
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 9. 

Kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, 

sunat pada wanita 

Mari berdoa bagi wanita yang mengalami kekerasan 

dalam keluarga. Kita akan berdoa agar mereka terlepas 

dari beban yang tidak pantas mereka terima. Kita akan 

mendorong para wanita itu untuk mencari Tuhan yang 

akan memberi mereka harapan pengganti beban berat 

mereka. Mari memberitahu mereka bahwa berkat yang 

tak terbayangkan ada di depan. Tuhan akan membuat 

semua hal bekerja bersama untuk kebaikan 

 

 

<기도 후원자의 편지> 

‘소망의 여인들’을 알게 된 것은 은혜입니다. 

아주 분주하게 일상을 살아가는 저에게, 매월 첫 주 금요일

에 있는 ‘소망의 기도’ 모임은 감사가 넘치는 시간입니다. 

함께 뜨겁게 찬양하고 기도 드리는 동안 기대감과 설렘과 

감사를 누립니다. 

아무도 알아주지 않는, 누군지 알 수 없는 무명의 여인들을 

위해 하나님께 기도를 심는 일은 아주 의미 있는 일이고 

하나님께서 기뻐하시는 일이라 확신합니다. 

비록 구체적인 열매가 눈에 보이지 않고 귀에 들리지는 않

지만 하나님이 우리의 기도를 사용해서 일하신다는 것에 

대해 확실한 믿음을 가지고 있습니다. 

기도달력에 있는 기도문 하나하나 간절히 기도하며 세계를 

품고 기도한다는 자부심 또한 느낍니다. ‘소망의 기도’가 소

망을 심는 시간이라 믿으며 복을 누리게 되어 감사합니다. 

늘 상주해서 일하시는 TWR 사역자들을 축복합니다. 

할렐루야!  

 

- 고인숙 집사 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 



Mari Berdoa. 

 
1. Bapa, sembuhkan para korban kekerasan dan pemerkosaan agar 

mereka menemukan kegembiraan dalam hidup dan membangun 

keluarga yang sehat sendiri. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda, 

Pencipta mereka, melihat rasa sakit mereka, berduka bersama mereka 

dan menawarkan kesembuhan kepada mereka. 

2. Tuhan, kami berdoa agar wanita dan gadis Bonaire tidak terjerat 

dengan orang-orang yang memimpin mereka ke budaya kekerasan.  

3. Tuhan, kami berdoa untuk perubahan dalam budaya Tanzania yang 

masih mempraktikkan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM). Berikan 

dorongan kepada para pionir yang bekerja tanpa lelah untuk 

mengakhiri praktik ini. 

4. Tuhan, kami berdoa agar kekerasan dan pelecehan seksual yang 

dipromosikan di internet dihentikan karena TWR Women of Hope 

mempromosikan kesadaran di antara orang tua Rumania untuk 

memantau waktu online anak-anak mereka.  

5. Tuhan mohon hikmat bagi Komnas Perempuan Indonesia untuk 

mencegah kekerasan dan membela hak asasi perempuan. 

6. Bapa, kami tahu bahwa anak-anak yang tumbuh dengan kekerasan 

dalam rumah tangga lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan 

dewasa. Kami berdoa agar orang tua mencintai anak-anak mereka dan 

mendisiplin mereka dengan cara yang saleh.  

7. Kami memuji Engkau, Tuhan, bahwa sunat perempuan adalah ilegal 

di Finlandia dan hanya 0,2% gadis sekolah menengah melaporkan hal 

ini dilakukan kepada mereka. Doakan agar etnis yang masih 

mempraktikkannya berhenti. 

8. Bapa, kami berterima kasih karena banyak wanita yang datang ke 

China untuk berbagi pengalaman pelecehan mereka. Kami berdoa agar 

keadilan Tuhan tercapai dan untuk penghiburan dan kesembuhan yang 

dalam bagi para korban.  

9. Kami memuji Engkau, Tuhan, atas undang-undang baru Ukraina 

yang sekarang menuntut mereka yang melakukan kekerasan terhadap 

kerabat mereka.  

10. Tuhan, berikan keselamatan dan kebebasan bagi pria Polandia yang 

kecanduan alkohol, obat-obatan dan pornografi. Putuskan siklus 

pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap keluarga mereka 

dan berikan kesembuhan bagi mereka semua. 

11. Tuhan, berikan keberanian kepada para korban pemerkosaan di 

India untuk melaporkan kejahatan tersebut meskipun mereka tahu 

pelakunya. Semoga keluarga mendukung penuh gadis dan wanita 

yang menderita ini, dan semoga yang bersalah dimintai 

pertanggungjawaban.  

12. Kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga meningkat secara 

dramatis di seluruh dunia selama penguncian COVID-19. Dari wanita 

yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar, pusat-pusat 

di Afrika Selatan menerima tiga kali lipat jumlah panggilan yang 

biasanya dicatat. Bapa, sediakan jalan untuk melarikan diri dan 

kesembuhan.  

