
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bagi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun 

daerah dalam menghadapi dan memerangi pandemik 

Covid-19. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat untuk 

menangani penyebaran dan penularan Covid-19 dan 

memampukan bangsa Indonesia untuk mengatasi semua 

dampak yang terjadi karena pandemik global ini, baik di 

bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya serta bidang 

yang lain. 

2. Berdoa bagi seluruh gereja yang ada untuk tetap bersatu, 

menjadi garam dan terang bagi dunia ini serta mengambil 

peran aktif dan nyata untuk menjadi perpanjangan kasih 

Kristus bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan 

di masa-masa ini. 

3. Berdoa bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga 

dan berduka karena Covid-19 ini, mereka yang tengah 

menderita Covid-19 dan berjuang untuk sembuh, dan 

banyak orang yang tengah kehilangan pekerjaan, bisnis 

yang hancur serta berbagai masalah dan pergumulan yang 

ada, biarlah di masa-masa ini Tuhan menyatakan 

pertolongan-Nya dan memberikan kekuatan untuk kita 

semua melewati pandemik ini dengan penuh kemenangan. 

4.  Berdoa bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea 

Selatan. Ada sekitar 48.000 orang dan mereka adalah 

pekerja migran dan profesional, pelajar, serta mixed-

married. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan 

masyarakat Indonesia tetap produktif dan tetap bersama-

sama membangun bangsa Indonesia. Berdoa juga bagi 

gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea ini agar terus 

dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil 

Kristus bagi banyak orang. 

 

 

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

 

<기도 후원자의 편지> 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 11. 

Pokok Doa dengan Ayat-Ayat Alkitab. 

Selama dua bulan ke depan, selama waktu kita berdoa, 

kita memiliki kesempatan untuk membaca statistik dan 

cerita yang mengungkapkan bagaimana Gereja abad 

ke-21 dan orang percaya terus menghadapi 

penganiayaan. Kita kemudian memiliki kesempatan 

untuk berdoa untuk keselamatan para penganiaya 

sehingga mereka juga dapat mengetahui kebebasan 

dan kekekalan yang menunggu seorang pengikut 

Yesus. 



Mari Berdoa. 
 

1. Tuhan, bantulah kami sebagai anggota yang membentuk 

Gereja global- Mu untuk benar-benar merendahkan diri, bertobat 

dari dosa-dosa kami, dan bersatu dalam perantara untuk 

penyembuhan fisik dan spiritual bangsa-bangsa (2 Korintus 7:14) 

2. Bapa, berikan harapan, kedamaian dan keadilan bagi orang-

orang percaya yang dianiaya yang telah didenda dan 

dipenjarakan di wilayah pendudukan Donbass, Ukraina, di mana 

pemerintah melarang penginjilan. (Matius 10:10-12) 

3. Kami berdoa untuk anggota militer yang terpisah dari 

keluarganya dan bertugas dalam isolasi untuk waktu yang lama. 

Semoga mereka memanggil Engkau untuk keselamatan, 

kedamaian dan perlindungan.(Mazmur 4:8) 

4. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berada di penjara 

Ethiopia karena korupsi politik. Semoga mereka mendengar dan 

menerima Injil Yesus dan menjadi orang yang damai saat 

dibebaskan. (2 Petrus 1:4) 

5. Bapa, kami berdoa untuk gadis-gadis muda dan siswa di Benin 

yang ditinggalkan oleh keluarga dan teman-teman mereka 

karena mereka mengikut Yesus. Tolong bawakan mereka teman-

teman Kristen untuk mendorong mereka dalam iman mereka. (2 

Korintus 13:11) 

6. Kami memuji Engkau, Tuhan, karena 800 wanita yang terisolasi 

di penjara Uruguay dapat mendengar pesan pengharapan-Mu 

melalui Women of Hope dan program radio Kristen lainnya. 

