih ada dan pengabaian dan 
perceraian merupakan solusi yang mudah bagi banyak orang. 
Sayangnya beberapa budaya terus mengijinkan orang tua 
memaksa anak gadisnya untik menikah dan mengijinkan 
suami yang lebih tua untuk dengan mudah menceraikann 
anak gadis yang masih muda itu yang tidak memiliki hal apa-
apa.  
 
Namun, pandangan Tuhan tentang pernikahan tidak berubah 
sejak jaman penciptaan. “Sebab itu seorang laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan 
isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”(Kejadian 
2:24). Walaupun dosa telah menghancurkan kesucian 
pernikahan, Tuhan terus bekerja dan melalui kita untuk 
membantu membangun pernikahan yang memuliakan Dia. 
Keburukan dari seksual yang tidak bermoral, pornografi, 
keserakahan, kecanduan alkohol, egoism, pengabaikan, 
pelecehan fisik dan verbal, dan tingkah laku buruk lainnya 
yang menciptakan halangan bagi pernikahan yang kuat dan 
sehat.  
 
Pernikahan, seperti relasi antara dua orang, menyangkut 
ketetapan dan komitmen. Itu membutuhkan usaha yang keras 
untk mengembangkan relasi dalam pernikahan sehingga dua 
orang matang secara pribadi dan menjadi dekat melalui suka 
dan duka dalam hidup. Kedua pasangan harus waspada 
terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, dan 
bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya. Kita tidak 
dapat mengubah orang; kita hanya bisa mengubah diri kita 
sendiri.  
 
Bagi mereka yang menikah, memilih pasangan hidup 
merupakan keputusan penting yang penah diambil. Memiliki 
pandangan yang sama (budaya, agama, dan sebaginya) akan 
membuat dua kehidupan yang akan datang jauh lebih mudah. 
Juga penting memiliki pandangan yang sama mengenai hal hal 
seperti kepemilikan, keuangan, anak anak, pendidikan dan 
relasi dengan keluarga lainnya.  

Komitmen yang kuat kepada Tuhan dan sikap rendah hati dari 
ketergantungan kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita 
dapat membantu memperkuat relasi pernikahan sehinnga 
memuliakan Tuhan.  

 

Pokok Doa Indonesia 

1. Pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang rakyat 
Indonesia akan memilih presiden yang akan memerintah 
selama 5 tahun ke depan. Melalui kampanye dan debat 
kiranya banyak rakyat Indonesia, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri, dapat memilih capres dan 
cawapres dengan benar sesuai dengan kehendak Allah.  
 
2. Secara kuantitas, jumlah orang Kristen di Indonesia 
lebih besar dari Korea Selatan. Namun kesadaran akan 
misi gereja-gereja di Indonesia masih sangat rendah. Di 
Indonesia masih ada sekitar 120 suku yang terabaikan. 
Doakan agar Roh kudus memakai dan melawat gereja-
gereja Indonesia untuk melayani suku-suku yang 
terabaikan.  
 
3. Ada sekitar 45.000 WNI dengan berbagai status 
sedang berdomisili di Korea Selatan dan 95% dari 
mereka adalah non-Kristen. Doakan agar Tuhan 
memakai gereja-gereja Indonesia di Korea Selatan untuk 
berdoa dan memberitakan Injil dengan tekun kepada 
mereka dan banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat.  
 
4. Ada sekitar 20 Gereja Indonesia yang berada di Korea 
Selatan yang tersebar di seluruh Korea Selatan. Doakan 
agar Gereja-gereja Indonesia dapat mengembalakan dan 
mengedukasi jemaat-jemaat Tuhan dengan baik sehingga 
saat mereka kembali ke Indonesia mereka dapat menjadi 
dampak dalam keluarga dan masyarakat.  
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Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa 

bersama. 

Februari 2019 

Berdoa Bgai Pernikahan Yang Saleh 

Pernikahan di seluruh dunia cenderung kompleks. Di 

banyak negara orang dewasa memilih untuk tidak 

menikah. Hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan 

pernikahan makin meningkat, poligami masih ada dan 

pengabaian dan perceraian merupakan solusi yang mudah 

bagi banyak orang. Sayangnya beberapa budaya terus 

mengijinkan orang tua memaksa anak gadisnya untik 

menikah dan mengijinkan suami yang lebih tua untuk 

dengan mudah menceraikann anak gadis yang masih muda 

itu yang tidak memiliki hal apa-apa.  

 



Mari Berdoa: 

1. Berdoa bagi 73 tim produksi ketika mereka mengajarkan 
tentang prinsip Tuhan mengenai pernikahan dan relasi 
keluarga.  

2. Berdoa bagi pasangan yang menikah agar mengembangkan 
kemampuan berkomunikasi dan saling membantu dalam hal 
frustrasi dan perasaan yang membantu memecahkan masalah.  

3. Berdoa bagi pasangan yang berdukacita setelah mengalami 
kehancuran pernikahan atau kematian anak. Seringkali tragedi 
menyebabkan perceraian 

4. Berdoa agar orang tua mendidik anak bahwa memilih 
pasanan adalah keputusan yang vital karena itu akan 
menolong menentukan masa depan baik kedua pasangan 
maupun anak-anak. Orang tua bisa menunjukkkan kepada 
anak anak bagaimana menentukan tujuan akan membimbing 
mereka  mengambil keputusan.  

5. Berdoa bagi orang tua dan para pendidik agar mendidik 
anak anak remaja untuk menahan hubungan seks sampai pada 
saat pernikahan agar mereka memiliki pernikahan dan hidup 
yang lebih sehat.  

