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DAFTAR ISI (Halaman 2): 
 

Misi Kami: 
Membentuk Jaringan Wanita Baptis untuk Memberikan Dampak pada Dunia bagi 

Kristus 
 

Saudari-saudari terkasih dalam Kristus, 
 
Selama lebih dari 70 tahun, para saudari dalam Kristus telah bersatu dalam doa untuk Hari Doa Wanita 
Baptis Sedunia. Sungguh suatu warisan yang harus dihormati dan sejarah yang patut untuk dilanjutkan 
saat kita berkumpul sekali lagi untuk berdoa tahun ini di rumah, gereja, dan komunitas di seluruh dunia! 
 
Tema 2022 adalah “Kemenangan Hidup” yang diambil dari 2 Korintus 2:14: “Tetapi syukur bagi Allah, 
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan kami Ia 
menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.” Saat Anda berdoa tahun ini, bayangkan 
keharuman doa kolektif kita semua didoakan di lebih dari 100 negara! Kami yakin Anda akan diberkati 
dan dikuatkan saat kita berkumpul untuk membaca Firman Tuhan, mendengar cerita kemenangan, dan 
mencari Tuhan dalam doa. 
 
Selain itu, Hari Doa memberikan kepada Wanita Baptis kesempatan untuk memberi dengan murah hati 
dalam mendukung inisiatif global Aliansi Wanita Baptis Sedunia di tujuh Serikat Kontinental kami. 
Karunia finansial ini terus membuat perbedaan yang kekal, memberikan bantuan praktis bagi wanita 
yang membutuhkan dan memperlengkapi para wanita Baptis untuk memberikan dampak ke seluruh 
dunia bagi Kristus. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari acara ini yang mendorong pelayanan 
yang berarti sepanjang tahun! 
  
Panduan ini mencakup informasi untuk membantu Anda merencanakan dan berpartisipasi dalam Hari 
Doa, termasuk permintaan doa khusus dari masing-masing Persatuan Kontinental serta rincian tentang 
proyek pelayanan tahun ini. Anda juga akan menemukan informasi tentang tiga elemen baru dalam 
pengalaman Hari Doa. 
 

• Networking: Melalui peluncuran platform virtual kami, Anda akan dapat saling terhubung 

dengan para pemimpin pelayanan wanita di seluruh dunia, menemukan bagaimana orang lain 

merayakan Hari Doa, dan berkolaborasi untuk memajukan misi bersama kami.  

• Resourcing: Di situs web baru kami (BWAWomen.org), Anda akan menemukan berbagai sumber 

yang berkaitan dengan Hari Doa, termasuk kalender doa 40 hari.  

• Worshiping: Di seluruh platform sosial kami, kami akan menyelenggarakan Ibadah Hari Doa 

Sedunia pertama kami, dan Anda diundang untuk ikut merayakannya! Buatlah rencana untuk 

bergabung dengan kami secara online pada tanggal 15 Oktober untuk berdoa dan melantunkan 

pujian yang penuh kuasa untuk memulai perayaan Hari Doa 2022.  

Saya menantikan semua yang Tuhan sediakan saat kita membangun sejarah kita yang luar biasa 
bersama-sama dan memanfaatkan berbagai teknologi baru untuk memperluas jangkauan masa depan 
kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk kerajaan dan persaudaraan 
global kita! Merupakan suatu berkat dan kehormatan untuk bisa melayani bersama Anda. 
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Berdiri Bersama dalam Doa, 
 
J. Merritt Johnston 
Direktur Eksekutif, Aliansi Wanita Baptis 

 
 

Hubungi Kami  
Aliansi Wanita Baptis Sedunia 

405 N. Washington Street 
Gereja Falls, Virginia 22046 AS 
bwawomen@baptistworld.org 

+1 703-889-7206 
BWAWomen.org 
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Halaman 3:  
 

TENTANG ALIANSI WANITA BAPTIS 
Pada tahun 1950, pembentukan Komite Wanita secara resmi disetujui oleh Baptist World Alliance (BWA) 
dan didukung oleh 10.000 wanita dari 21 negara yang hadir di Kongres Baptis Sedunia tahun itu. Melalui 
kesetiaan Tuhan, ruang lingkup dan kedalaman pelayanan telah berkembang secara signifikan selama 
bertahun-tahun. 
 
Terdiri dari tujuh Serikat Kontinental yang mencakup lebih dari 175 serikat pekerja dan organisasi 
perempuan, BWA Women atau Aliansi Wanita Baptis Sedunia kini menjadi komunitas perempuan di 
seluruh dunia di lebih dari 140 negara yang memberikan dampak pada dunia bagi Kristus. Dengan visi 
untuk melihat para wanita berkembang dan melayani, BWA Women memfasilitasi koneksi untuk 
keterlibatan global dan mengembangkan sumber daya untuk dampak global, termasuk mobilisasi Hari 
Doa Sedunia Wanita Baptis tahunan. Bersama-sama kita adalah bagian dari Baptist World Alliance, 
jaringan 51 juta Baptis dan 176.000 gereja. 
 
Logo kami adalah cerminan dari keragaman wanita Baptis di seluruh dunia, dengan setiap serikat 
pekerja dikenali dengan salah satu dari tujuh warna. Setiap Persatuan Kontinental bukanlah pilar yang 
berdiri sendiri, melainkan sebuah komunitas yang bersatu di sekitar cinta kita bersama untuk Yesus 
Kristus – diwakili oleh tali putih yang menyatukan kita. 

 
BIDANG PELAYANAN UTAMA 
Untuk memajukan misi global Tuhan, kami fokus pada lima bidang pelayanan utama yang 
diuraikan di bawah ini. 
 
