
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara khusus para ibu memiliki tanggung jawab utama dalam 
memastikan anak-anak mereka mendapatkan nutrisi, 
bimbingan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mereka 
butuh kan untuk tumbuh dengan sehat, tumbuh menjadi 
dewasa. Sejak dari janin , bayi mendapatkan nutrisi dari 
ibunya. Sebagai anak balita , para bayi belajar tentang dunia 
mereka sementara mengembangkan sikap dan reaksi yang 
akan mengarahkan kepada masa depan mereka. Anak –anak 
dan para remaja belajar dari ibu mereka tentang apa sikap 
yang bisa diterima atau yang tidak bisa diterima. Para ibu 
memiliki tanggung jawab yang besar dan terlalu sering 
pengorbanan mereka tidak dihargai ketiak mereka 
menghadapi tantangan yang tidak bisa mereka atasi.  

Setiap pagi, jutaan ibu dan anak-anak mereka memulai hari 
mereka dengan pakaian kotor karena terbatasnya air untuk 
mencuci pakaian mereka. Semak belukar atau pot harus 
melayani mereka sebagai toilet, sebuah kenyataan bukan saja 
menimbulkan ketidak nyamannan tetapi juga resiku 
keamanan. Mereka bisa mandi atau hanya mencuci wajah 
mereka jika mereka bisa menyimpan air di hari sebelumnya. 
Membuat sarapan atau kopi untuk membantu mereka 
memulai hari juga tergantung dari air apa yang tersisa dari 
hari sebelumnya. Para ibu , atau para anak perempuannya 
kebanyakan harus berjalan beberapa kilometer untuk mencari 
air untuk memasak , minum dan merawat para anggota 
keluarga. Air yang mereka konsumsi tidak cukup bersih 
sehingga mereka harus menyaingnya dengan kain dan 
mendidihkannya selama 20 menit untuk membunuh cacing 
dan kuman yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit-
---sering kali berakibat fatal. 

Jutaan ibu tidak memiliki panutan Kristen atau belum pernah 
menerima pelatihan bagaimana mengasuh bayinya dengan 
tepat, membuat makanan bernutrisi, menjaga agar 
keluarganya sehat, menjahit, atau mengajarkan nilai moral 
kepada anak-anaknya.  

Bulan ini mari kita berdoa bagi banyak ibu agar mengenal 
Tuhan dan mencari Tuhan untuk mendapatkan hikmat, 
kekuatan, dan semangat ketika mereka membentuk masa 
depan dunia melalui anak-anak mereka. 

 

Pokok Doa Indonesia 

1.   Doakan persiapan pra-Paskah, peringatan Jumat 

Agung sampai Paskah nanti agar terjadi kebangkitan rohani 

bagi jemaat dan melalui perayaan Paskah sebagai puncak 

peringatan pengorbanan Yesus dan karya keselamatan Allah 

bagi umat manusia, segenap jemaat mengalami anugerah 

Tuhan, menerima berkat rohani dan berkomitmen hidup 

dalam kekudusan. 

2.   Doakan untuk pemilu pada April 2019 mendatang. 

Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. 

Doakan juga untuk pemerintah di Indonesia: Presiden, 

Wakil Presiden, Kabinet, DPR/MPR, Pemerintah pusat 

sampai ke daerah. Biar roh yang takut akan Tuhan 

dinyatakan bagi mereka semua dan oleh pertolongan Tuhan 

mereka diberikan kuasa otoritas-Nya untuk memimpin 

bangsa Indonesia. 

3.   Doakan bagi bangsa dan negara Indonesia agar 

perlindungan Tuhan dinyatakan, bangsa kita dijauhkan dari 

bencana, terorisme, dan berbagai isu yang mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Biarlah bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang adil dan makmur serta menjadi berkat 

yang besar bagi bangsa-bangsa. 

4.   Berdoa untuk gereja-gereja Indonesia yang ada di 

Korea. Biarlah semua gereja mengalami pertumbuhan dan 

kebangkitan. Semua Jemaat Tuhan juga bertumbuh dalam 

iman dan kerohanian mereka sehingga mereka juga 

mengambil peran aktif dalam memenuhi panggilan Tuhan 

dan menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama. 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

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

bersama. 

Mei 2019 

Berdoa Bagi Para Ibu 

Para ibu memegang masa depan di tangan mereka. Porsi 

terbesar hidupnya dihabiskan untuk pengasuhan masa 

depan para guru, dokter, pendeta, pemilik usaha, politisi 

dan tak terhitung lagi pekerjaan yang dikejar oleh 

masyarakat. Tambahan lagi, anak laki-lakinya akan menjadi 

suami dan ayah, dan banyak dari anak perempuannya akan 

menjadi istri dan ibu.  



Mari Berdoa. 

 

1. Doakan agar para ibu mengalami hubungan dengan Tuhan dan 

yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka dan akan membimbing 

mereka ketika mereka menunjukkan bagaimana mereka 

menghormati Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan.  

2. Doakan para ibu agar mengasuh anak merupakan prioritas 

dalam hidup mereka dan menyadari tanggung jawab utama yang 

mereka miliki ialah membentuk sikap anak dan percaya kepada 

Tuhan, orang lain, mengikuti budaya dan nilai-nilai. 

3. Doakan agar para pemimpin masyarakat menyediakan tenaga 

akli kesehatan dan peralatan kesehatan untuk mencegah 

komplikasi selama kehamilan dan kelahiran.  

