
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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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. 7. 

Ucapan Syukur 

Menurut Mazmur 150: 6, “Biarlah Segala yang 

bernafas  memuji Tuhan.” Tidak ada alasan untuk 

tidak mengakui dan menghormati kebaikan Tuhan 

kepada kita semua. Ia adalah alasan kita menghirup 

dan mengeluarkan nafas. Segala sesuatu ada 

karena Dia; semua bergantung hanya kepada Dia, 

yang menciptakan segala sesuatu agar supaya 

semua tunduk kepada-Nya. 

 



Mari Berdoa. 
 

1. Kita mengucap syukur tim doa di Serbia secara antusias 

mendukung para wanita dan anak anak gadis seluruh dunia, 

mengenali perjuangan mereka dan mengerti rasa sakit mereka. 

Terimakasih, telah membuat kami satu keluarga dipersatukan 

dalam doa. (Filipi 2: 1-12) 

2. Terimakasih Tuhan, untuk sukarelawan yang bertalenta dan 

berkomitmen untuk membantu tim TWR Women of Hope Nepal. 

Gereja dan pelayanan wanita lokal bersatu untuk melayani 

wanita disana lebih efektif.  

3. Terimakasih Bapa untuk peduli dan kasihMu kepada anak-

anak-Mu selama pandemic corona dan setiap kesulitan yang 

kami hadapi. Kami bersama tim Polandia meminta kepada-Mu 

perlindungan dan kekuatan selama masa yang menakutkan 

secara global. 

4. Terimakasih untuk kasih Yesus yang ditampilkan oleh tim 

Indonesia melalui tim Indonesia ketika mereka membagikan 

informasi kesehatan dan membantu wanita desa mendapatkan 

pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha kecil mereka.  

5. Kami ingin mengungkapkan rasa terimakasih kami kepada-Mu 

sebagai penyedia, penyedia kami, untuk menolong tim Canada 

dalam hal keuangan dan mitra doa. (Kejadian 22:14) 

6. Terimakasih, Bapa tim kami di Norwegia akhirnya menyiarkan 

program baru berupa 90 detik renungan selama 3 kali seminggu 

yang berjudul TAPAS FOR THE FAITH. Segmen singkat Alkitab 

yang memberi semangat ini memberikan rasa Firman Tuhan dan 

membuat pendengar ingin “makan lebih” 

7. Ketika tim Bonaire kami merasa putus asa dan merasa sendiri 

dalam pelayanan , terimakasih, Engkau mengirim pendengar 

yang mengatakan bahwa mereka diberkati dengan program 

yang mereka dengar. Tuhan, berilah mereka kekuatan untuk taat 

dan melanjutkan pelayanan. (Mazmur 9:1) 

8. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan berkat-Mu ketika 

kelompok doa TWR Women of Hope merayakan 20 tahun di 

Finland. Terimakasih telah memanggil para wanita untuk berdoa 

dan bersatu dan saling menguatkan persekutuan mereka. (2 

Timotius 2: 13) 

9. Tuhan, kami tahu Engkau yang memberikan tim kami talenta 

yang menyediakan informasi praktis untuk audiens Women of 

Hope. (Filipi 4:19) 

10. Terimakasih Bapa, Engkau mengubah hidup orang ketika 

para wanita  menyaksikan kasih-Mu dalam program Women of 

Hope Ukraina. 

11. Kami berterimakasih, Tuhan, bahwa virus corona telah 

menyatukan orang-orang di Perancis. Semoga tindakan mereka 

saling memenuhi kebutuhan akan berlanjut bahkan pada saat 

pandemic berakhir.  

12. Kami berterimakasih Tuhan, Engkau telah memberi tim 

Romania hati yang berbelas kasihan kepada wanita, dan 

kreatifitas untuk digunakan dalam proyek dan inspirasi untuk 

menulis naskah baru. Pakailah renungan setiap hari di Facebook 

agar memberkati para wanita.  

13. Kami berterimakasih, Tuhan untuk dana yang telah diberikan 

kepada tim kami di Jerman, dimana pekerjaan TWR Women of 

Hope telah didukung selama 2 dekade.  

14. Tuhan, Terimakasih untuk kelompok doa TWR Women of 

Hope yang secara efektif menjadi perantara selama masa sulit. 