MEMPERKUAT Ibadah, Persaudaraan, dan Persatuan 
Berpusat pada Yesus Kristus dan berakar pada kehidupan rohani yang dalam, kami memperkuat 
keluarga kami di seluruh dunia melalui pertemuan berkelanjutan; kehadiran pastoral; persahabatan 
timbal balik; dan penanaman ibadah, persekutuan, dan persatuan. 
 
MEMIMPIN Misi dan Penginjilan 
Didorong oleh Amanat Agung, kami memimpin dengan komitmen penuh semangat untuk kesaksian Injil 
di setiap konteks dan kelompok masyarakat; membina kemitraan multi arah yang menghubungkan 
individu dan gereja; dan mendorong misi global dan penginjilan. 
 
MEMEBERIKAN RESPON melalui Bantuan, Pertolongan, dan Pengembangan Masyarakat  
Menghadapi tantangan untuk dengan murah hati mengasihi sesama kita, kita menanggapi orang-orang 
yang membutuhkan; berkolaborasi di saat krisis; lembaga jaringan; mendukung keberlanjutan dan 
perawatan penciptaan; membangun kapasitas; memberdayakan keterlibatan gereja lokal; dan bantuan 
sumber daya, bantuan, dan pengembangan masyarakat. 
 
MEMBELA Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan 
Berkomitmen pada pemahaman alkitabiah tentang gambar dan rupa Allah dalam diri setiap manusia, 
kami mempertahankan etika hidup; mendukung kebebasan beragama untuk semua; berdiri dalam 
solidaritas dengan yang terpinggirkan; advokasi di setiap tingkat; melatih dan berjejaring secara proaktif; 
dan memobilisasi untuk kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan keadilan. 
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MENINGKATKAN Refleksi Teologis dan Kepemimpinan Transformasional 
Dipanggil untuk mengajar, kami memajukan pelatihan multikultural dan multibahasa; memberdayakan 
pemimpin generasi berikutnya; mendorong dialog dan praksis yang bermakna; dan terlibat dalam 
refleksi teologis yang relevan dan kepemimpinan transformasional. 

 
HALAMAN 4-5 

Aroma Manis dari Kemenangan Hidup 
Pelajaran Alkitab dari Presiden Aliansi Wanita Baptis Sedunia Karen Wilson 

 
Baru-baru ini saya merayakan ulang tahun dan suami saya bertanya kepada saya apa yang bisa dia beli 
sebagai hadiah untuk. 
 
Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah aroma baru yang indah. Saya tidak memiliki banyak parfum, 
tetapi hanya satu yang saya pakai setiap hari. Jadi kami pergi ke sebuah toko. Setelah menghabiskan 
berjam-jam untuk mencoba yang ini dan yang itu, saya menemukan apa saya inginkan. Itu ‘memiliki 
wangi yang tepat' dan cocok dengan apa yang saya inginkan. 
 
Anda bisa dimaklumi saat melihat dunia di sekitar Anda dan berpikir bahwa mungkin membahas parfum 
sedikit sembrono. Tampaknya ada begitu banyak penderitaan dan rasa sakit, begitu banyak 
ketidakpastian, begitu banyak perjuangan. Anda benar. Semua hal ini adalah bagian dari keseharian kita. 
Namun, terlepas dari hal-hal itu, kita berjalan dalam kehidupan yang penuh kemenangan di mana aroma 
sejati yang diminta untuk kita pakai tidak dibeli di toko tetapi adalah milik Yesus Kristus. Ini adalah 
aroma yang tak tertandingi yang membuat dunia tertarik. Aroma ini tidak cepat hilang – tidak memudar 
seiring berjalannya waktu. Itu hanya tumbuh lebih kuat dan lebih indah semakin lama hadir. 
 
Rasul Paulus, sementara mengakui tantangan yang dia dan gereja hadapi, mengatakan kata-kata ini: 
“Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan 
perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.” (2 Korintus 2:14) 
 
Aroma pengetahuan tentang Tuhan terungkap. Itu adalah sesuatu yang benar-benar menarik orang lain. 
Esensi dan sifat Tuhan adalah aroma yang tak tertahankan: 
 

Allah tidak terbatas   (Mazmur 147:5) 
Allah tidak pernah berubah  (Maleakhi 3:6) 
Allah Mahakuasa   (Mazmur 33:6) 
Allah Maha Mengetahui  (Yesaya 46:9-10) 
Allah itu bijaksana   (Rm. 11:33) 
Allah itu setia    (2 Tim. 2:13) 
Allah itu baik    (Mazmur 34:8) 
Allah itu adil    (Ul. 32:4) 
Allah itu penyayang   (Rm. 9:15-16) 
Allah itu pengasih  (Mazmur 145:8) 
Allah adalah kasih   (1 Yohanes 4:7-8) 
 

Daftarnya tidak ada habisnya. Aromanya memikat. Kemenangan hidup memang ditemukan dalam 
peristirahatan di dalam Tuhan, dan saat kita melakukannya, “ke mana pun kita pergi, orang-orang 
menghirup aroma yang indah. Karena Kristus, kami mengeluarkan aroma harum yang dapat kita 
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persembahkan kepada Tuhan, yang dikenali oleh mereka yang berada di jalan keselamatan — aroma 
yang harum dengan kehidupan.” 2 Korintus 2:14b (Pesan) 
 
Aroma indah ini kaya. Ini bersemangat. Ini membawa kehidupan bagi mereka yang tidak memiliki 
kehidupan. Kita harus membawa aroma Kristus ini ke dunia yang sangat membutuhkan aroma seperti 
itu. Saat kita hadir, aromanya hidup. Namun, bahkan ketika kita pergi, aromanya masih tetap ada. 
Kemudian, terlepas dari keadaan dunia kita, tantangan yang muncul, atau konflik di sekitar kita, 
kemenangan ditemukan dalam membawa sifat Tuhan – pengetahuan sejati tentang Tuhan – ke dalam 
setiap situasi. Tuhan akan menggunakan kita untuk membawa aroma-Nya ke dalam setiap keadaan 
dengan setiap langkah yang kita ambil. Aroma manis dari kehidupan yang berkemenangan. 
 
