
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

1. Bersyukur untuk Pemilu 2019 yang sudah berlangsung 

dengan baik. Doakan Presiden Joko Widodo & Wakil Presiden 

Jusuf  Kalla, para menteri Kabinet Kerja bisa menyelesaikan 

masa tugasnya dan Presiden terpilih Bapak Joko Widodo & 

Wakil Presiden terpilih Bapak K.H. Ma’ruf  Amin untuk 

periode 2019-2024, agar dalam memimpin dan menjaga 

Bangsa & Negara Indonesia, Tuhan senantiasa memberikan 

kekuatan, kesehatan, hikmat kebijaksanaan & hati yang takut 

akan Tuhan. 

2. Saat ini dalam proses seleksi dan pembentukan kabinet 

periode 2019 – 2024, doakan agar Tuhan terus memberikan 

hikmat dan menempatkan orang-orang yang tepat duduk 

dalam pemerintahan. Tuhan memberikan roh yang takut akan 

Tuhan dan dengan tekun bekerja dan membangun bangsa 

Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. 

3. Doakan keluarga-keluarga di Indonesia yang tengah 

berjuang dalam menghadapi tantangan jaman ini, khususnya 

masalah narkoba, sex bebas dan penyalahgunaan sosial media, 

pendidikan, dll. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan 

untuk keluarga-keluarga tersebut memenangkan generasi ini 

dan membawanya kepada Kristus.  

4. Doakan gereja-gereja Indonesia, sebagai kesatuan tubuh 

Kristus terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini serta 

membawa Injil Kristus dan menyatakan kebenaran-Nya. 

 

 

 

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

bersama. 

Agustus 2019 

Pernikahan Anak 

Pernikahan anak merupakan bencana bagi anak gadis, dan 

budaya secara umum, ketika  anak-anak gadis tidak siap 

secara fisik dan emosional untuk menjadi istri atau ibu. 

Dengan tubuh yang belum matang mereka beresiko 

mengalami komplikasi dalam kehamilan seperti fistula, 

kerusakan organ vital, yang membawa kepada masalah 

kesehatan jangka panjang, malu dan terisolasi. Pengantin 

wanita seringkali menjadi objek kekerasan fisik, sekual 

dan emosional. Keadaan itu rentan terhadap perdagangan 

manusia yang bertujuan kekerasan.  

 



Mari Berdoa. 

 
1. Doakan 650 juta anak gadis dan para wanita yang 
menikah pada saat mereka masih anak-anak. Mohonlah 
kepada Tuhan agar menunjukkan kepada mereka bahwa 
Tuhan mengasihi mereka dan ingin menyelamatkan, 
menebus dan melindungi mereka. (Mazmur 36:7) 

2. Doakan agar Tuhan mengubah pikiran dan hati mereka 
yang menganggap wanita sebagai interior dan kurang 
berharga dari pada pria. Engkau menciptakan baik pria 
maupun wanita dalam gambar-Mu, dan harga kami 
ditetapkan oleh Engkau. (Kejadian 1:27) 

3. Doakan agar pemerintahan lokal dan nasional 
mendukung para anak gadis dan wanita dengan 
menyediakan pendidikan, pelayanan kesehatan, skill dan 
kesempatan ekonomi. 

4. Doakan para gadis yang telah diperkosa dan kemudian 
dipaksa untuk menikahi pemekorsa untuk melindungi 
kehormatan keluarga. 

5. Doakan pengantin anak anak agar menemukan 
pendukung dan training yang dibutuhkan untuk 
membesarkan anak yang sehat. Banyak negara sekarang 
berinisiatif memberikan skill dan pendidikan kepada anak-
anak yang sudah menikah.  

6. Doakan perlindungan dan penempatan pengunsi untuk 
anak gadis yang melarikan diri dari rumah untuk 
menghindari pernikahan paksa. Tuhan kiranya melindungi 
mereka dari perdagangan seks dan semua hal yang akan 
mencelakakan mereka. (Mazmur 99: 9-10) 

7. Doakan keselamatan dan perlindungan untuk pengungsi 
anak gadis dan mereka yang dalam krisis kemanusiaan 
yang berseriko pada serangan fisik dan seksual . 

8. Doakan 2 juta anak gadis dan para wanita yang 
menderita dari fistula (kebocoran rahim) yang disebabkan 
dari kelahiran yang terhambat. 

9. Doakan agar ada perubahan pemikiran dan hati dalam 
budaya dimana anak anak digunakan sebagai pengantin 
untuk membayar hutang, menyelesiakan perselisihan atau 
menyelesaian sosial, ekonomi dan kelompok-kelompok 
politik.  

10. (2 Cor. 1:3-4) Doakan agar pengantin anak menemukan 
ketenangan dan kebenaran dalam Firman Tuhan (2 Korintus 
1: 3-4) 

11. Doakan agar setiap bangsa menentukan usia 
pernikahan adalah 18 tahun. Doakan untuk perlindungan 
untuk memastikan persetujuan orang tua atau pengecualian 

lain tidak akan dipakai untuk memaksa para gadis untuk 
menikah.  

