
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 serta 

kabinet ‘Indonesia Maju’(2019-2024) agar dapat 

menjalankan kinerja keras, cepat dan tepat dalam 

menangangi pandemik covid-19 yang terus meningkat di 

Indonesia.(sekarang peringkat 24 dunia). Secara khusus 

berdoa agar Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial 

bekerja ekstra untuk menghambat penyebaran dan 

penularan covid-19 di seluruh Indonesia.  

2. Salah satu dampak paling nyata dari pandemi covid-19 

adalah dampak ekonomi. Banyak pekerja diberhentikan dan 

pengusaha yang menutup usaha mereka. Berdoa agar 

orang-orang percaya di Indonesia menjadi perpanjangan 

tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang berada 

dalam keadaan membutuhkan sehingga Gereja Tuhan dapat 

menjadi terang dan garam di Indonesia.  

3. Otoritas Indonesia memperkirakan bahwa puncak covid-

19 di Indonesia akan terjadi pada bulan Agustus atau 

September. Berdoa untuk rakyat Indonesia agar dapat 

kooperatif dengan peraturan terkait protokol keselamatan 

yang dianjurkan pemerintah, mulai dari kota-kota besar 

sampai ke desa-desa yang ada di seluruh Indoensia.      

4. Berdoa untuk sekitar 48.000 ribu warga negara Indonesia 

di Korea Selatan yang terdiri dari pekerja, pelajar, keluarga 

mixed-married, para profesional agar selama berada di 

Korea Selatan dapat menyerap banyak hal-hal positif dan 

konstruktif dan setelah kembali ke tanah air dapat 

digunakan untuk membangun bangsa Indonesia. Doakan 

untuk sekitar 20 Gereja Indonesia di Korea semakin dipakai 

Tuhan untuk memberitakan Injil kapada banyak orang 

Indonesia di Korea.    

 

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

2020. 8. 

Terimakasih and puji Tuhan 

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. 

 

 

 

소망의 여인들에서는  

여러분의 목소리를 듣기 원합니다. 

 

기도달력을 가지고 어떻게 기도하고 계시는지, 기도하면서 어

떤 유익을 얻으시는지, 하나님께서 어떤 마음을 주시는지, 기

도를 통해 어떤 변화가 생겼는지 등을 저희에게 알려주세요. 

여러분의 간증은 함께 기도하고 있는 사람들에게 큰 힘과 도

전이 됩니다. 

 

보내는 방법 

 카톡: nard70 

 이메일: phkorea@twrk.or.kr 

 문서로 보내기 어려우시면 전화로 말씀해주세요. 

02-886-5671 정인자 간사  

 만일 외국인이라면 당신의 언어로 보내주셔도 됩니다. 

 



Mari Berdoa. 
 

1. Kami meninggikan Engkau sebagai Juruselamat! Orang 
Kristen telah berani menceritakan iman dan harapan akan 
kehidupan kekal dalam Yesus ditengah krisis, ketika orang 
merenungkan hidup, kematian dan kekekalan.  

2. Bapa, kami memuji-Mu akan kesetian-Mu dan perlindunga
n-Mu selama krisis virus corona. Selama lockdown, tim Wom
en of Hope India menumpahkan hati mereka dihadapan-Mu 
setiap hari dari jam 11 siang. (1 Samuel 1: 10-11) 

3. Tuhan, Engkau penyedia! Terimakasih telah membawa 
seorang wanita penulis renungan dalam bahasa Norwagia dalam 
program TWR Women of Hope. Mereka telah merekam 80 
renungan yang akan disiarkan dalam 3 hari dalam seminggu 
melalui Spotify, pada website mereka dan memalui telepon.  

4. Engkau, Tuhan atas harapan. Dalam masa cemas,  kami 
mengatasi rasa takut ketika kami percaya kepada-Mu. Engka
u memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai.(Roma 1
5:13) 

5. Kami menyembah-Mu sebagai Tuhan segala hikmat. Bahkan 
ketika pada masa kesulitan , Engkau menarik kami kepadaMu 
dan memanggil kami untuk bertobat karena jalan-Mu selalu baik.  

6. Kami, memuji-Mu Tuhan, Engkau satu satunya yang 
membawa kesatuan diantara anak-anak-Mu. Terimakasih untuk 
membawa orang Kristen bersatu dalam kelompok doa TWR 
Women Of Hope di Nepal dan memampukan mereka 
menemukan identitas, nilai, ketenangan dan harapan dalam 
Engkau. (Mazmur 62: 5-8) 

7. Kami memuliakan Engkau Bapa, Engkau satu-satunya yang 
menginjikan kami berdiri di tengah - tengah gap atas nama orang 
yang tidak mengenal-Mu. Biarlah kami memakai kesempatan untuk 
berdoa untuk mereka yang tidak pernah merespon undangan-Mu 
dan untuk mereka yang membutuhkan pemulihan hubungan 
dengan Engkau. 

8. Dalam masa yang berubah dan ketidakpastian, Engkau berdiri 
sebagai Tuhan yang dapat dipercaya dan menepati janji. Janji-
Mu adalah landasan kami diatasnya kami bangun hidup kami 
sebagai wanita yang berpengharapan. (Bilangan 23:19) 

9. Kami bersama tim Canada yang menyatakan bahwa Engkau 
adalah Tuhan yang berdaulat. “karena di dalam Dialah telah 
diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di 
bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, 
maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala 
sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu 
dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam 
Dia.(Kolose 1:16-17) 

10. Tuhan kami memuji-Mu, karena Engkau baik. Engkau 

memampukan isntitusi, pelayanan dan para tetangga untuk 
menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan, 
memberi kepada mareka yang tidak memiliki pekerjaan dan 
menyediakan tempat bagi mereka yang tidak memiliki tempat 
tinggal.  