Untuk Diskusi atau Introspeksi: 

• Apa saja cara yang sudah Anda lakukan untuk melihat aroma Tuhan terungkap dalam hidup 
Anda atau dalam kehidupan wanita di komunitas Anda? 

• Aspek mana dari sifat Tuhan yang tercantum di halaman sebelumnya yang paling berarti bagi 
Anda saat ini dan jelaskan kenapa? 

• Bagaimana pengetahuan bahwa Tuhan selalu memimpin kita dalam kemenangan mendorong 
Anda di tengah tantangan yang Anda hadapi hari ini? 

• Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil dalam beberapa minggu mendatang untuk 
mengungkapkan aroma Kristus yang indah di (a) rumah, (b) gereja, dan (c) komunitas Anda? 

• Mempersatukan waktu syukur dan pujian ke dalam waktu doa Anda, meminta Roh untuk 
mengungkapkan cara Anda mengalami kemenangan dalam kehidupan sehari-hari Anda. 

 
CARA UNTUK SALING TERHUBUNG TAHUN INI 
 
Platform Online/Daring 
Tahun ini kami sangat bersemangat untuk meluncurkan platform virtual untuk Hari Doa! Dengan akses 
web dan aplikasi, sumber ini memberikan pengalaman jaringan global bagi wanita di seluruh dunia 
untuk mempelajari bagaimana orang lain merayakan Hari Doa dan terhubung dengan panggilan 
bersama kita. Kunjungi BWAWomen.org/dayofprayer untuk mendaftar.  
 
Pengalaman Ibadah Global 
Pada tanggal 15 Oktober, kami akan menyelenggarakan Ibadah Hari Pertama Seluruh Dunia kami. 
Menampilkan pembaruan ibadah, doa, dan pelayanan dari tujuh serikat kontinental kami, acara virtual 
ini akan mendorong dan menginspirasi saat kami merayakan bagaimana Tuhan bekerja melalui wanita di 
seluruh dunia dan berbagi bagaimana kami dapat membuat perbedaan bersama di tahun mendatang. 
 
Pertemuan Lokal 
Baik Anda bertemu secara virtual atau secara langsung, dengan keluarga gereja Anda atau dalam 
kelompok kecil, pada hari Senin pertama bulan November atau waktu yang tepat lainnya, detak jantung 
Hari Doa adalah para wanita berkumpul di komunitas di seluruh dunia untuk bersatu dalam doa bagi 
Dunia. Tahun ini kami telah membuat Kalender Doa 40 Hari yang dapat Anda manfaatkan menjelang 
acara Hari Doa Anda atau sebagai langkah tindakan setelah Anda bertemu. Kalender dan sumber daya 
lainnya untuk mendukung pengalaman Hari Doa komunitas Anda tersedia di 
BWAWomen.org/dayofprayer. 
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HALAMAN 6-7 
PROYEK PELAYANAN GLOBAL 

 
MEMPERKUAT Ibadah, Persaudaraan, dan Persatuan 
GLOBAL: Melalui inisiatif Hari Doa tahunan dan acara lainnya, kami menyatukan para wanita 
dalam penyembahan, persekutuan, dan misi bersama – persaudaraan global yang berkomitmen 
untuk memengaruhi rumah, gereja, komunitas, dan dunia kita bagi Kristus. 
 
MEMIMPIN Misi dan Penginjilan 
IRAK: Menjangkau Kaum Wanita 
Menawarkan serangkaian acara penjangkauan untuk membangun hubungan dan membagikan 
Kristus dengan para wanita yang mengungsi dari Mosul dan bagian lain dari wilayah Dataran 
Niniwe. 
 
MEMBERIKAN RESPON melalui Bantuan, Pertolongan, dan Pengembangan Masyarakat 
KANADA: Pusat Kehamilan Pulau 
Memberikan perawatan penuh kasih, sumber daya pendidikan, dan dukungan untuk wanita 
yang menghadapi kehamilan tak terduga.  
 
AMERIKA LATIN: Hotline Krisis  
Memperluas pelayanan hotline krisis ke setiap negara Amerika Latin untuk memberikan 
bantuan bagi mereka yang mengalami kehamilan tak terduga. 
 
PAPUA NUGINI: Program Literasi Dewasa 
Melengkapi pelatih dari masing-masing dari empat wilayah negara untuk memimpin kelas 
literasi di komunitas mereka dengan tujuan agar setiap wanita Baptis tidak buta huruf dalam 
lima tahun ke depan.  
 
MYANMAR: Pelatihan Perawatan Kesehatan Masyarakat & Bantuan Perawat 
Menawarkan pelatihan medis bagi kaum muda yang memungkinkan mereka mencari nafkah 
dan melayani komunitas dan gereja mereka. 
 
MEMBELA Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan 
AZERBAIJAN: Rumah Harapan 
Memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban pelecehan dan perdagangan manusia. 
 
JAMAIKA: Tempat Perlindungan Aman 
Menyediakan peralatan dapur di fasilitas perawatan wanita rentan antara usia 16-28 tahun, 
tempat perlindungan pertama dari jenisnya di pulau itu. 
 
