Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1.
Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden RI beserta
kabinet 'Indonesia Maju' (2019 - 2024) agar menjalankan
kinerja yang keras, cerdas dengan takut akan Tuhan dan lebih
mengutamakan kepentingan bangsa/negara di atas
kepentingan pribadi/kelompok/politik. Serta Upaya
pemerintah pusat-daerah di dalam menghadapi musim
penghujan dengan terjadinya cuaca ekstrim/buruk, angin
puting beliung, tanah longsor, banjir/banjir bandang di
berbagai daerah.

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

2.
Berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia untuk bersatu,
menghidupi setiap panggilan Tuhan untuk boleh membawa
dampak bagi Indonesia bahkan bagi bangsa-bangsa, dalam
setiap area ‘7 mountains’ (agama, pemerintahan, keluarga,
pendidikan, bisnis, arts & entertainment, media) gereja
mempunyai peran yang aktif dan nyata.
3.
Setiap pribadi mengalami kebangkitan oleh kuasa Roh
Tuhan yang membawa kebangkitan bagi keluarga sehingga
banyak keluarga dibangkitkan, gereja dibangkitkan, kota-kota
dibangkitkan dan kebangkitan yang besar melanda umat
Tuhan di Indonesia sehingga perubahan dan kegerakan terjadi
yang membawa kemuliaan untuk nama Tuhan.
4.
Berdoa untuk orang-orang 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.
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Kesehatan dan Kesehatan Anak Gadis
Tuhan menciptakan kita untuk mempunyai hubungan bersama
dengan Tuhan dan sesama. Inilah anugerah dari Tuhan. Kita
jemaat adalah keluarga di dalam Tuhan. "Demikianlah kamu
bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan
sewarga

dari

orang-orang

kudus

dan

anggota-anggota

keluarga Allah" (Efesus 2:19). Tuhan rindu untuk bekerja melalui
kita. Kami berdoa untuk orang-orang yang kesulitan dalam
berbagai hal agar dapat mendapatkan pertolongan dari orang
lain, dapat berbagi beban kepada orang yang bisa dipercayai
dan mendapatkan teman yang bisa berdoa bersama.
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Mari Berdoa.
1. Tuhan terimakasih untuk pelayanan penyembuhan fisik,
sosial dan spiritual yang diadakan oleh rumah sakit fistula,
gereja dan program Healing Voice kepada para wanita yang
sudah sembuh dari fistula.
2. Tuhan, kami berdoa untuk anak gadis Kristen Vietnam agar
diajar dan hidup dengan standar moral Alkitab. Semoga
mereka menolak godaan budaya untuk berpatisipasi dalam
seks sebelum nikah dan hidup bersama sebelum nikah.
3. Bapa, kami memuji-Mu bahwa di Perancis angka kehamilan
remaja menurun hingga 60% dalam 25 tahun ini karena
pendidikan yang lebih tinggi untuk anak anak gadis.
4. Tuhan, kami berdoa agar pengantin anak orang Roma yang
tinggal di Serbia dan Albania segera berakhir. Pernikahan dini
ini menghalangi pendidikan, membuat anak anak gadis tanpa
kemampuan untuk mendapatkan income untuk hidup.
5. Bapa, kami berdoa agar segera berakhir pemaksaan aborsi
untuk wanita Korea Utara yang hamil yang ditangkap kembali
setelah melarikan diri dari negaranya. Pemerintah tidak ingin
campuran darah pada bangsa mereka
6. Bapa, berilah kekuatan untuk anak-anak gadis Denmark
agar mereka berdiri teguh dalam Engkau, ketika mereka
berjuang dengan stress karena nilai sekolah dan menghadapi
tekanan sosial yang besar.
7. Tuhan, kami memuji-Mu bahwa pemerintah Tanzania
mengeluarkan hukum bahwa anak gadis usia 18 tahun tidak
dijinkan untuk menikah.

11. Bapa, tolongan para remaja di Rumania untuk melihat
teladan Kristen dalam hidup mereka dan menolak seks
sebelum menikah. Semoga para ibu muda berbalik kepadaMu untuk memohon pertolongan dalam mengahdapi misi
orang tua yang rumit.

21. Di Indonesia satu diantara 6 gadis menikah sebelum usia
18 tahun, yang meningkatkan kematian saat melahirkan,
perceraian, kekerasan rumah tangga dan buruh anak.
Doronglah Tuhan para orang tua untuk mengijinkan anak
perempuannya menikmati masa anak dan pendidikan.

