
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

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. 

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. 

 

 

 

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

2020. 6. 

Permintaan Doa untuk Pengungsi, Imigran, Korban 

Zona Perang 

Setiap menit, ada 25 orang di satu tempat di dunia ini 

yang meninggalakan segala sesuatu untuk 

menyelamatkan diri dari peperangan, penganiayaan dan 

teror. Ada sekitar 70.8 juta orang secara global terpaksa 

terlantar Kita berdoa untuk para pengungsi ini, pencari 

suaka dan yang terlantar juga mereka yang meninggalkan 

rumah karena bencana alam, pengangguran atau ingin 

membangun hidup yang lebih baik.  



Mari Berdoa. 
 

1. “Oh Tuhan….Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara 

yang kuat terhadap musuh. 

 Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya, 

biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu” (Mazmur 61: 1-4) 

2. Bapa, berilah Dr. Peggy hikmat dan pengetahuan Alkitabiah agar 

bisa memberitakan firman-Mu secara efektif ketika ia berbicara pada 

kelompok wanita dan pada Konferensi TWR Women of Hope.  

3. Tuhan, bukalah hati orang - orang percaya di Finlandia agar 

mereka melihat para pengungsi dan imigran sebagai manusia yang 

diciptakan dalam gambar-Mu. Bersihkan gereja, tubuh Kristus, dari 

kemarahan dan kecurigaan.  

4. Bapa, kami berdoa bagi keluarga Kristen di Nigeria yang dianiaya 

karena iman mereka, mereka kehilangan rumah dan harta benda, dan 

harus pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan 

keamanannya. 

5. Kami berdoa agar imigran dan pengungsi dari Ukraina dan 

negara-negara tetangga yang mencari keselamatan dan hidup yang 

lebih baik di Polandai akan dihormati, dilindungi, dibantu dan 

pekerjaan mereka dihargai secara layak.  

6. Tuhan, kami berdoa bagi sekitar 5 juta Muslim yang tinggal di 

Jerman, banyak dari mereka adalah pengungsi. Biarlah orang - orang 

percaya menjadi teman dan membagikan hidup dan Yesus kepada 

mereka.  

7. Tuhan, berkatilah komunitas pengungsi Rumania di seluruh Eropa dan 

Amerika. Pada saat mereka meninggalkan rumah mencari hidup yang 

lebih baik, mereka menemukan Engkau kemana pun mereka pergi.  

8. Kuatkanlah para orang percaya yang menjadi pengungsi dan 

imigran, biarlah mereka menjadi terang rohani yang merefleksikan 

Engkau dimana pun mereka pergi. Biarlah keselamatan dan 

kebangunan rohani terjadi sebagai hasil dari kehadiran mereka. 

9. Biarlah orang percaya di Kanada memiliki hati belas kasihan-Mu 

dan murah hati kepada para pengungsi dan imigran. Tolonglah agar 

penjangkauan mereka efektif dan mewartakan kasih Yesus.  

10. Kami berdoa agar jutaan pengungsi di Eropa akan terbuka 

terhadap Injil. Situasinya sangat besar, Bapa, dan kami mohon 

Engkau membawa kesembuhan, keselamatan dan harapan kepada 

setiap pengungsi, sementara itu berilah negara tuan rumah kasih, 

strategi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membicarakan 

tantangan.  

11. Biarlah ada damai dan harmoni antara pengungsi yang tinggal di 

pengungsian di Dadaab dan Kakuma dan daerah loka Kenya. Biarlah 

otoritas bijaksana dan kooperatif dan mengambil keputusan yang 

berbelas kasihan.  

12. Kami berdoa bagi Perancis, yang telah berjanji untuk membantu 

suaka untuk pengungsi yang hidup diancam melalui penindasan atau 

target kekerasan politik. 

13. Bapa, bimbinglah dan berilah hidup orang-orang Albania yang 

telah meninggalkan negaranya karena pengangguran yang tinggi 

dan mereka mencari masa depan yang lebih baik.  