MENINGKATKAN Refleksi Teologis dan Kepemimpinan Transformasional 
KAMERUN: Pusat Kejuruan Wanita 
Menawarkan pelatihan keterampilan dan pengembangan kepemimpinan untuk para gadis yang 
berlokasi di Ndu, daerah yang dilanda konflik di mana sekolah telah ditutup sejak 2016. 
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Membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kursus saat ini dan 
mengakomodasi peningkatan pendaftaran. 
 
Selain proyek-proyek ini, BWA Women berdiri dalam doa untuk krisis pengungsi global. Lebih 
dari 100 juta orang telah mengungsi secara paksa di seluruh dunia sebagai akibat dari 
penganiayaan, konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia – tingkat perpindahan 
tertinggi yang pernah tercatat. Dengan dukungan Anda, kami akan melanjutkan upaya untuk 
memberikan dukungan dan perawatan bagi banyak wanita dan anak-anak di seluruh dunia yang 
terkena dampak.   
 

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA 
Bersama-sama kita mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia. 

 
Hari Doa Wanita Baptis Sedunia adalah bagian penting dari misi global kami. Melalui perayaan 
tahunan ini, para wanita Baptis dari setiap benua berdiri bersama dalam doa dan pemberian – 
sebuah jaringan para suster yang berdampak pada dunia bagi Kristus. Persembahan yang 
diambil pada hari ini mendukung pelayanan BWA Women sepanjang tahun dalam skala 
kontinental dan global, termasuk proyek pelayanan yang disorot dalam panduan ini. Kami 
berterima kasih atas dukungan finansial Anda yang murah hati. Setiap kebaikan hati Anda pasti 
membuat perbedaan. 
 
Persembahan dapat dikirim langsung ke serikat kontinental Anda menggunakan instruksi di 
bawah ini atau berikan secara online dengan aman di BWAWomen.org/give. 
 
Persatuan Wanita Baptis Asia 
Bank Penerima: Oversea - Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) 
Nama Penerima: Lim Sai Mooi / Myint Myint San 
Nomor Rekening: 687-514216-001 
Kode SWIFT: OCBCSGSG 
Kode Bank: 7339 
Kode Cabang: 687 
Alamat Bank: 65 Chulia Street | Pusat OCBC | Singapura 049513 
 
Persatuan Wanita Baptis Afrika 
Hubungi BWUA untuk memberikan instruksi.  
 
Persatuan Wanita Baptis Amerika Latin 
Banco Receptor: Banco Wells Fargo 
Beneficiario: UFBAL, Inc 
Numero de Cuenta: 1582644942 
ABA: 121000248 
Código SWIFT: WFBIUS6S  
Dirección: 10781 West Flagler Street | Miami, FL 33174 

http://bwawomen.org/give
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Teléfonos: 305-229-1252 
 
Wanita Baptis Amerika Utara 
Kirimkan secara online di bwna.today atau kirimkan cek ke: 
Jalan Utama 2413, #517 | Miramar, FL 33025 
Orang Kanada dapat memberi melalui Departemen Wanita denominasi Anda. 
 
Baptist Women of the Pacific 
Bank Penerima: Westpac Bank 
Lake Street, Cairns, Queensland 4870, Australia 
Nama Penerima: Baptist Women of the Pacific 
BSB dan Nomor Rekening: 034 167 184 644 
Kode SWIFT: WPACAU2S 
 
Persatuan Wanita Baptis Karibia 
Bank Penerima: National Commercial Bank Jamaica Limited 
6 Perth Road, Mandeville, Jamaika 
Nama Penerima: Caribbean Baptist Women’s Union 
c/o Yvonne Pitter, 4 Piccadilly Road, Caledonia Meadows 
Mandeville, Manchester Jamaika 
Nomor Rekening: 504351505 
Kode SWIFT NCB/BIC: JNCBJMKX 
Bank Korespondensi AS: Bank of New York - Mellon, New York 
1 Wall Street , New York NY 10286 
Kode BIC SWIFT Bank yang Sesuai: IRVTUS3N 
 
Persatuan Wanita Baptis Eropa 
Bank Penerima: Spar- und Kreditbank 
Postfach 1262 | 61282 Bad Homburg, Jerman 
Penerima: Bapt. Theol. Hochschule, EBWU 
Nomor Rekening: 272728 
IBAN: DE45 5009 2100 0000 2727 28 
BIC/SWIFT: GENODE51BH2 
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Halaman 8 
Persatuan Wanita Baptis Asia/Asia Baptist Women’s Union (ABWU) 

34 Badan Anggota di 18 Negara 
 

Pandemi covid-19 
Meskipun pandemi telah stabil di beberapa bagian dunia, jenis dan varian baru muncul di Asia Tenggara 
dengan jumlah orang yang terinfeksi yang cukup mengkhawatirkan. Mari saling mendoakan untuk 
perlindungan, imunitas yang kuat, dan pemulihan yang cepat untuk semua orang.  
 
Myanmar 
Perang saudara selama setahun di Myanmar telah membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. 
Ribuan orang terbunuh atau cacat. Mari berdoa untuk upaya perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan 
untuk membawa penyembuhan dan pemulihan bagi bangsa dan rakyatnya. 
 
Sri Lanka 
Masyarakat Sri Lanka menderita karena gejolak politik dan ekonomi. Mari berdoa untuk stabilisasi dan 
pemulihan saat negara ini melewati krisis terburuk dalam sejarahnya.  
 
Bencana Alam Akibat Perubahan Iklim 
Banyak negara di Asia menghadapi topan tahunan, banjir, dan gempa bumi. Mari berdoa untuk 
perlindungan dan dukungan untuk membangun kembali dari bencana yang menghancurkan ini. 
 
