
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

25. Tolonglah tim TWR Women of Hope di Paraguay, 
Bapa, untuk berfokus pada wanita yang rentan, 
mengajari mereka tentang berkat melayani sesama dalam 
kasih. (Gal. 5: 13-14) 

26. Tuhan, kami meminta Engkau untuk membimbing 
para pemimpin TWR Women of Hope saat mereka 
berbagi visi pelayanan. Membawa kesatuan hati dan 
pikiran dalam setiap tim. (1 Tes. 5:24) 

27. Tuhan, tolonglah para wanita di Rumania agar 
memiliki keseimbangan yang sehat antara karier dan 
tanggung jawab keluarga mereka. Semoga mereka 
menginvestasikan waktu dalam kehidupan anak-anak 
mereka, mempengaruhi mereka dan memimpin mereka 
kepada Kristus. (2 Tim. 3: 14-16) 

28. Kami berdoa untuk wanita Kristen Tionghoa yang 
tetap melajang karena gereja kekurangan pria dan yang 
terus-menerus menghadapi tekanan untuk menikah. 
Berdoa agar mereka bertumbuh dalam identitas dan 
keamanan mereka di dalam Kristus. (1 Pet.2: 9) 

29. Kami memuji Tuhan karena para pemimpin kami 
yang berbahasa Gujarati di India sangat kuat dalam iman 
dan dalam melayani Tuhan. Beri mereka keberanian 
untuk mewartakan Firman-Mu di rumah dan komunitas 
mereka. (1 Kor. 16:13) 

30. Tuhan, berikan wanita di setiap negara rasa lapar dan 
haus untuk mempelajari Firman-Mu dan mengajarkan 
kebenaran ini kepada generasi berikutnya.(Ulangan 11: 
18-20).  

31. Tuhan, semoga putri Brasil-Mu yang telah Engkau 
tempatkan pada posisi kepemimpinan tinggi dipenuhi 
dengan Roh Anda dan peka terhadap suara-Mu sehingga 
mereka dapat menghormati Engkau dan pemanggilan-
Mu. (Gal.5: 25) 
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Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa bersama. 

 

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

1. 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. 

2. Berdoa untuk upaya pemerintah dalam menangani 
daerah-daerah pasca bencana alam, khususnya banjir di 
Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, erupsi 
Merapi, awan panas Semeru, tanah longsor di Sumedang, 
dan gejolak alam di daerah yang lain. Biarlah Tuhan 
menolong dan menyatakan kasih karuniaNya bagi semua 
masyarakat Indonesia khusunya bagi para korban dari 
bencana alam yang ada. 

3. 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. Biarlah 
Tuhan terus menguatkan dan menopang kehidupan 
seluruh jemaat Tuhan dan keluarga selama kondisi 
pandemi Covid-19, tetap sehat, dibangun dan 
bertumbuh dalam anugerah Tuhan.  

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. 
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Kepemimpinan dan Pelayanan Wanita 

“Bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita; berduka 

dengan mereka yang berduka. " (Roma 12:15) Allah telah 

memberi wanita kepekaan dan kemampuan empati yang 

kaya. Ini adalah kemampuan yang luar biasa bagi para 

pemimpin dan pendeta untuk bekerja dengan orang lain. 

Mari kita berdoa agar wanita menggunakan kemampuan 

ini untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan pelayan 

yang menyampaikan kasih Tuhan. 

 



Mari Berdoa 

 
1. Bapa, kami berdoa agar para wanita dalam 
kepemimpinan menemukan orang-orang saleh yang dapat 
mendukung mereka dan mempertahankan pergumulan 
pribadi dan emosional mereka dengan percaya diri. 
Bantulah para pemimpin ini untuk memercayai Engkau 
untuk jawaban yang mereka perlukan. (Amsal 3: 5-6) 

2. Tuhan, berikan hikmat dan pengertian yang luar biasa 
tentang Firman-Mu kepada tim Women of Hope TWR 
Serbia kami. Semoga mereka dengan sabar mendengarkan, 
memahami dan mendorong wanita, menggunakan Firman-
Mu untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. (Mzm 
111: 10) 

3. Tuhan, kami berdoa agar koordinator bahasa TWR 
Women of Hope di India mengakui bahwa mereka 
memiliki ketrampilan dan kompetensi untuk melayani 
sebagai pemimpin. Beri mereka keinginan dan kekuatan 
untuk menyelesaikan tugas yang Engkau miliki untuk 
mereka. (Kol.3: 23) 

4. Bapa, semoga setiap wanita dalam pelayanan Kristen 
menjadikan waktu hariannya bersama Engkau sebagai 
prioritasnya. Bimbing dia untuk memiliki kemurnian pikiran 
dan tubuh, pertobatan, pengampunan, dan rasa syukur 
sebagai cara hidupnya. (Mat 5: 8) 

5. Bapa, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin 
kelompok doa Finlandia untuk mengenali kebutuhan 
berbeda dari anggota mereka. Bimbing masing-masing ke 
pekerjaan yang Engkau ingin mereka lakukan dan untuk 
menemukan tempat istirahat dalam Engkau sewaktu 
mereka melayani. (Yak. 1: 5) 

6. Berikan hikmat kepada tim Afrika Selatan kami karena 
mereka hidup dan memimpin seperti Yesus, membimbing 
wanita dalam perjalanan mereka untuk mengenal Engkau 
secara dekat dan tunduk sepenuhnya kepada Engkau. 
(Ams.2: 1-11) 