12.Bapa, lindungilah anak anak gadis dari pernikahan anak di
India, tahu bahwa itu akan menghalangi pendidikan,
kesehatan dan keamanan mereka.

22. Bapa, kami berdoa bagi remaja Bulgaria agar mereka
memilih kebenaran Alkitab dari pada budaya kesenangan
seksual, yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan;
75 persen aborsi terjadi pada anak remaja usia 16 tahun.

13. Bapa, bangunkanlah orang Kristen di Jerman untuk
berperang melawan praktek pernikahan dini diantara para
imigran di negera mereka dan belahlah anak anak gadis yang
tidak berdaya yang diserahkan sebagai pengantin anak.

23. Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat dan para
pendamping ibu tunggal di Jepang yang berjuang mencari
nafkah untuk keluarganya.

14. Tuhan, kami rindu anak anak gadis di seluruh Canada
agar mereka menemukan nilai dan identitas dalam Engkau
dan bukan pada hubungan sosial.

24. Kami bersukacita bahwa di Cote d’Ivore usia pernikahan
sudah meningkat untuk pria usia 20 tahun dan wanita 18
tahun.

15. Tuhan, kami mohon perlindungan bagi anak anak gadis
muda melawan praktek budaya yang mengakibatkan bahaya
secara fisik pada tubuh mereka yang belum matang begitu
juga konsekwensi secara imosioanal dan mental.

25. Tuhan, kami berteriak kepada-Mu untuk kebebasan para
wanita yang menyelamatkan diri dari Korea Utara. Semoga
mereka tidak ditipu oleh makelar dan dijual pada rumah
pelacuran. Bawalah mereka ke tempat yang aman.

16. Bapa, hati kami hancur ketika mendengar anak anak gadis
Korea hamil dan berakhir pada aborsi, semoga gereja dan
para orang tua mendidik anak anak mereka untuk
menghargai kehidupan.

26. Berilah hikmat bagi para pemimpin yang ingin
menyampaikan masalah pernikahan dan kehamilan dini di
China. Dari 75 juta anak anak muda usia 15 sampai 19, 1.2
juta sudah menikah.

17. Tuhan mohon ubahlah pikiran dan hati dalam budaya dan
pemerintah Nepal agar tidak meneruskan pernikahan anak,
tetapi menawarkan pendidikan gratis dan perlindungan
kepada anak anak mereka.

27. Bapa, kami berdoa untuk penambahan kesempatan untuk
pendidikan, hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan
untuk para wanita di Asia Tengah.

8. Bapa, bukalah mata para wanita muda di Asia Tengah akan
kebenaran-Mu, Sehingga mereka akan mengikuti –Mu dari
pada bergabung dengan agama utama di daerah itu.

18. Kami berdoa bahwa keluarga di Cote d’Ivoire akan
meninggalkan mutilasi genital, pernikahan dini dan
melahirkan di rumah, semuanya itu akan menambah
terjadinya fistula pada wanita yang melahirkan.

9. Bapa, kami berdoa untuk dukungan kasih dan belas
kasihan untuk anak anak remaja di Portugal yang melahirkan
pada usia muda.

19. Bapa, semoga para gadis Finland menemukan nilai positif
pada dirinya dan menghargai bagaimana Tuhan memandang
mereka sebagi putri-Mu.

10. Tuhan, kami bersyukur bahwa program radio anak-anak di
Malawi telah mengubah pikiran dan hati para orang tua,
yang
menyebabkan
mereka
membatalkan
rencana
menikahkan anak gadis mereka.

20. Kami berdoa bagi perlindungan dan ketetapan-Mu bagi
pengantin dan ibu muda. “Semoga Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu
berlimpah-limpah dalam pengharapan.” (Roma 15:13)

28. Terimakasih, Tuhan untuk pelayanan remaja ibu yang
hamil di Rumah Sakit Wanita di Uruguay. Semoga para
remaja ibu itu diberikan kasih dan belas kashan di rumahnya
dan bisa menyelesaikan sekolahnya.
29. Tuhan, hiburlah para ibu muda yang terabaikan yang
menderita karena komplikasi fistula. Hubungkanlah mereka
dengan orang yang dapat memberikan pertolongan medis
dan pulihkanlah jiwa dan raganya.
30. Bapa, kami berdoa untk Dr. Peggy Banks agar
menyerahkan sepenuhnya kehendaknya sendiri kepada
kehendak Tuhan untuk hidup dan pelayanannya setiap hari.