Women Helping Women 
Pelayanan Women Helping Women menjangkau para wanita dan anak-anak yang terpinggirkan dan 
rentan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan kehidupan dan mata pencaharian. Mari 
berdoa untuk pertumbuhan dan dukungan yang berkelanjutan untuk inisiatif tanggap krisis yang 
berdampak pada kehidupan di seluruh Asia. 
 

Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena memberi ABWU kesempatan untuk mengadakan 
acara 3-in-1 khusus di Chiang Mai, Thailand, pada Oktober 2022. Menampilkan Konferensi 
Kepemimpinan Wanita Muda yang menarik, Konferensi Tingkat Tinggi Presiden yang 
bermanfaat, dan perayaan Hari Wanita Baptis Sedunia Doa, kami merayakan berkumpulnya 
semua negara anggota secara pribadi untuk pertama kalinya dalam sejarah ABWU. 
 

Halaman 9 
Wanita Baptis Amerika Utara/Baptist Women of North America (BWNA) 

16 Badan Anggota di 2 Negara 
 

Tantangan Ekonomi 
Perempuan, terutama ibu tunggal, menghadapi tantangan ekonomi yang terus meningkat dan berjuang 
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Banyak yang 
tergelincir melalui celah-celah. Mari berdoa untuk peluang ekonomi yang lebih baik bagi perempuan 
untuk membantu mereka mengatasi tantangan ini. 
 
Kekerasan Berbasis Gender 
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Pandemi COVID-19 telah mengintensifkan kekerasan berbasis gender terhadap para wanita dan gadis di 
bawah umur. Kami bersyukur kepada Tuhan atas peningkatan kesadaran akan masalah ini dan berdoa 
untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan serta intervensi untuk mengatasi norma-norma 
sosial yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. 
 
Kesehatan Mental 
Ada banyak tantangan yang berdampak negatif pada kesehatan mental wanita pada tingkat yang 
mengkhawatirkan. Mari berdoa untuk peningkatan kesehatan mental bagi wanita dan untuk dukungan 
kesehatan mental yang dapat diakses, efektif, nyaman, dan terjangkau. 
 
Kesehatan Wanita 
Saat kami mempertimbangkan pembalikan Roe vs. Wade di Amerika Serikat, kami berhenti sejenak 
untuk menyadari bahwa ada banyak anak gadis dan wanita yang memiliki akses terbatas ke perawatan 
medis berkualitas, dukungan kehamilan, sumber daya pendidikan, dan keadilan hukum. Berdoalah untuk 
peningkatan hukuman atas pemerkosaan dan inses, advokasi yang lebih besar untuk kesehatan 
reproduksi perempuan termasuk langkah-langkah praktis untuk mengurangi angka kematian ibu dan 
bayi, dan keterlibatan yang lebih luas dari komunitas agama untuk menanggapi mereka yang 
membutuhkan. 
 
Keadilan Ras 
Baik Amerika Serikat maupun Kanada memiliki sejarah panjang rasisme sistemik, bahkan di kalangan 
orang Kristen. Sayangnya, ketidakadilan rasial terus ada di seluruh Amerika Utara. Mohon doakan 
kekuatan dan keberanian untuk melawan segala bentuk rasisme, kefanatikan, xenofobia, dan 
ketidakadilan dan agar Gereja menjadi agen perubahan di komunitas di seluruh wilayah. 
 
Pandemi covid-19  
Mari berdoa untuk banyak orang yang masih menderita penyakit terkait COVID. Memulihkan kondisi 
paru-paru dan jantung yang berjuang serta depresi dan tantangan mental lainnya yang disebabkan oleh 
dampak COVID. 
 

Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Puji syukur kami panjatkan atas lindungan, pemberian, dan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa bagi 
Tim Tata Usaha BWNA saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pintu yang telah dibuka, 
koneksi yang telah dibuat, dan pencapaian tim ini. Kami juga bersemangat untuk kelompok 
pemimpin berikutnya yang akan membawa Wanita Baptis Amerika Utara ke tingkat yang baru, 
karena mereka terus "memberdayakan wanita untuk menjalani kehidupan Kerajaan Surga, 
terutama di bidang yang membantu orang-orang yang rentan." 

 
Halaman 10 

Wanita Baptis Pasifik/Baptist Women of the Pacific (BWP) 
7 Badan Anggota di 7 Negara 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
UN Women memperkirakan 68% wanita di beberapa bagian Pasifik mengalami kekerasan 
dalam rumah tangga dan keluarga. Mohon doanya untuk keselamatan dan keamanan para 
korban. Mari berdoa agar pelaku mau bertobat. Mari berdoa agar sistem hukum secara efektif 
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menegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Mari berdoa agar gereja lokal bangkit 
sebagai suara menentang kekerasan dalam rumah tangga. 

Perubahan Iklim 
Kepulauan Pasifik sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim meliputi 
hilangnya lahan pesisir, angin topan dan kekeringan, gagal panen, serta hilangnya terumbu 
karang dan ikan. Mohon doanya agar kita bisa menjaga bumi yang Tuhan berikan kepada kita. 
Mari berdoa agar para pemimpin politik membuat perubahan berani untuk membantu 
menyembuhkan planet ini. Mari berdoa bagi mereka di Pasifik yang hidupnya terpengaruh oleh 
perubahan iklim yang menyedihkan ini. 

