
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Doa Indonesia 

1. Tanggal 22 Mei lalu KPU telah mengumumkan bahwa 

pilpres 2019 dimenangkan oleh petahana presiden Joko 

Widodo dengan persentase 55.5%. Menyambut 

pemerintahan periode ke dua (2019~2024) doakan agar 

Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan kepada bapak 

presiden Joko Widodo dan wakil presiden Maaruf Amin 

untuk memilih menteri-menteri yang dapat bekerja untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.       

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 127 suku yang terabaikan. 

Doakan agar Roh kudus memakai dan melawat gereja-

gereja Indonesia untuk melayani suku-suku yang 

terabaikan.   

3. Ada sekitar 47.000 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.   

 

 

 

25. Tuhan Yesus, pesan-Mu mencapai hati orang 

melalui ceritera, puisi dan pengulangan. Tolonglah 

kami mengkomunikasikan Injil kepada 4 milliar orang 

di dunia yang lebih suka komunikasi oral. 

26. Bapa tolonglah kami untuk berkomitmen sungguh-

sungguh kepada firman-Mu, untuk mengajarkannya 

kepada anak anak kami dan membicarakannya 

kemanapun kami pergi. (Imamat 11: 18-20) 

27. Bapa tolonglah agar budaya dapat melihat bahwa 

pendidkan itu faktor pelindung yang kuat, anak gadis 

yang sekolah kurang rentan terhadap eksploitasi anak 

termasuk pekerja dan perdangan anak.  

28. Kami memuji Engkau Tuhan bahwa wanita yang 

buta huruf menerima informasi yang bernilai dari 

program radio Women of Hope. 

29. Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan, berilah 

masing masing kami semangat untuk belajar dan hati 

yang selalu mencari Engkau dan jalan-Mu.  

30. Tuhan , kami mohon agar pendidikan disediakan 

bagi anak-anak gadis yang budayanya tidak 

mengijinkan anak gadis sekolah dengan anak laki-laki 

yang bukan saudara.  

31. Bapa kami berdoa bagi Dr. Peggy Banks dan 

memohon agar Engkau menjadi pembimbing dan 

gurunya pada saat ia memimpin pelajanan TWR 

Women of Hope di seluruh Dunia.  

 

TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan 

jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-

orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia 

mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah 

hati. (Mazmur 25: 8-9) 
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Pendidkan Untuk Wanita Dan Anak Gadis 

Bulan ini kita berdoa pendidikan untuk wanita dan  anak 

gadis di seluruh dunia, mohonlah agar penghalang bagi 

pendidikan formal mereka disingkirkan dan biarlah mereka 

menerma Pencipta mereka sebagai guru sepanjang hidup 

mereka Berdoalah agar para wanita dan anak gadis 

menerima harapan dari Tuhan dan Firman-Nya bersama 

arahan bijaksama yang mereka butuhkan untuk hidup 

dewasa secara rohani --- Tuhan senang bila Firman-Nya 

kembali kepada-Nya.  



Mari Berdoa. 
 

1. Bapa, bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu dan 

ajarlah kami, karena Engkau Tuhan dan Juruselamat 

kami, dan harapan kami ada padaMu sepanjang hari. 

(Mazmur 25:4-5) 

2. Tuhan, gerakanlah hati para keluarga, budaya dan 

pemerintahan untuk memandang anak gadis layak 

mendapatkan pendidikan, karena mereka diciptakan 

dalam Gambar-Mu. (Kejadian 1:27) 

3. Tuhan, pakailah penddikan untuk mematahkan 

generasi lingkaran kemiskinan dengan memampukan 

para anak gadis mendapatkan skill dan pengetahuan 

yang mereka butuhkan.  

4. Tuhan, berilah hikmat dan pengertian bagi para 

penulis yang mempersiapkan program Women of Hope 

untuk oral komunikator, yang belajar dengan baik melalui 

pengalaman, pergaulan, pengulangan dan interaksi.  

5. Yesus, tolonglah kami untuk tetap setia pada ajaran-

Mu sehinnga kami akan tahu kebenaran-Mu dan itu akan 

membebaskan kami. (Yohanes 8: 31-32) 

6. Tuhan, biarlah ketetapan dibuat untuk keselamatan 

dan pendidikan yang yang berkualitas untuk setiap murid 

termasuk para ibu, pengungsi, dan bagi mereka 

penyandang disabilitas serta minoritas.  

