
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TWR Korea 북방선교방송 
서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

 

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

1. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 
kabupaten dan kota di Indonesia pada tanggal 9 
Desember nanti. Berdoa kiranya Tuhan jauhkan dari 
penyebaran berita hoaks dan provokatif, juga setiap 
pemilih dapat patuh dengan protokol kesehatan serta 
kiranya jajaran TNI/Polri bisa menjaga netralitas dan 
mampu mengantisipasi pelbagai pelanggaran yang 
muncul.   

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. Indonesia menduduki peringkat ke 20 sebagai negara 
dengan jumlah kasus covid-19. 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 21 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. 

 

<기도 후원자의 편지> 

저는 매월 첫째 금요일에 열리는 ‘소망의 기도’에 참

여하여 기도달력에 따라 같이 기도하고 있습니다.  

기도달력을 통해서, 지금까지 스스로는 알 수 없었던 

여러 나라 여성들의 다양한 문제나 현상에 대해 알

게 되었습니다. 

세계의 여성들이 안고 있는 괴로움을 알고, 저도 같

은 여성으로서 그 신음에 공감하면서 생활 속에서 

더 의식하며 기도하게 되었습니다. 신기하게도 그녀

들을 위해서 기도할 때, 때로 내 안에 있는 아픔도 

치유되는 경험을 합니다. 예수님의 사랑이 우리를 회

복시켜 주십니다.  

일본에는 복음이 절실히 필요합니다. 일본의 여성들

이 믿음으로 인해 일어나고, 하나님께서 주신 사명 

가운데 살아갈 수 있도록 TWR 라디오 방송이 사용

되기를 위해서도 기도합니다. 

미쯔요 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 12.  

Berdoa untuk hal menyelamatkan 

Kami berhutang pewartaan Injil kepada semua 
orang, terlepas dari ras atau kebangsaan. Itu adalah 
perintah yang kami terima dari Tuhan. Yesus adalah 
solusi untuk semua masalah kita di dunia ini. Ini saat 
yang tepat untuk memberitakan Injil, dan kita harus 
bertindak sekarang. 

 



Mari Berdoa. 
 
1. Sebagai individu di Kyrgyzstan mencari Tuhan di saat krisis ini, 

banyak yang beralih ke Islam. Bapa, semoga orang Kristen di sana 

dengan berani mengatakan kebenaran, dan semoga orang-orang di 

Asia Tengah menemukan keselamatan di dalam Engkau satu-satunya 

Tuhan yang benar.  

2. Tuhan, kami berdoa untuk persatuan Kristen di Kamboja. Semoga 

orang percaya bekerja sama untuk menjadi garam dan terang 

sehingga orang yang tidak percaya melihat kasih Tuhan dan 

menginginkan keselamatannya.  

3. Kami berdoa untuk keselamatan fisik orang-orang di Ethiopia yang 

kehilangan pekerjaan karena COVID-19 dan kelaparan serta bagi 

mereka yang sekarat karena tidak menerima perawatan medis yang 

mereka butuh kan.  

4. Kami berdoa untuk orang percaya nominal di Ukraina yang 

melakukan ritual keagamaan tetapi tidak memiliki keselamatan sejati. 

Tuhan, berikan mereka kehidupan spiritual yang benar.  

5. Kami berdoa untuk keselamatan dan pembebasan perempuan yang 

dipaksa bekerja di bordil Asia. Berikan kebijaksanaan kepada organisasi 

Kristen yang bekerja untuk membebaskan wanita-wanita ini secara fisik 

dan spiritual.  

6. Saat orang-orang berseru dalam ketakutan dan keputuasaan meminta 

pertolongan Tuhan selama masa virus corona ini, semoga mereka 

menemukan Tuhan yang benar yang memberi kedamaian dan harapan bagi 

mereka yang percaya dan mengikutinya.  

7. Kami berdoa bagi para wanita di Albania yang terisolasi, memiliki 

pasangan yang melarang mereka membaca Alkitab atau bahkan 

membakar Alkitab mereka. Semoga mereka menemukan harapan 

dalam program radio Women of Hope dan menemukan keselamatan 

di dalam Yesus.  

8. Semoga wanita di daerah pedesaan Benin yang ditawan oleh praktik 

okultisme dan tradisi berbahaya dibebaskan oleh Firman Tuhan dan 

mengalami cinta-Nya.  

9. Tuhan, berilah tim produksi Women of Hope di Uruguay hikmat yang 

besar untuk dengan jelas menyampaikan pesan keselamatan, dan semoga 

para wanita yang mendengarkan menanggapi!  

10. Tuhan, doronglah orang-orang percaya Jerman untuk berdoa bagi 

penyebaran program Harta Karun Tersembunyi di seluruh Eropa dan 

karena pelayanan media ini untuk membawa wanita yang dalam 

pelacuran kepada keselamatan dalam nama-Mu.  

11. Bapa, kami berdoa untuk persatuan di antara partai-partai politik 

di Singapura sehingga mereka bekerja sama untuk kebaikan bangsa 

dan mengatasi masalah pandemi.  

12. Bapa, semoga orang percaya di Prancis tidak lagi berpuas diri tetapi 

bersedia untuk mencintai orang lain, bersaksi dengan berani untuk 

Anda dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kebangunan rohani 

di tanah mereka.  