Rekonsiliasi 
Mohon doanya untuk rekonsiliasi penduduk asli di Australia dan Selandia Baru. Penduduk asli 
ini menderita trauma generasi dan penghinaan yang sudah berlangsung lama. Mereka jauh 
lebih mungkin menderita masalah kesehatan akut, menjadi korban kekerasan, dan dipenjara. 
Mari berdoa agar Gereja memimpin dalam rekonsiliasi ini. 

Keamanan  
Berdoa untuk keamanan regional di Pasifik. Ada ketegangan yang mengkhawatirkan antara 
Australia dan China. Ada kekhawatiran atas kehadiran militer di kawasan yang mempengaruhi 
perdagangan dan keamanan nasional. 

Kedamaian   
Mari berdoa untuk kepemimpinan politik yang etis di Pasifik yang menolak korupsi dan 
pelanggaran. Mari berdoa untuk kebebasan politik berekspresi tanpa kekerasan. Mari berdoa 
agar para pemimpin dapat memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kesukuan. Kekerasan 
yang mengerikan dan pertumpahan darah menandai pemilihan di Papua Nugini tahun ini. Mari 
berdoa untuk pemerintahan yang lebih damai di masa depan. 

Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Kami bersyukur atas panen makanan yang melimpah dari proyek taman “Benih Harapan” BWP 
di Fiji. Para wanita dilatih dalam hortikultura dan belajar menanam kebun makanan di sekitar 
rumah mereka. Proyek ini memiliki dampak yang luar biasa dengan hasil panen dari kebun yang 
menyediakan makanan untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Proyek ini juga menyediakan 
kegiatan yang mendukung kesehatan mental, membangun hubungan keluarga, dan 
menciptakan peluang penginjilan. 

 

Halaman 11 
Persatuan Wanita Baptis Afrika /Baptist Women’s Union of Africa (BWUA) 

Menghubungkan Wanita di 37 Negara 
 

Pemerataan Pendidikan 
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Tingkat buta huruf di antara gadis-gadis muda di Afrika sangat tinggi. Mari berdoa untuk 
melawan diskriminasi berbasis gender di sekolah sehingga anak gadis akan memiliki akses yang 
sama terhadap kesempatan pendidikan dan kejuruan. 
 
Kekerasan Berbasis Gender 
Mari berdoa untuk mutilasi alat kelamin dan tindakan kekerasan lainnya yang mempengaruhi 
kesehatan gadis-gadis muda. Mari berdoa pernikahan anak, inses, dan pemerkosaan. Mari 
berdoa untuk sumber daya untuk mendukung para korban saat mereka menghadapi dampak 
fisik, emosional, dan mental dari trauma berbasis kekerasan. 
 
Kedamaian 
Banyak daerah di kawasan ini terus menghadapi gejolak politik dan ekonomi. Mari berdoa 
untuk proses pemilihan yang damai karena banyak negara di Afrika menjadi tuan rumah 
pemilihan. Mari berdoa untuk stabilitas politik agar negara-negara mengalami pertumbuhan 
dan keberlanjutan ekonomi. Mari berdoa bagi para pemimpin yang saleh dalam pemerintahan 
untuk berdiri melawan korupsi. Mari berdoa untuk melawan terorisme dan kelompok 
bersenjata yang mengancam perdamaian. 
 
Misi dan Penginjilan 
Mari berdoa agar para wanita memiliki komitmen yang penuh semangat untuk misi dan 
penginjilan. Mari berdoa untuk kesempatan menjangkau yang terhilang dan membawa kembali 
mereka yang telah kehilangan fokus mereka pada Tuhan. 
 
Kepemimpinan Serikat Kontinental  
Mari berdoa agar karunia memberi menjadi bagian wanita sehingga mereka mewartakan 
Kerajaan Surga di seluruh Afrika. Kami juga berdoa secara khusus untuk rahmat, hikmat, dan 
perlindungan Tuhan bagi para pemimpin serikat kontinental yang baru saat mereka memulai 
masa kerja lima tahun mereka. 
 
Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Kami memuji Tuhan untuk kesempatan berkumpul pada 14-17 Agustus di Ricks Institute di 
Liberia untuk Konferensi Kontinental BWUA ke-14. Dilangsungkan setiap lima tahun, selalu 
mendorong untuk melihat wanita Baptis dari seluruh benua merayakan keragaman dan 
persatuan kita melalui waktu doa, persekutuan, penyembahan, dan pelatihan khusus ini. 

 

Halaman 12 
Persatuan Wanita Baptis Amerika Latin /Baptist Women’s Union of Latin 

America (UFBAL) 
25 Badan Anggota di 21 Negara 

 
Tantangan 
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Banyak yang menderita di seluruh benua karena tantangan sosial seperti korupsi politik dan 
ekonomi, perdagangan manusia, dan kemiskinan. Mari berdoa untuk para wanita kita saat 
mereka berusaha menjadi suara di lapangan publik dan mengadvokasi mereka yang 
membutuhkan. 
 
Panggilan Misionaris  
Kami telah mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung misionaris Amerika 
Latin untuk bekerja dengan wanita di India. Mari berdoa agar Tuhan membangkitkan seorang 
wanita untuk menjawab panggilan ini dan memberi para pemimpin kita kearifan dalam proses 
seleksi.   
 
Pelayanan Krisis Kehamilan  
Pusat komunikasi kami di Argentina menerima ratusan panggilan dari wanita yang menghadapi 
kehamilan tak terduga dan menghubungkan mereka dengan sumber daya dukungan lokal. Mari 
berdoa untuk sumber daya untuk mendirikan pusat serupa di setiap negara Amerika Latin.  
 
Masyarakat Adat  
Mari berdoa untuk kesempatan membangun hubungan dan berbagi harapan Injil dengan 
wanita dan anak-anak pribumi.  
 