7. Bapa, berilah hikmat, dalam mengajar para wanita 

yang butahuruf yang berjuang ketika ambil bagian dalam 

Bible Study dan pelayanan penyembahan karena mereka 

mengolah informasi secara berbeda.  

8. Tuhan, kuatkan dan berilah ketahaban kepada para 

anak gadis yang bekerja dengan waktu yang panjang 

untuk membantu keuangan keluarga, banyak dari 

mereka yang harus mengasuh anak dan orang tua yang 

lanjut usia sambil sekolah. 

9. Kami memuji-Mu Tuhan, karena program radio yang 

membagikan pokok doa sehingga mereka yang tidak 

bisa membaca bisa berdoa bersama kami.  

10. Bapa, bimbinglah kami berjalan di jalan yang terbaik 

dalam hidup kami, ajarlah dan awasilah kami. (Mazmur 

32: 8) 

11. Tuhan, lindungilah para gadis dari perkosaan, dari 

pukulan atau pembunuhan ketika mereka pergi sekolah 

atau tinggal di asrama siswa. (Mazmur 32: 7). 

 

12. Tuhan , tolonglah agar budaya melihat bahwa 

pendidikan berhubungan sangat erat dengan perbaikan 

kesehatan dan nutrisi, memperbaiki kesempatan anak 

untuk bertahan hidup.  

13. Kami memuji-Mu Tuhan, karena produksi dan 

duplikasi program Women of Hope. Oral komunikator 

mendengarkan berulang kali, menghafal materi dan 

menerapkannya dalam hidup mereka.  

14. Bapa kami berterimakasih, atas pemberian Roh 

Kudus, yang mengajarkan dan memampukan kami 

mengerti kebenaran-Mu. (Yohanes 14: 26) 

15. Tuhan, kami berdoa agar ada ketetapan untuk 

pendidikan yang gratis dan diharuskan dan bantuan dana 

untuk transportasi sekolah dan seragam, khususnya bagi 

yang miskin.  

16. Tuhan kami memuji Engkau untuk ribuan wanita yang 

setia dalam kelompok doa TWR Women of Hope di 

seluruh dunia. Beberapa menterjemahkan secara oral 

untuk para pendoa yang tidak bisa membaca.  

17. Tuhan kami berdoa bagi pernikahan yang kandas 

dan pemaksaan pernikahan, yang menyebakan para 

gadis berhenti sekolah atau melarikan diri untuk 

menghindari hal itu.  

18. Bapa terimakasih bahwa semua Firman Tuhan ditulis 

untuk mengajar kami. Itu memberi kami haparan dan 

semangat pada saat kami dengan sabar menunggu janji-

Mu digenapi. (Roma 15:4) 

19. Tuhan biarlah uang sekolah ditiadakan untuk sekolah 

menengah. Agar hal ini menambah pendaftaran dan 

untuk mengurangi eksploitasi seks dan pekerja anak.  

20. Tuhan berilah kekuatan dan kreatifitas bagi 

penterjemah dan tim produksi program Women of Hope 

pada saat mereka memperjelas kebenaran Tuhan bagi 

wanita buta huruf. Tolonglah mereka agar bisa 

berkomunikasi secara efektif dalam budaya dan Bahasa 

hati pendengar mereka. 

21. Tuhan, lindungilah para gadis dari kekerasan dan 

pelecehan sekssual oleh para guru dan teman. 

Selamatkan dan lindungi mereka dari yang jahat. 

(Mazmur 12:7) 

22. Ketika kami merendahkan diri dan berlaku baik 

dihadapan-Mu, dan meninggikan Engaku Bapa, bimbing 

kami dan ajarlah kami jalan-Mu. (Mazmur 25:8-9) 

23. Tuhan kami berdoa bagi para pemimpin masyarakat 

agar melihat pentingnya mengadakan air bersih dan 

fasilitas toilet di sekolah agar bisa digunkan para gadis.  

24. Bapa kami berdoa bagi pendidikan agar menyertakan 

semua matapelajaran inti, karena ciptaan-Mu luas dan 

Engkau memberitahu kami bahwa orang bijak 

menyimpan pengetahuan. (Amsal 10:14) 