6. Berdoa bagi wanita Kristen single agar memiliki kekuatan 
dan hikmat untuk mengatasi rintangan dan kesulitan akibat 
tidak menikah dan mengembangkan hubungan dengan Tuhan. 
(1 Korintus 7: 38) 

7. Berdoa bagi para istri yang membiarkan suami menganiaya 
atau melecehkan mereka secara fisik dan verbal karena para 
istri tidak menghormati dirinya sendiri atau membuat dirinya 
tidak layak dicintai.  

8. Berdoa bagi para janda, para istri yang diabaikan, dan ibu 
tunggal yang harus menyediakan kebutuhan anak anaknya. 
Doakan agar masyarakat akan lebih melindungi para wanita ini.  

9. Berdoa bagi orang Kristen agar menghormati anak mudanya 
yang sudah menikah dan berbicara baik baik kepada pasangan 
sementara mereka mencari cara untuk menghormati 
pernikahan.  

10. Berdoa bagi wanita muda yang mempertimbangakan akan 
hidup dengan kekasihnya. Doakan agar mereka menghormati 

dirinya sendiri dan menunggu pria yang berkomitmen untuk 
mencintai mereka dalam suka dan duka.  

11. Berdoa agar hukum dimiliki  dan dijalankan di beberapa 
negara agar orang tua tidak memaksa anak perempuannya 
yang masih muda menikah dengan pria yang jauh lebih tua – 
kadang kadang 10 sampai 30 tahun lebih tua.  

12. Doakan agar iman perempuan Kristen kuat dan tidak 
goyah walaupuan mereka hidup dengan suami yang bukan 
Kristen. Berdoa agar Roh Kudus memimpin para suami yang 
bukan Krusten agar mau menerima anugerah keselamatan.  

13. Doakan para wanita yang secara tidak sehat menarik para 
pria dengan fisiknya, yang membawa mereka kedapa dosa 
seksual. Berdoalah agar Tuhan menyatakan kepada mereka 
kuasa kasihNya dalam mengatasi pencobaan. (Mazmur 73:26) 

14. Doakan para suami Kristen yang memiliki istri yang bukan 
Kristen. Doakan agar kasih dan kelembutan kepada istrinya 
akan membawa para istri terbuka bagi kasih dan keselamatan 
dari Tuhan.    

15. Berdoa agar para orang tua dan pemimpin gereja mendidik 
anak muda tentang bahaya pornografi, yang menghancurkan 
keindahan hubungan fisik. (1 Tesalonika 4:3-5) 

16. Berdoa agar kehadiran Tuhan dialami oleh para wanita 
yang merasa sangat kesepian karena diabaikan oleh para 
suami atau karena tidak pernah menikah.  

17. Berdoa agar para wanita mengetahui bahwa walaupun 
kesepian itu sulit, lebih baik tidak menikah dari pada hidup 
dengan pria yang tidak menghormatinya atau tidak 
menghormati Tuhan mereka dan banyak yang berpengaruh 
negatif kepada anak anak. 

18. Berdoalah bagi korban kekerasan domestik. Berdoa agar 
setiap pria mengerti bahwa Tuhan menciptakan wanita untuk 
menjadi pendamping pria dan bahwa mereka harus mengasihi, 
menghormati dan melindungi istrinya.  

19. Berdoa bagi pengantin wanita yang tidak bisa membayar 
mahar untuk keluarga laki laki. Masalah mahar ini kadang 
kadang menyebabkan penyikasaan, pembunuhan dan bunuh 
diri.  

20. Berdoa agar para wanita dalam pelayanan diberi semangat 
dan mengetahui kekuatan dan kehadiran Tuhan. Banyak dari 
wanita ini menanguung pekerjaan pelayanan yang berat , 
bekerja, dan tanggung jawab keluarga.  

21. Doakan orang Kristen agar mereka menjaga pikiran dan 
hati –hati dalam memilih apa yang mereka baca , apa yang 
mereka tonton dan apa yang mereka dengarkan. “Jadi 
akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang 
mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, 
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan 
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” (Filipi 4: 8)  

22. Doakan anak anak yang menyaksikan kekerasan dalam 
hubungan orang tua mereka. Banyak dari mereka bisa saja 
menjadi suami yang suka menganiaya atau istri yang takut dan 
menerima saja perlakukan kasar suami sebagai hal yang 
normal. 

23. Doakan para janda yang hidup dalam budaya yang 
seringkali para istri disalahkan atas kematian suami mereka. 
Juga doakan mereka yang dipaksa menikahi kerabat dari 
sumainya. 

24. Doakan wanita Kristen yang masih single yang ditekan oleh 
keluarganya untuk menikahi pria yang tidak percaya.  

25. Doakan pasangan Kristen agar belajar Firam Tuhan, 
menghafalnya dan saling mengasihi dan menghormati dengan 
mengikuti prinsip2 Alkitab dalam mengembangkan rerali 
mereka.   

26. Doakan ada lowongan pekerjaan pagi pekerja lokal 
sehingga para ayah bisa bekerja dan  menyediakan 
kebutuhan keluarga mereka dan tidak harus meningglakan 
keluarga karena pekerjaan. 

27. Doakan para janda yang keluarga suaminya tidak 
mengakui hak untuk bertahan hidup untuk memelihata anak 
anak dan mewarisi rumah dan tanah miliki mereka dengan 
suaminya.  

28. Doakan agar suami dan istri dengan rendah hati 
bergantung kepada bimbingan Roh Kudus berhubungan 
dengan sikap dan emosi yang ada dalam hati mereka dan bisa 
saja membahayakan hubungan mereka. 