Kepemimpinan Serikat Kontinental 
Mari berdoa untuk pemilihan kepemimpinan serikat kontinental untuk quinquennium 
berikutnya dan untuk hikmat dan penyediaan Tuhan ketika mereka mengembangkan tujuan 
strategis mereka. 
 
Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Saat ini kami mendukung 37 proyek di seluruh benua, termasuk fasilitasi hotline krisis bebas 
pulsa 24 jam kami untuk wanita yang berjuang dengan kehamilan yang tidak terduga. Sebagai 
hasil dari sumber daya ini, wanita telah menerima dukungan yang dibutuhkan selama 
kehamilan mereka dan 243 anak yang sehat telah diterima di dunia.   

 

Halaman 13 
Persatuan Wanita Baptis Karibia/Caribbean Baptist Women’s Union (CBWU) 

17 Badan Anggota di 17 Negara 
 
Memutus Siklus Kekerasan 
Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak meningkat. Mari berdoa untuk 
para wanita yang menjadi korban kekerasan psikis, verbal, fisik, dan seksual. Mari berdoa untuk 
pernikahan yang kuat di mana cinta dan rasa hormat akan dikembangkan dan dipertahankan 
antara suami dan istri. 
 
Kebangkitan 
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Mari berdoa agar Tuhan mengirimkan kebangkitan rohani yang besar di antara para pemuda di 
pulau-pulau kita – agar mereka diselamatkan dan menjalani kemenangan hidup di dalam Yesus. 
Berdoalah agar damai sejahtera Tuhan tetap berlabuh di dalam diri kita untuk bertekun dalam 
iman dan Firman Tuhan bahkan di saat badai. 
 
Kemunculan Pemimpin dan Pendeta 
Mari berdoa agar pria dan wanita akan menerima panggilan Tuhan atas hidup mereka dan 
menawarkan diri mereka untuk dilatih sebagai pendeta dan pemimpin untuk pelayanan 
kerajaan suraga. Mari berdoa agar para pendeta dan pemimpin gereja dapat mengatasi 
tantangan yang dibawa oleh COVID-19. Mari berdoa untuk pembaruan rohani gereja pasca-
COVID. 
 
Negara yang Hancur oleh Bencana Alam (Haiti/San Andres/St. Vincent) 
Ekonomi Haiti, San Andres, dan St. Vincent dan Grenadines hancur oleh bencana alam. Mari 
berdoa untuk pemulihan sistem kesehatan, sosial, dan politik di negara-negara ini. Pendidikan 
anak-anak juga terpengaruh dengan masih banyak yang belum bisa mengakses layanan 
internet. Mari berdoa juga untuk perdamaian dan stabilitas di Haiti agar negara ini dapat 
kembali normal. 
 
Pandemi covid-19  
Mari berdoa untuk banyak orang yang masih menderita penyakit terkait COVID. Memulihkan 
kondisi paru-paru dan jantung yang berjuang serta depresi dan tantangan kesehatan mental 
lainnya yang disebabkan oleh dampak COVID-19. 
 
Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan CBWU 
untuk menyelesaikan rebranding organisasi. Kami sekarang memiliki logo baru, kop surat, dan 
Konstitusi yang direvisi dalam tiga bahasa (Inggris, Spanyol, dan Prancis). Kami juga bersyukur 
kepada Tuhan atas pembangunan Tempat Perlindungan yang Aman bagi perempuan dan anak-
anak di Jamaika, yang pertama di pulau itu. 
 

Halaman14 
Persatuan Wanita Baptis Eropa/European Baptist Women United (EBWU) 

Menghubungkan Wanita di 50 Negara di Eropa dan Timur Tengah 
 
Dampak Ketidakstabilan Politik dan Perang 
Orang-orang menderita ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Belarus dan Lebanon, 
kehancuran perang di Ukraina, dan konsekuensi jangka panjang dari perang di Irak, Suriah, 
Armenia, Azerbaijan, dan Rusia. Jumlah orang terlantar dan pengungsi meningkat dengan lebih 
dari 12 juta mengungsi dari Ukraina saja. Keluarga hancur. Perdagangan manusia semakin 
meningkat. Orang-orang berduka. Mari berdoa untuk perdamaian, pemulihan, dan ketahanan 
serta kesempatan untuk bangkit sebagai orang beriman untuk memenuhi banyak kebutuhan di 
sekitar kita. 
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Keterlibatan Gereja 
Karena pandemi, banyak orang Kristen beralih ke layanan gereja virtual atau terputus sama 
sekali. Meskipun kondisi kesehatan telah membaik, banyak yang belum kembali ke gereja, 
terutama di Eropa Barat dan Tengah. Mari berdoa bagi mereka agar segera terhubung kembali 
dengan jemaat mereka dan mengalami sukacita persekutuan. 
 
Perubahan Iklim 
Negara-negara EBWU melihat dampak dari perubahan iklim. Suhu meningkat, jumlah banjir 
meningkat, dan garis pantai surut. Mari berdoa agar para umat Kristen merespons sebagai 
penatalayan yang baik atas ciptaan dan mengambil langkah-langkah untuk memberi dampak 
positif bagi planet kita.   
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di seluruh wilayah kami – baik di luar maupun 
di dalam gereja. Mari berdoa untuk perubahan mendalam dalam pola pikir dan hukum, untuk 
semua orang yang memimpin inisiatif untuk membantu perempuan dan anak-anak yang 
terancam punah, dan untuk perdamaian dan penyembuhan bagi korban kekerasan dalam 
rumah tangga. 
 