4. Doakan para ibu agar mendidik anak-anaknya untuk 

merencanakan kehidupan pada masa dewasa dan mengatur 

prioritas untuk menyembah Tuhan bersama pasangan dan karir. 

5. Doakan para ibu di Korea Utara yang menurut laporan Human 

Right Council, telah menderita kekejaman yang tak terkatakan 

seperti dipaksa menenggelamkan bayi mereka sendiri, dipenjara 

bersama anak -anak, atau kelaparan, diperkosa dan dianiaya. 

6. Doakan para ibu agar memilih kehidupan bagi bayi mereka dari 

pada menggugurkannya.  

7. Doakan para ibu tunggal dan para yang diabaikan oleh ayah 

dari anak-anak mereka agar menemukan peduli dan pertolongan 

dari orang –orang Kristen yang menawarkan harapan bagi masa 

depan yang baik melalui kasih dan anugerah Tuhan.  

8. Doakan para ibu dan ayah agar menghargai anak 

perempuannya dan menunjukkan kasih dan semangat kepada 

mereka yang tetap sendiri walaupun itu dianggap memalukan 

dalam beberapa budaya.  

9. Doakan para ibu agar memimpin anaknya mengerti anugerah 

keselamatan Tuhan dan menunjukkan kepada mereka bahwa 

Tuhan bisa memakai mereka untuk melakukan hal besar untuk 

kekekalan. 

10. Doakan anak-anak dari semua umur untuk menunjukkan 

kepada para ibu mereka , penghargaan, kasih dan hormat karena 

mereka sudah memberikan hidup, mengasihi tanpa syarat dan 

menghidupi mereka dengan penuh pengorbanan. 

11. Doakan kuasa Injil menyentuh hati dan kehidupan para ibu 

yang tertipu dengan agama dan ideologi yang salah.  

12. Doakan para ibu dan juga para nenek agar menolak sunat 

pada wanita, yang masih diberlakukan di banyak negara di Afrika 

dan Timur Tengah.  

13. Doakan anak gadis muda yang dipaksa menikah ketiak anak -

anak dan memiliki bayi pada saat remaja, menyebabkan banyak 

yang menderita masalah kesehatan.  

14. Doakan para wanita agar bersatu membantu para pemimpin 

masyarakat untuk mengerti pentingnya perlindungan kepada 

wanita dari perkosaan dan dari hubungan yang tanpa 

perlindungan yang mungkinkan terinfeksi HIV.  

15. Doakan agar ada ketentuan penyediaan pelayanan kesehatan 

yang lebih baik untuk mencegah kematian dis seluruh dunia 

akibat komplikasi selama proses  kehamilan dan kelahiran.  

16. Doakan para wanita yang kehilangan bayinya karena 

keguguran dan menangisi atas bayi yang tidak pernah mereka 

gendong.  

17. Doakan para ibu yang pengangguran yang berjuang 

menghidupi anak mereka.  

18. Doakan agar derita, rasa bersalah, kemarahan dan depresi 

tidak menguasai para ibu yang berduka karena kematian anaknya. 

19. Doakan kelompok-kelompok lokal yang bertujuan untuk 

mengajar kaum ibu mengasuh bayi mereka dan menyemangati 

mereka untuk kembali ke sekolah dan berjuang untuk masa depan 

yang lebih baik.  

20. Doakan para ibu khususnya mereka yang tidak bisa membaca 

agar mendengar kasih Tuhan bagi mereka melalui program 

Women of Hope. 

21. Doakan agar para wanita menemukan harapan dalam Kristus 

dan tidak kembali kepada alkohol. 

22. Doakan ketetapan dan anugerah Tuhan  bagi para wanita 

yang belum bisa melahirkan anak. 

23. Doakan para wanita dan anak -anak gadis agar menerima 

informasi dan dukungan yang mereka butuh kan untuk mencegah 

kehamilan yang terlalu cepat dan terlalu sering.  

24. Doakan para orang tua dan pegawai pemerintah lokal agar 
memberi semangat kepada anak-anak gadis agar tetap sekolah 
dan mencegah mereka menikah dini dan mempromosikan 
perkembangan pekerjaan yang layak di mana para wanita muda 
bisa membangun produktivitas mereka 

25. Doakan para suami dan ayah agar mengerti tanggung jawab 

dan mengalami sukacita dalam mengurus keluarga mereka 

26. Doakan para wanita yang ingin mengadopsi anak dan 

memberikan kasih dan peduli yang layak diterima oleh anak asuh.  

27. Doakan berkat dan penetapan Tuhan bagi mereka yang 

menyambut dan menerima anak –anak yang kehilangan orang tua 

mereka karena perang , HIV/AIDS atau kemiskinan yang ekstrem. 

28. Doakan para ibu Kristen yang telah meninggalkan rumah 

mereka dengan anak-anak mereka karena mereka ketakutan 

bahwa keluarga dan tetangga yang anti Kristen akan 

mencelakakan mereka. 

29. Doakan para ibu Kristen yang mencoba untuk membesarkan 

anak mereka mengenal dan mengasihi Tuhan walaupun suami 

dan keluarga mereka menganut agama lain.  

30. Doakan agar para ibu mengajar anak-anak mereka bahwa 

kekayaan tidak akan memuaskan kebutuhan terdalam mereka 

tetapi Kristus dapat memberikan mereka tujuan yang benar dan 

mengisi kekosongan hati mereka.  

31. Doakan para ibu yang telah putus asa dan memberikan 

anaknya untuk diadopsi atau dijual karena mereka tidak bisa 

menyediakan makanan dan rumah untuk mereka. 

 