11. Engkau batu karang keselamatan kami! Terimakasih telah 
menggunakan program Women of Hope Bonaire untuk menarik 
orang memiliki hubungan dengan Engkau. Ketika Firmn-Mu 
dibagikan di Facebook firman-Mu itu mengakat orang dan 
membawa mereka dekat kepada-Mu (Mazmur 95:1-3). 

12. Kami menyembah-Mu sebagai Allah yang maha hadir. Kami 
membawa luka kami dari hubungan keluarga di bumi dan berdiri 
teguh pada janji-Mu, “Aku sekali kali tidak akan membiarkan 
engkau, Aku sekali kali tidak akan meninggalkan engkau.” (Ibrani 
13:5b) 

13. Ditinggikannyalah Engkau Tuhan, karena senyediakan 
sponsor untuk produkisi dan siaran program Women of Hope 
Indonesia dan Jawa sejak 1999. Jutaan wanita telah mendengar 
tentang Firman-Mu dan mendapatkan informasi mengenai 
kesehatan. 

14. Tuhan Engkau sungguh dirayakan sebagai pelindung dan 
tempat pengungsian.” Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi 
engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, 
kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok” (Mazmur 91: 40) 

15. Kami bersama tim Finlandia memuji Engkau karena Tuh
an turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan keba
ikan. Dalam penyaliban Tuhan Yesus, kami melihat Engkau 
mengungkapkan misteri bahwa harapan bisa didapatkan di d
alam kegelapan dan penderitaan dalam hidup kita. (Roma 8:
28) 

16. Sebagai wanita berpengharapan kami menyatakan, Bapa, 
bahwa Engkau sungguh berharga. Identitas kami menyatu di 
dalam Engkau, karena kami anak anak perempuanmu, 
diciptakan menurut gambar-Mu. (Kejadian 1:27) 

17. Kami mengagungkan Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, 
yang memakai krisis global dimana aktifitas normal terhenti yang 
menyebabkan kami merenungkan kehidupan , kematian dan hal-
hal spiritual. Hal ini membuat kami merepleksi dan mengevaluasi 
pentingnya hubungan kami dengan Engkau dan orang lain.  

18. Kami memuji-Mu, Tuhan, bahkan ketika tim kami di Pola
ndia tidak bisa bertemu bersama muka dengan muka sebag
ai orang percaya, Engkau menyatukan hati mereka di dalam 
doa online dan memampukan mereka merekam program wa
nita: ”You are Precious” ( Engkau Berharga) (Roma 12:5) 

19. “Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan 
damai sejahtera-Nya terus-menerus, dalam segala hal, kepada 
kamu.(2 Tesalonika 3: 16a) 

20. Selama waktu ini, ketika orang terbuka pada berbincangan 
spiritual, kiranya kami setia untuk bersaksi bagaimana Engkau 

menyelamatkan, karean Engkau Bapa maha pengampun! 
(Efesus 4:32) 

21. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebagai pencipta yang me
nginspirasi kami, ciptaan-Mu, untuk melayani para wanita di 
Ukraina melalui program Women of Hope.  

22. Kami memuji-Mu sebagai Tuhan rekonsiliasi. Terimakasih 
sudah memimpin keluarga kami memalui pencobaan yang 
menumbuhkan percaya kami kepada Engkau dan juga 
menguatkan hubumgan kami.  

23. Tuhan, kami memberkatimu sebagai Juruselamat. Melalui 
karantina, Injil terus disiarkan kepada orang – orang di Perancis. 
Semoga mereka melihat bahwa mereka membutuhkan Engkau 
dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. (Yeremia 26:3) 

24. Oh Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang, panjang sabar 
dan besar kasih setia-Nya.(Mazmur 145:8) 

25. Oh Tuhan Engkau setia! Engkau memegang janji-Mu untuk 
melindungi, membimbing, dan menginspirasi anggota tim kami 
ketika melayani wanita Romania di penjara. (Mazmur 117:2) 

26. Kami memuji-Mu, Tuhan, karena Engkau mengendalikan 
seluruh dunia dan semua manusia. “Tidak ada yang sama 
seperti Engkau, ya TUHAN! Engkau besar dan nama-Mu besar 
oleh keperkasaan.(Yeremia 10:6) 

7. Bagi setiap orang yang sembuh dari covid-19, Tuhan kami 
memuji-Mu sebagai penyembuh! Terimakasih, Engkau sudah 
menyentuh kehidupan secara langsung dan bekerja melalui para 
medis. ( Mazmur 103:3) 

28. Yesus, Engkau Roti Hidup. Kami memuji-Mu atas TWR 
Women of Hope di Central Eropa yang menyebarkan kebenaran 
kepada orang yang mengumpulkan kekayaan untuk memuaskan 
jiwa mereka (Yohanes 6:35) 

29. Bapa , kamai menerima-Mu sebagai penghibur. Engkau telah 
mencurahkan anugerah-Mu, belas kasihan dan penghiburan 
kepada setiap keluarga di seluruh dunia yang telah kehilangan 
orang yang mereka kasihi dalam bulan-bulan terakhir ini. 
(Yesaya 1:1-3) 

30. Kami bersama tim anggota tim Serbia, yang walau dalam 
kesulitan, tetap memuji-Mu sebagai Tuhan yang baik dan pemberi 
damai dan penyemangat di seluruh dunia.  

31. Kami memuji-Mu sebagai satu-satunya yang mengalahkan 
kematian. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa 
percaya kepada-Mu akan hidup kekal melalui kematian mereka. 
(Yohanes 11:25) 