13. Tuhan, bantulah TWR Women Of Hope secara jelas membagikan 

kepada wanita bahwa mereka berharga dimata-Mu. Banyak wanita 

percaya bahwa mereka yang haris disalahkan dan pantas menerima 

kekerasan yang mereka derita. 

14. Tuhan, kami berdoa agar kekerasan dalam rumah tangga di Albania 

diakhirinya, di mana 50 persen wanita pernah mengalaminya. Selain 

kekerasan, perempuan di pedesaan juga menghadapi stigma, isolasi, 

pengucilan sosial dan kurangnya kesempatan. 

15. Tuhan, bangunkan gereja Anda untuk mendukung para korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan yang sering kali 

tidak ada yang membantu mereka. “Bicaralah untuk mereka yang tidak 

dapat berbicara untuk diri mereka sendiri, untuk hak-hak semua orang 

yang melarat”  

16. Tuhan, kami berdoa agar orang-orang di Jerman menjadi sadar 

akan FGM melalui kalender doa TWR Women of Hope. Semoga 

mereka berdoa untuk akhir ritus ini dan menawarkan dukungan 

kepada organisasi bantuan. 

17. Tuhan, kami berdoa untuk diakhirinya pemerkosaan di Liberia, di 

mana 1 dari 10 anak dan wanita telah mengalaminya. Perkuat para 

korban, Bapa, dan lindungi mereka dari kejahatan. 

18. Ya Tuhan, semoga orang tua Korea mendisiplin anak mereka 

dengan kebijaksanaan dan tidak menggunakan kekerasan. “Bapak- 

bapak, jangan membuat anak-anakmu kesal; sebaliknya, bawalah 

mereka dalam pelatihan dan pengajaran Tuhan ” (Efesus 6: 4). 

19. Tuhan, kami berdoa agar para pria dan para ayah di Uruguay tidak 

melakukan kekerasan terhadap istri dan anak mereka tetapi menjadi 

pelindung mereka.  

20. Kami pujiMu, Tuhan, bahwa para pelaku ditangkap di Indonesia 

ketika gadis-gadis melaporkan diperkosa oleh kerabatnya. Semoga ini 

memberi keberanian bagi gadis dan wanita untuk melaporkan 

kejahatan ini.  

21. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dan perlindungan 1 dari 4 

wanita Bulgaria yang mengalami kekerasan. Kami berdoa untuk 

pembiayaan pusat krisis yang membantu wanita dan anak-anak 

menghindari pelecehan ini.  

22. Bapa, kami berdoa untuk para wanita Pantai Gading yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Semoga ada perbaikan 

dramatis dalam sistem administrasi dan hukum untuk memastikan 

dukungan bagi mereka yang membutuhkan.  

23. Bapa, hati kami menjerit bagi wanita dan anak-anak yang 

menderita pelecehan, hidup dengan risiko kehilangan nyawa. Mereka 

sering kali tidak mencari bantuan, karena mereka tidak melihat tempat 

untuk melarikan diri.  

24. Bapa, kami berterima kasih karena kasus pemerkosaan tingkat 

tinggi di China telah memicu kemarahan nasional, yang mengarah 

pada seruan untuk perubahan dalam sistem hukum yang tidak 

menuntut individu-individu berpangkat tinggi. Semoga para korban 

dihukum, dan semoga stigma sosial yang dilemparkan pada korban 

dihapus.  

25. Tuhan, kami memohon agar pemerintah meningkatkan perang 

melawan kekerasan berbasis gender di negara-negara Afrika di mana 

kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam keintiman dalam 

lingkungan keluarga. Hukum tidak akan sering mencampuri area privat 

ini. 

26. Di Prancis, seorang wanita meninggal setiap tiga hari di tangan 

pasangannya. Pemerintah menyiarkan nomor SOS untuk menelepon, 

tetapi sering kali mitra hanya diberi peringatan. Semoga wanita 

dianggap serius ketika mereka menghubungi seseorang untuk 

meminta bantuan sebelum terlambat. 

27. Bapa, maukah Anda memberi putri Anda kebijaksanaan yang besar 

di Uruguay tentang memilih suami yang akan mencintai dan 

melindungi mereka daripada memukul atau membunuh mereka.  

28. Tuhan, berilah para ibu semangat, perhatian dan perlindungan 

serta keberanian untuk berbicara ketika mereka mengetahui bahwa 

putri mereka diperkosa dan dilecehkan oleh kerabat dan teman.  

29. Bapa, kami berdoa untuk keadilan bagi orang miskin, tidak 

terpelajar dan orang dari kasta rendah Nepal. Dalam kasus kekerasan, 

mereka sering kali kekurangan suara, kemampuan untuk membayar 

pengacara dan pengadilan pemerintah yang adil. (Mzm 72:4)   

30. “Akhiri kejahatan mereka yang jahat, dan pertahankan yang benar. 

Karena kamu melihat jauh ke dalam pikiran dan hati, ya Allah yang 

benar ”(Mzm 7: 9). 