(Yesaya 61:1) 

7. Tuhan, kami mohon agar Engkau membangkitkan lebih banyak 

orang percaya Jerman untuk mendukung TWR Women of Hope 

dan organisasi lain yang membantu orang-orang Kristen yang 

kesepian, miskin dan teraniaya. (1Tesalonika 5:11) 

8. Tuhan, berilah hikmat yang besar kepada para pejabat 

pemerintah tentang pembebasan narapidana dari penjara 

sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengekang penyebaran 

COVID-19. Semoga gereja lokal memberikan dukungan kepada 

para tahanan ini saat mereka kembali ke masyarakat. (Kolose 1:9) 

9. Tuhan Yang Maha Pemurah, kami mohon agar Engkau 

memberikan kenyamanan, kedamaian dan kekuatan bagi hati 

orang-orang yang kesepian, tertekan dan terisolasi, mereka yang 

berada di rumah jompo yang belum pernah berhubungan 

dengan keluarga, dan mereka yang dirawat di rumah sakit yang 

tidak dapat menerima tamu. (Mazmur 10:17) 

10. Bapa, tahanan Afrika Selatan sangat menginginkan doa untuk 

diri mereka sendiri, keluarga mereka dan masa depan mereka 

untuk masuk kembali ke dalam masyarakat. Bantu kami untuk 

mencintai orang-orang yang terhilang, kesepian dan tidak 

diinginkan ini, dalam nama Yesus. (Mazmur 25:16) 

11. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak- Mu di seluruh dunia 

yang dianiaya karena iman mereka. Kami meminta perlindungan 

dan pemahaman mendalam tentang kehadiran-Mu. (Mazmur 91) 

12. Bapa, beri orang-orang Kristen di Nepal wawasan dan 

kreativitas dalam cara memasukkan Injil dan program radio 

Kristen ke dalam penjara. Dan semoga hati para tahanan 

menerima kebenaran-Mu. (1 Tesalonika 2:13) 

13. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu, Tuhan, atas saudara-

saudari kami yang teraniaya dalam perjalanan melalui Kroasia. 

Lindungi mereka dari penganiaya mereka dan berikan mereka 

tempat berlindung yang aman di negara-negara Eropa lainnya di 

mana mereka dapat hidup secara terbuka sebagai orang percaya. 

(Mazmur 5:11) 

14. Tuhan, kami berdoa untuk janda muda India yang terisolasi 

dan kesepian. Beri mereka kebijaksanaan dalam membesarkan 

anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. (Filipi 4:19) 

15. Bapa, kami mohon agar Engkau membawa keselamatan, 

penyembuhan dan pemulihan bagi mereka yang dipenjara di 

penjara Paraguay. Semoga Injil-Mu membebaskan mereka sehingga 

mereka dapat memberitakan kebenaran-Mu. (Yesaya 42:7) 

16. Bagi mereka yang telah beralih ke agama Kristen di Indonesia, 

Tuhan, tolong bimbing mereka untuk menemukan keluarga orang 

percaya yang dapat mendukung mereka dan membantu mereka 

bertumbuh dalam iman yang baru ditemukan. (Filipi 2: 1-3) 

17. Bapa, kami mohon agar Engkau menafkahi wanita yang melahirkan 

selama di penjara. Mereka dan bayinya sering kali kekurangan makanan 

pokok dan perawatan kesehatan. (Mazmur 146: 7) 

18. Tuhan, berilah keberanian, damai sejahtera bahkan 

kegembiraan bagi orang-orang Kristen Arab yang teraniaya agar 

mereka berdiri teguh di tengah penderitaan. Bantu yang lemah 

untuk diberdayakan dan didukung. Bebaskan saudari-saudari 

kami dari tangan musuh, dan biarkan kedaulatan-Mu diketahui. 