13. Selama krisis virus corona, banyak keluarga di Vietnam menerima 

Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Semoga mereka bergabung 

dengan kelas Alkitab untuk menemukan kekuatan dan untuk 

memahami Tuhan dan iman baru mereka.  

14. Bapa, kami berdoa agar semua orang yang berada di penjara Brasil 

semoga hatinya diterangi oleh Roh-Mu sehingga mereka dapat 

mengenal Kristus sebagai Juru Selamat mereka dan mengalami 

kebebasan sejati.  

15. Semoga masa isolasi ini menyebabkan orang-orang di Afrika Selatan 

mengevaluasi kehidupan mereka dan merefleksikan nasib mereka setelah 

kematian. Bapa, bukalah mata mereka untuk kebenaranmu sehingga mereka 

dapat bertobat dari dosa mereka, menerima anugerah keselamatanmu dan 

dipulihkan untukmu, Pencipta mereka. 

16. Bapa, sebagai anak-anakmu, semoga kami bersedia mengubah 

prioritas, jadwal, hubungan kami, dan apa pun yang menghalangi kami 

untuk mengikuti keinginan-Mu setiap hari.  

17. Kami berseru bagi orang-orang Nepal yang mencari keselamatan 

dengan memberikan hadiah kepada kuil dan dewa, memberi makan orang 

miskin, atau pergi berziarah. Hubungkan para pencari ini dengan orang-

orang Kristen yang dapat membagikan kebenaran bahwa keselamatan 

hanya melalui Yesus Kristus.  

18. Kami mohon, Tuhan, agar benih yang ditaburkan oleh relawan Women 

of Hope TWR Paraguay, guru dan pekerja menghasilkan buah yang kekal 

di hati para wanita yang mereka layani.  

19. Kami berdoa agar pelayanan kami melalui program radio Women of Hope 

Indonesia dan Jawa, perawatan kesehatan dan pelatihan kerajinan tangan akan 

digunakan Tuhan untuk membuka hati dan mata orang-orang kafir untuk 

melihat kasih dan keselamatan Tuhan.  

20. Kami menjadi perantara bagi keselamatan wanita di dunia Arab. 

Semoga mereka dibebaskan dari rasa sakit dan kehancuran yang 

sering ditemukan dalam masyarakat ini. Buka mata mereka ke cahaya-

Mu dan tarik mereka ke diri-Mu sendiri, Bapa.  

21. Bapa, kami berdoa untuk persatuan dan kesembuhan di antara 

keluarga-keluarga di Denmark, di mana kekerasan dalam rumah 

tangga meningkat selama masa isolasi dan penutupan ini. Jadilah 

perlindungan mereka dan bantu mereka yang dalam bahaya untuk 

menemukan tempat yang aman.  

22. Kami berdoa agar para pengungsi Korea Utara di Cina, Rusia dan 

Asia Tenggara mau mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Juru 

Selamat mereka. Tuhan, jaga keamanan misionaris yang melindungi 

para pengungsi ini.  

23. Kami berdoa untuk persatuan di antara gereja-gereja di Albania. 

Tuhan, berilah pendeta dan pemimpin hati yang rendah hati sehingga 

mereka dapat melihat satu sama lain seperti yang Engkau lihat. 

Semoga orang yang tidak percaya menyadari bahwa cinta mereka 

benar-benar mengalir dari Engkau.  

24. Tuhan, kami mohon keselamatan semua orang yang tidak mengenal 

Engkau. "Dan kamu akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka"  

25. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang ada di gereja-gereja 

Polandia yang menghadiri gereja dan berkomitmen untuk membantu 

yang membutuhkan tetapi belum menemukan keselamatan sejati di 

dalam Engkau melalui Yesus Kristus.  

26. Tuhan, kami berdoa bagi para wanita dan gadis di Liberia untuk 

mendengar Injil Yesus Kristus dari program radio TWR dan para 

pengkhotbah dan membuat keputusan tegas untuk memberikan hidup 

mereka kepada Kristus.  

27. Saat kisah kelahiran Yesus disiarkan melalui radio di Kamboja, 

semoga hal itu memicu percakapan, menyadarkan hati orang dan 

menarik orang untuk menerima Yesus sebagai Juru selamat.  

28. Bapa, berikan keberanian dan semangat kepada tim TWR Women 

of Hope di India. Semoga kesaksian mereka menyentuh kehidupan 

wanita di sana yang perlu menerima Engkau.  

29. Tuhan, kami berdoa untuk orang dewasa muda di Swedia yang 

telah meninggalkan persekutuan Kristen dan sekarang 

mempertanyakan latar belakang mereka. Roh Kudus, tunjukkan pada 

mereka kesalahan keyakinan mereka dan yakinkan mereka tentang 

kebenaran-Mu.  

30. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dan stabilitas di Ethiopia. 

Lindungilah orang-orang di negara itu dari pejuang gerilya di bagian 

barat negara itu dan membawa persatuan dan harmoni di antara 

kelompok-kelompok masyarakatnya.  

31. Tuhan, tolong bantu narapidana Rumania untuk memiliki hubungan 

yang tulus dengan Engkau dan untuk menerima kesalahan mereka 

sebagai orang berdosa dan kasih karunia-Mu. Jangan biarkan mereka 

memiliki agama yang kosong, tetapi sebaliknya memungkinkan 

mereka untuk mengalami kehidupan baru dengan bertobat dari dosa-

dosa mereka dan percaya kepada Yesus. 