Berkati mereka dan berilah hikmat ketika mereka berdoa untuk 

bangsa mereka sendiri. (Efesus 6:8) 

15. Tuhan, terimakasih telah membawa kesatuan orang orang 

Kristen diantara kelompok doa lokal kami. Engkau menyatukan 

hati kami dalam ikatan yang lebih dekat untuk saling mengasihi 

satu sama lain. (Kolose 3: 14) 

16. Terimakasih Bapa, program Women of Hope Serbia telah 

mengubah hidup, memberikan kesejukan spiritual dan 

membantu para wanita dalam perjalanan mengenal Engkau.  

17. Kami berterimakasih Tuhan untuk tim sukarelawan yang 

memberi waktu dan talenta mereka untuk memperkaya 

pelayanan dan memberkati para wanita di Brazil. (Matius 9:37) 

18. Kami berterimakasih, Bapa, karena Engkau telah memberi 

semangat kepada hati tim pelayanan kami di Uruguay ketika 

para pendengar berceritera bagaimana program Women of 

Hope menginspirasi dan memberi kekuatan bagi hidupnya. 

(Roma 1:12) 

19. Kami berterimakasih, Tuhan, bahwa banyak bangsa 

memakai Hidden Treasure sebagai alat untuk menyembuhkan 

eksploitasi seksual pada wanita. Kami berdoa bagi mereka yang 

menerjemahkan dan memproduksi Hidden Treasure untuk 

bahasa-bahasa baru.  

20. Hati kami bersyukur,Tuhan, TWR Women of Hope India telah 

mengadakan pertemuan pertama dalam sejarah di  sebuah 

gereja di desa dan 100 wanita hadir. 

21. Bapa, terimakasih untuk banyak pendoa yang tersebar 

diseluruh dunia yang mengekspresikan kasih dengan doa setiap 

hari bagi orang-orang yang tidak pernah mereka lihat. (Efesus 6: 

18) 

22. Terimakasih, Tuhan bahwa kami bisa memakai banyak 

bentuk media untuk mengabarkan harapan bagi wanita di Latin 

Amerika dan seluruh dunia di tengah-tengah pandemic.  

23. Terimakasih Tuhan, Firman dan kebenaran-Mu diberitakan 

dalam program Women of Hope untuk melayani pendengar 

“Seperti minum air dingin di udara panas” (Yoahanes 6:35) 

24. Terimakasih Tuhan, renungan singkat, dinamis dan praktis 

yang ditulis di Facebook dan WhatsApp telah diterima  sebagai 

“medeitasi yang sangat bagus dan memebri semangat kepada 

hati kani.” 

25. Tuhan, Engkau sumber kreatifitas kami. Kami memuji-Mu 

untuk cara yang inovatif untuk menunjukan tim kami di seluruh 

dunia dalam mencapai para wanita, membawa kebenaran, 

harapan dan pemulihan. (Wahyu 4:11) 

26. Kami memuji-Mu Tuhan tim kami di Turki, Albania dan yang 

lainnya sedang berdoa dan melayani para wanita di rumah sakit 

pada saat mereka membutuhkan dan melihat wanita 

meresponya dengan kebaikan 

27. Terimakasih , Tuhan, Engkau telah menjangkau negara-

negara tertutup dengan siaran Women of Hope dan memberikan 

harapan kepada wanita dan memberi hidup baru dalam Jesus.  

28. Tuhan, sungguh memberi semangat kepada hati kami 

mengetahui bahwa para pria di Afrika telah di diberi semangat 

dan menemukan iman dalam Yesus melalui program Women of 

Hope. Firman-Mu mengubah hidup dan keluarga.  

29. Terimakasih Tuhan, telah menggunakan TWR Nepal dan 

anggota tim Women of Hope  untuk mengajar kebersihan 

praktis untuk wanita dan anak anak untuk melindungi diri dari 

COVID-19 (Mazmur 32:27) 

30. Kami berterimakasih, Tuhan telah membawa coordinator 

baru bagi Asia Selatan. Berilah dia hikmat-Mu dan hati yang 

mengasihi ketika ia melayani para wanita di benua ini dan belajar 

dalam posisi barunya. 

31. Bapa, kami diingatkan bahwa apapun yang kami katakan dan 

kerjakan, kami melakukannya di dalam nama Yesus dengan 

ucapan syukur dalam hati kami ( Kolose 3: 17) 

 