12. Doakan anak anak yang dilahirkan dari ibu yang belum 
dewasa yang memiliki resiko kesehatan dan nutrisi yang  
lebih besar. Pernikahan anak selalu berhubungan dengan 
resiko kematian baik untuk ibu dan bayi.  

13. Doakan agar pengantin anak-anak tahu bahwa hati 
Tuhan untuk mereka. “Sebab yang menjadi suamimu ialah 
Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-
Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, 
Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti 
isteri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati TUHAN 
memanggil engkau kembali; masakan isteri dari masa muda 
akan tetap ditolak? firman Allahmu. (Yesaya 54:5-6) 
 

14. Doakan agar pernikahan anak tidak dijadikan alat untuk 
manipulasi. Pada beberapa budaya, harga pengantin 
perempuan menjadi income bagi keluaraga miskin, dan 
pengantin pria akan menerima mas kawin yang lebih kecil 
bila pengantin perempuan masih muda.  

15. Doakan agar para suami yang telah menikahi pengantin 
anak agar mengasihi dan memperlakukan mereka dengan 
martabat dan hormat. “Hai suami, kasihilah isterimu 
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah 
menyerahkan diri-Nya baginya” (Efesus 5: 25-27)  

16. Doakan agar Tuhan menggerakan hati dan pikiran 
masyarakat dan budaya untuk mengubah keyakinan dan 
pelaksanaan pernikahan anak.  

17. Doakan agar pengantin anak-anak memiliki akses ke 
program Women of Hope untuk memberi semangat spiritual 
dan menyediakan hikmat praktis dalam mengasuh 
keluarganya.  

18. Doakan kelanjutan kerjasama global, regional, nasional 
dan agen pemerintah lokal untuk bekerjasama dalam 
menghapus pernikahan anak, dan penikahan paksa. (Daniel 
2: 21) 

19. Doakan para wanita yang menikah ketika mereka masih 
anak-anak dan telah diabaikan , dicerai atau menjadi janda. 
Doakan agar ada penyertaan, dukungan dan semangat 
ketika mereka mengurus keluarga yang masih muda.  

20. Doakan anak anak gadis dari keluarga miskin dan 
daerah terpencil yang memiliki resiko dijadikan pengantin 
anak. Banyak dari pengantin anak-anak ini memiliki sedikit 
atau tidak memeliki pendidikan samasekali.   

21. Doakan pengantin anak yang mengalami kekerasan 
rumah tangga. Banyak dari mereka yang menjadi korban 

kekerasan fisik ,sekual dan emosional. (Mazmur 140:1) 

22. Doakan agar ada penurunan pernikahan anak yang 
berlanjut di seluruh dunia. Dalam 10 tahun terakhir angka 
penkahan anak turun antara 25 sampai 21 % secara global.  

23. Kehendak Tuhan pada pernikahan----ketika seorang 
laki-laki dan wanita ----menjadi satu. Doakan pendidkan 
tentang pernikahan yang benar diajarkan dan hidup dalam 
budaya di seluruh dunia. (Ibarani 13: 4) 

24. Doakan perlindungan kepada pengantin anak. “Tetapi 
semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, 
mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena 
Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan 
bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu” (Mazmur 
5: 12) 

25. Doakan agar sunat pada anak perempuan diakhiri 
sebagai bagian upacara pada dunia wanita. Dan biasanya 
itu diikuti dengan pernikahan anak. Kita patut mengucap 
syukur kemajuan telah dibuat di Ethiopia untuk mengakhiri 
praktek tersebut.  

26. Doakan agar ada hukum yang berhubungan dengan 
pernikahan anak dan untuk penghapusan celah legal dan 
pengecualian. (Ulangan 11:1) 

27. Doakan pengantin anak memiliki kebebasan untuk 
melanjutkan pendidikannya. Lingkaran kemiskinan akan 
terus berlanjut bila anak gadis kehilangan kesempatan untuk 
pendidikan.  

28. Doakan agar diakhirinya pengantin anak, dan 
pemaksaan masuk pada perdagangan manusia, yang 
menempatkan mereka pada resiko terkontaminasi infeksi 
HIV. (Mazmur 38: 21-22) 

29. Doakan agar para guru dan pemimpin masyarakat untuk 
mendidik para anak  gadis agar mereka bisa menolak 
pernikahan paksa dan melindungi para anak gadis itu bila 
orang tuanya tidak mau mendengarkannya.  

30. Doakan agar ada kekuatan bagi pengantin anak.” 
janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah 
bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang 
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa 
kemenangan. 
(Yesaya 41:10) 

31. Doakan agar para ayah mengasihi putrinya, 
memperlakukan mereka dengan martabat, memberi 
semangat untuk belajar dan membela mereka dari praktek 
budaya dan mencelakannya. (1 Korintus 13: 6-7) 

 