(Roma 15: 4-6) 

19. Kami berdoa agar misionaris Korea yang ditahan di penjara 

Korea Utara tetap setia dan terus mencintai Engkau di tengah 

kesulitan, Tuhan. Biarkan mereka dibebaskan dengan cepat dan 

kembali ke keluarga mereka. (Mazmur 142: 7) 

20. Saat tuduhan genosida beredar, kami berdoa untuk 

pembebasan Uyghur dan minoritas lainnya yang ditahan di kamp 

konsentrasi China. Doakan agar para pencari mendapat 

kesempatan untuk mendengarkan program Kristen dalam bahasa 

mereka, yang disiarkan di wilayah ini. (Mazmur 12:5) 

21. Tuhan, kami berdoa untuk dorongan dan ketahanan wanita di 

penjara yang dihukum karena kejahatan yang tidak mereka 

lakukan. Semoga keadilan-Mu menang dan setiap orang yang 

tidak bersalah dibebaskan. (Amsal 21: 15) 

22. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah Liberia menyediakan 

lokasi yang cocok bagi wanita untuk menjual barang-barang 

mereka dan agar gangguan oleh polisi dan penyitaan barang-

barang mereka dihentikan. (Mazmur 103:6) 

23. Kami memuji Engkau untuk orang-orang percaya yang secara 

konsisten mengunjungi penjara Albania dan melayani para 

narapidana di sana. Beri mereka kebijaksanaan yang besar dan 

bantuan saat mereka berbagi kebenaran-Mu dengan para 

tahanan. (Matius 25:36) 

24. Kami berdoa bagi mereka yang mengasingkan diri daripada 

mencari Engkau, Tuhan, atau orang lain untuk meminta bantuan. 

Lindungi mereka dari bunuh diri, perilaku dan pikiran yang 

merusak. Semoga cinta dan rahmat-Mu menembus pemikiran 

yang salah. (Yohanes 8:32) 

25. Tuhan, kami berdoa untuk orang Kristen Kamboja yang 

dianiaya karena iman mereka oleh anggota keluarga. Perkuat 

iman orang-orang percaya ini dan bantu mereka menjadi terang 

yang konsisten bagi keluarga mereka. (Mazmur 119: 86) 

26. Bapa, berikan hikmat dan kasih sayang kepada staf penjara 

Kristen di Denmark. Gunakan mereka untuk membawa pesan 

keselamatan dan penyembuhan melalui Yesus kepada para tahanan 

yang terbuka untuk berbicara tentang hidup dan iman. (Lukas 4: 18) 

27. Ya Tuhan, bantulah orang-orang percaya Finlandia untuk 

mempertahankan iman mereka meskipun masyarakat sekuler 

meremehkan dan mengejek mereka. Ajari mereka untuk menghadapi 

orang yang tidak percaya dengan cinta dan empati. (Roma 15:4) 

28. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang lanjut usia di Swedia, 

Kanada dan negara-negara utara lainnya yang terisolasi di musim 

dingin dan jarang menerima kunjungan atau panggilan telepon 

dari orang lain. Semoga orang percaya menjangkau dengan 

perhatian dan cinta pribadi. (Yohanes 13: 34-35) 

29. Tuhan, mampukan istri Kristen Rumania untuk menjalani 

kehidupan yang murni dan penuh hormat sehingga suami 

mereka akan dibujuk, mungkin tanpa sepatah kata pun, untuk 

berpaling kepada Kristus dan berhenti menganiaya pasangan 

mereka yang percaya. (1 Petrus 3:1-2) 

30. Bapa, gunakan pandemi ini untuk memungkinkan semua 

bangsa melihat kebutuhan mereka yang sangat mendesak. 

Semoga semua orang mengerti bahwa Engkau sendirilah Tuhan 

yang mengendalikan hidup dan mati; Engkau menghukum dosa, 

tetapi memiliki berkat dan hidup bagi mereka yang mengikuti 

Anda dalam ketaatan. (Yeremia 32: 17-19) 