7. Bapa, terima kasih perempuan di Indonesia memiliki 
kesempatan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan, 
gereja dan organisasi. Semoga mereka mencari Engkau, 
mengikuti bimbingan-Mu dan menjadi pengaruh yang saleh 
atas orang-orang yang mereka pimpin. (Mat 5:14) 

8. Jerman ingin memiliki jumlah eksekutif wanita yang lebih 
tinggi di perusahaan besar. Kami berdoa agar wanita 

Kristen yang mampu berada di antara mereka yang dipilih 
untuk posisi yang akan datang ini. (Mzm 90:17) 

9. Tuhan, kami berdoa agar wanita di Uruguay setiap hari 
tumbuh menjadi lebih seperti Yesus, menggunakan 
keterampilan dan kemampuan mereka untuk membantu 
wanita di sekitar mereka menemukan kesembuhan, 
keutuhan dan harapan mereka di dalam Yesus. (2 Ptr.3: 18) 

10. Tuhan, kami berdoa agar para wanita Kanada memiliki 
keyakinan tentang bagaimana Engkau telah menciptakan 
mereka sebagai individu yang unik dan menggunakan 
karunia mereka untuk memuliakan Engkau. (Yer. 17: 7) 

 

 

 

11. Saat wanita mengambil peran kepemimpinan di gereja-
gereja Cina, semoga mereka menjalani kehidupan teladan 
kepuasan dan kegembiraan yang mempengaruhi orang lain 
untuk mengikuti Yesus. (1 Tim. 6: 6) 

12. Tuhan, semoga wanita Kristen Ukraina yang telah 
dilatih dalam Alkitab dan disiplin spiritual membimbing 
wanita muda dan meneruskan pengetahuan dan 
pengalaman ini. (2 Tim. 2: 2) 

13. Tuhan, Engkau telah memberi wanita kepekaan dan 
empati yang kaya. Semoga wanita dalam pelayanan 
menggunakan karunia ini dengan baik untuk menghibur 
orang lain yang kesakitan dan menuntunnya kepada Anda. 
(1 Sam. 23:16) 

14. Tuhan, semoga wanita Rumania yang terlibat dalam 
pelayanan media Kristen mempengaruhi kehidupan orang 
lain karena mereka mencerminkan karakter Kristus dengan 
integritas dan kasih. Semoga mereka terus meningkatkan 
keterampilan komunikasi mereka untuk meningkatkan 
pelayanan ini. (Kol.4: 6) 

15. Tuhan, kami meminta Engkau untuk memungkinkan 
orang Kristen di dunia Arab untuk menjalani kehidupan 
teladan sehingga orang lain dapat melihat bagaimana pria 
dan wanita harus berinteraksi sebagai pemimpin dalam 
masyarakat, di perusahaan dan di keluarga mereka sendiri. 
(Gal.3: 28) 

16. Karena hanya 4,5% eksekutif Korea dari perusahaan 
besar adalah wanita, kami berdoa agar wanita Kristen 
diberikan lebih banyak kesempatan untuk promosi. (Mz 
84:11) 

17. Tuhan, mohon lindungi, perkuat dan tuntun wanita 
Polandia yang merupakan pemimpin Kristen saat mereka 
menyeimbangkan peran pelayanan mereka dengan tanggung 
jawab mereka sebagai istri, ibu, ibu rumah tangga dan 
pekerja profesional. (Mzm.25: 9) 

18. Bapa, kami berdoa untuk kesempatan kerja yang lebih 
besar bagi wanita di Nepal dan untuk kenaikan gaji sesuai 
dengan keterampilan dan pelatihan mereka. (Kol.4: 5) 

19.Tuhan, berikan wanita Prancis kreativitas dalam cara 
setiap hari menemukan waktu untuk terhubung dengan 
Engkau terlepas dari musim kehidupan mereka saat ini. 
Berikan rahmat dan kekuatan kepada ibu tunggal, mereka 
yang memiliki anak kecil dan pekerja penuh waktu saat 
mereka melayani mereka. di sekitar mereka. (Apakah 40:29) 

20. Kami berterima kasih atas komitmen dan pengabdian 
dari para pemimpin kelompok doa Women of Hope TWR 
Finlandia! Beri mereka kekuatan dan kegembiraan untuk 
menyelesaikan pekerjaan mereka. (Neh. 8: 10b) 

21. Tuhan, sebagai wanita Kristen di Ukraina memenuhi 
peran mereka sebagai penolong yang penuh kasih bagi 
suami mereka dan sebagai ibu yang saleh, semoga keluarga 
mereka dan suami yang belum diselamatkan berpaling 
kepada Engkau. (1 Pet. 3: 1) 

22. Tuhan, kami berdoa agar para pemimpin wanita Kristen 
di Albania akan mencerminkan Yesus dengan perkataan 
dan tindakan mereka, menemukan keseimbangan dan 
ketenangan di dalam Engkau setiap hari karena mereka 
menjadikan hubungan mereka dengan Engkau sebagai 
prioritas tertinggi (Matius 6:31-34) 

23. Bapa bangkitkan para penyemangat, pendoa syafaat dan 
pembantu untuk melayani kebutuhan para wanita Afrika 
yang memimpin dalam pekerjaan Engkau. Semoga para 
pemimpin ini kuat dalam diri Engkau dan membimbing 
orang lain melalui teladan dan karakter mereka. (Ef. 6:10) 

24. Tuhan, semoga Miia da Silva, koordinator wilayah TWR 
Women of Hope Eropa dan CAMENA * kami, dengan 
jelas mendengar suara-Mu dan setiap hari menerima hikmat 
dan kebijaksanaan ilahi untuk memimpin pelayanan ini. 
(Mz.25: 5) 