 

14. Tuhan , kami berdoa untuk rumah dan pekerjaan bagi satu juta 

orang yang telah pindah dari Donbass wilayah Ukraina selama konflik 

senjata. Biarlah orang Kristen lokal memberi semangat dan 

mendukung mereka secara spiritual.  

15. Hati kami menangis untuk kesembuhan dan kebutuhan hidup bagi 

yang terlantar di Burkina Faso yang telah melarikan diri dari rumah 

mereka setlah menyaksikan kerabat mereka dibunuh oleh teroris.  

16. Tuhan, kami berdoa untuk sumber daya yang diperlukan untuk 

membatu ribuan imigran yang datang di Uruguay dari Cuba, 

Venezuela, Haiti dan Republik Dominika. Mohon agar mereka tidak 

dieksploitasi dan dianiaya.  

17. Bapa. Kami berdoa agar ada applikasi yang diciptakan oleh mitra 

kerja kami orang Norwegia yaitu Norea Media Mission untuk 

membawa  berita Kristen untuk pengungsi dari negara Arab yang 

berbicara bahasa Arab akan menjadi alat yang kuat untuk mengajar 

mereka tentang Yesus. 

18. Tuhan, kami berdoa bagi kesembuhan fisik dan emosional untuk 

mereka yang terlantar karena bencana alam di Indonesia. Biarlah 

pemerintah dan gereja membantu mereka untuk membangun rumah 

dan pekerjaan yang aman. 

19. Puji Tuhan bahwa Pusat Kristen Internasional di Copenhagen dan 

Aarthus menawarkan kelas bahasa Danish dan Inggris, peduli devosi 

dan pastoral. Biarlah para pengungsi yang adalah para mahasiswa 

akan menyambut pesan Yesus . 

20. Hari ini, Hari pengungsi Dunia, kami berdoa untuk kekuatan, 

semangat dan ketekunan bagi mereka yang melarikan diri dari rumah 

dan negara mereka yang menakuti mereka dengan penganiayaan 

karena suku, agama, nasionalisme, kelompok sosial atau opini politik. 

21. Kami berdoa untuk integrasi bagi para pengungsi kepada 

komunitas Kroasia dan para pengungsi bersatu dengan keluarga 

yang telah terpisah.  

22. Pada saat para pengungsi sampai di India dari negara tetangga, 

biarlah orang Kristen mengulurkan kasih Kristus dan menerima 

mereka.  

23. Bapa, kami berdoa bagi perlindungan dan semangat bagi para 

pengungsi yang datang kepada Kristus di Swedia tetapi ditolak 

suakanya. Banyak yang bisa dibunuh di negara mereka sendiri karena 

iman yang baru.  

24. Kami berdoa, agar- orang Kristen dan gereja akan membagikan 

iman mereka kepada Yesus kepada 120,000 pengungsi dan imigran 

yang menunggu permohonan suaka mereka di Spanyol. 

25. Bapa, hiburlah keluarga di Korea Utara dan Selatan yang telah 

terpisah selama 70 tahun karena perang Korea. Berilah mereka 

Damai-Mu. 

26. Tuhan, kami berdoa untuk sumber finansial dan tenaga kerja 

sukarela untuk organisasi yang menolong imigran dan pengungsi di 

Latin Amerika. 

27. Bapa, lindungilah dan uruslah para pengungsi wanita ketika 

mereka dengan mudah dieksploitasi, dianiaya, dan dilecehkan secara 

seksual.  

28. Biarlah pengungsi Syria yang pergi melalui Serbia  akan 

mendengar Injil dan diberi bantuan, akomodasi untuk tidur, dan 

makanan untuk perjalanan mereka. 

29. Tuhan, biarlah para wanita asing yang menikahi pria Faroe akan 

belajar bahasa dan budaya dan menyatu dengan komunitas Kristen 

dengan kasih dan pengertian.  

30. Tuhan, berilah penghidupan bagi para pengungsi wanita Vietnam 

dari 1979 pada saat perang Vietnam yang menikahi pria China. 

Kewargaan negara mereka ditolak, dan anak - anak mereka 

kekurangan pendidikan dan melanjutkan lingkaran kemiskinan. 