Asia Tengah 
Saudara-saudari kita di Asia Tengah memiliki tempat khusus di hati kita, tetapi mereka 
menghadapi banyak tantangan. Mari berdoa untuk kebebasan beragama yang lebih besar di 
kawasan ini dan kesempatan untuk membangun jembatan dukungan antara mereka dan 
negara-negara EBWU lainnya. 
 

Merayakan Kemenangan dalam Aksi  
Kami memuji Tuhan atas kesempatan untuk menyelenggarakan dan menawarkan konferensi 
wanita dengan topik “Untuk Saat Seperti Ini” di Beograd, Serbia, pada Oktober 2022, 
pertemuan langsung pertama sejak awal pandemi. Kami juga berterima kasih atas kesetiaan 
para wanita di Ukraina dan negara-negara tetangga yang telah bersatu untuk memasak 
makanan, membuka rumah, dan memberikan perawatan dan dukungan bagi mereka yang 
terpaksa meninggalkan rumah mereka. 
 

Halaman15 
Aliansi Wanita Baptis Sedunia/Baptist World Alliance Women (BWAW) 

Menghubungkan Wanita di Lebih dari 140 Negara 
 

Menanggapi Krisis Pengungsi  
Statistik memperkirakan bahwa 40% dari pengungsi dunia adalah anak-anak. Mari 
berdoa untuk sumber daya untuk membantu menanggapi kebutuhan fisik, emosi, dan 
rohani dari anak-anak yang berharga ini. 
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Bangkit Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Diperkirakan sepertiga wanita di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan oleh 
pasangan intim. Ini adalah isu global yang membutuhkan respon global. BWA Women 
telah meluncurkan pusat sumber online di StandAgainstDV.net, menyatukan sumber 
daya berkualitas untuk mendukung individu, jemaat, dan komunitas dalam pendirian 
mereka melawan kekerasan dalam rumah tangga. Mari berdoa agar Tuhan 
menggunakan sarana ini untuk mendidik, memperlengkapi, dan membawa kita lebih 
dekat ke pemberantasan kejahatan ini.  
  
Komisi PBB tentang Status Perempuan 
Mari berdoa bagi para wanita yang akan berkumpul untuk acara tahunan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada bulan Maret 2023 ini untuk belajar, saling terhubung, dan 
mengembangkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk lebih lanjut 
menyediakan sumber daya bagi komunitas global kita. 
 
Konferensi Global Wanita Baptis 
Kami telah mulai merencanakan acara empat tahunan ini yang dijadwalkan pada Juli 
2025 di Brisbane, Australia. Mari berdoa agar Roh Kudus memberikan hikmat kepada 
para pemimpin kita saat kita merencanakan dan melaksanakan waktu khusus ini 
bersama sebagai batu loncatan untuk pembaruan dan kebangunan rohani bagi wanita di 
seluruh dunia. 
 
Kepemimpinan 
Mari berdoa untuk rahmat, kebijaksanaan, dan daya tahan bagi kepemimpinan kita – 
termasuk Presiden BWA Women Karen Wilson, Sekretaris-Bendahara Sherrie Cherdak, 
Direktur Eksekutif Merritt Johnston, dan masing-masing dari tujuh Presiden Continental 
Union kita. 
 
Mari berdoa untuk gerakan Titus 2 di antara kita sehingga setiap generasi bersatu untuk 
menghubungkan, mengajarkan, dan menugaskan para pemimpin di gereja, komunitas, 
dan lintas benua. Mari berdoa untuk peluncuran Jaringan Pemimpin Wanita BWA yang 
dipelopori oleh Presiden kita dengan visi untuk melihat wanita berdiri bahu-membahu 
untuk memimpin dan mempengaruhi perubahan di seluruh dunia. 
 
Merayakan Kemenangan dalam Aksi   
Bekerja sama dengan Baptist General Association of Virginia, BWA Women membantu 
meluncurkan kelompok kepemimpinan global Uptick pertama dengan wanita muda dari 
14 negara. Melalui proses pendampingan selama sembilan bulan, para pemimpin muda 
ini sekarang diperlengkapi untuk membuat dampak yang signifikan di komunitas mereka 
serta pelayanan global BWA Women. 
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SAMPUL BELAKANG 
 

Kebaktian Hari Doa Sedunia 2022 
“Kemenangan Hidup” 

Sabtu, 15 Oktober 2022 
 

Selama lebih dari 70 tahun, wanita Baptis di seluruh dunia telah bersatu setiap bulan 
November untuk merayakan Hari Doa Wanita Baptis Sedunia. Tahun ini tradisi baru 

ditambahkan ke dalam peristiwa bersejarah saat Aliansi Wanita Baptis Sedunia memulai 
Hari Doa 2022 dengan pengalaman ibadah global online yang akan digelar pada hari 
Sabtu, 15 Oktober. Silakan pilih salah satu dari tiga waktu ibadah yang tercantum di 

bawah ini. 
 

> ASIA & PASIFIK • 12:00 PM AEDT (Sydney) 
> AFRIKA, EROPA, dan TIMUR TENGAH • 12:00 CEST (Paris) 

> KARIBIA, AMERIKA LATIN & AMERIKA UTARA • 12:00 EDT (Washington, DC) 
 

Ibadah • Doa • Memberi • Pembaruan Pelayanan 
Bergabunglah dengan kami untuk satu jam penyembahan dan doa yang penuh kuasa 
saat kami berbagi bagaimana Tuhan bekerja di seluruh dunia, merayakan keragaman 

tujuh kesatuan benua kami, dan belajar bagaimana kami dapat bermitra bersama untuk 
dampak kerajaan lebih lanjut di tahun mendatang. 

 
Pelajari Lebih Lanjut di: 

BWAWomen.org 
 

 
 
 


