
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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26. Kami membawa ke hadapan-Mu, Tuhan, 
50.000 penduduk Kepulauan Faroe. Meskipun 
tersebar di 18 pulau, namun membawa rasa 
kebersamaan dan persatuan bagi masyarakat di 
sana. (Kol. 3:14) 

27. Semoga para wanita Rusia tertarik pada 
program Women of Hope dan menemukan Bapa 
surgawi yang pengasih yang rindu menyembuhkan 
hati mereka yang hancur. (Mz. 34:18) 

28. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-
orang percaya muda di Swiss bersedia untuk 
berkomitmen pada iman Kristen. Semoga mereka 
terus tumbuh lebih dalam  hubungan intim dengan-
Mu. (1 Ptr. 2:2) 

29. Bapa, kami meminta agar di dalam dirimu 
orang-orang Bosnia-Herzegovina didamaikan dan 
bersatu dalam damai. Berikan kebijaksanaan 
kepada para pemimpin negara saat mereka 
membuat keputusan untuk bangsanya. (Rm. 12:18) 

30. Ya Tuhan, Engkau melihat kecenderungan anak 
muda yang menolak agama. Semoga para pemuda 
Ceko menemukan Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat dan Tuhan dan menumbuhkan generasi 
baru orang percaya di sana. (Pkh. 12:1) 

 

 

 

 

 

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. Seperti Korea Selatan, kasus Covid-19 varian 
Omikron semakin bertambah di Indoensia. 
Pertanggal 16 Februari 2022, kasus harian 
mencapai 57.000 kasus.     Meskipun tingkat 
kematian kasus lebih rendah dibanding varian Delta, 
doakan kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan 
kepada pemerintah Indonesia dalam mengambil 
keputusan terkait penanganan penyebaran covid-
19.     

2. Peningkatan kasus Omikron di Korea Selatan 
membuat pemerintah kembali memperketat protokol 
kesehatan. Ini juga berdampak bagi semua tempat 
beribadah termasuk Gereja-gereja Indonesia di 
Korea Selatan. Oleh karena itu ibadah harus 
berlangsung secara online kembali. Berdoa agar 
kerohanian jemaat tidak menjadi kering dan tetap 
antusias beribadah kepada Tuhan walaupun secara 
online.    

3. Salah satu dampak paling nyata dari pandemi 
covid-19 adalah dampak ekonomi. Banyak 
perusahaan yang tutup dan sebagai dampaknya 
banyak pekerja diberhentikan. Selain itu banyak 
pengusaha kecil yang sulit bertahan karena daya beli 
masyarakat yang sangat rendah. Berdoa agar Tuhan 
campur tangan dalam pemulihan ekonomi bangsa 
Indonesia dan rakyat yang selama ini menganggur 
bisa mendapatkan pekerjaan kembali.     

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 22 Gereja Indonesia di Korea semakin dipakai 
Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak 
orang Indonesia di Korea.    
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Doa untuk wanita di wilayah CAMENA 

CAMENA adalah singkatan dari region yang terdiri dari 
Central Asia, Middle East dan North Africa yang dibuat 
oleh TWR. CAMENA adalah singkatan dari TWR untuk 
wilayah yang terdiri dari Asia Tengah, Timur Tengah 
dan Afrika Utara. Kadang-kadang ilegal menjadi 
orang Kristen di daerah ini, sehingga mereka 
ditangkap, diinterogasi, dan dipenjarakan. Banyak 
wanita di wilayah CAMENA telah diajari bahwa mereka 
tidak berharga. Mohon doanya agar siaran Women of 
Hope dapat memberikan mereka pengetahuan, iman, 
penghiburan dan harapan kepada Tuhan. 

 



Mari Berdoa 
 

1. Tuhan, berikan kesembuhan emosional dan fisik 
kepada banyak wanita Rusia yang berlangganan 
halaman Instagram TWR Women of Hope dan telah 
meminta doa karena ketidak suburan. (Mz. 119:76) 

2. Bapa, maukah Engkau membawa orang-orang 
bersama para janda di Albania untuk mendorong 
mereka secara spiritual, membimbing mereka menuju 
penyembuhan emosional dan membantu mereka 
memperoleh kemandirian ekonomi? (Mz. 68:5) 

3. Tuhan, bawa kebangunan rohani bagi orang percaya 
di Denmark. Buka mata mereka untuk kebutuhan 
membaca Firman-Mu dan berdoa kepada-Mu setiap 
hari. Semoga para ibu dan nenek menyadari makna 
spiritual mereka sebagai pembicara kehidupan-Mu ke 
dalam hati anak-anak dan cucu-cucu mereka.   
(Ams. 7:1-3) 

4. Tuhan, para wanita yang datang melalui sistem 
pengungsi dan suaka Italia telah melalui banyak 
penderitaan. Tolonglah pihak berwenang untuk melihat 
dan bertindak atas kebutuhan mereka akan layanan 
medis, psikologis dan hukum. (Mz. 56:8) 

5. Karena kesepian, banyak gadis muda Swedia 
menghabiskan banyak waktu di internet. Kami berdoa 
untuk perlindungan emosional, fisik dan spiritual-Mu 
atas mereka, Bapa. Semoga mereka tidak menjadi 
korban pemaksaan atau pemerasan. (Ams. 4:23) 

6. Tuhan, berikan tim Serbia kreativitas yang luar biasa 
dalam cara mempengaruhi kehidupan spiritual wanita. 
Gunakan program Women of Hope dan kalender doa 
untuk menarik wanita menuju keintiman yang lebih 
besar dengan-Mu melalui doa dan membaca Firman 
Anda. (Ef. 4:15) 

7. Bangkitkan kembali wanita Kristen di Norwegia, 
Tuhan. Semoga mereka memperlambat langkah 
mereka yang sibuk dan memprioritaskan waktu mereka 
dengan-Mu dalam doa dan Firman-Mu. (Mat. 6:33) 

8. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan anak 
perempuan dan laki-laki di Greenland yang telah 
terkena pelecehan seksual dan inses. Bekerja juga 
dalam kehidupan ayah dan ibu untuk menghormati, 
mencintai dan merawat anak-anak mereka. (Ef. 6:4) 

9. Puji Tuhan untuk pertumbuhan pengaruh radio 
Kristen lokal di masyarakat Prancis. Sejak 1981, 
stasiun-stasiun telah menyebar ke seluruh negeri 
dengan konten yang positif dan saleh. (Ef. 3:20-21) 

10. Tuhan, kami berdoa untuk penerimaan positif dari 
seri audio Harta Karun Tersembunyi di kongres Jerman 
untuk melawan perdagangan manusia di bulan Mei. 
Semoga pekerja sosial dan organisasi menerima dan 
menggunakan alat yang efektif ini. (Mat. 13:44) 
 

 

 

11. Bapa, berilah keberanian dan hikmat kepada 
pemerintahan baru Belanda, khususnya para anggota 
yang beriman. Semoga mereka menggunakan standar-
Mu untuk membimbing mereka saat mereka membuat 
keputusan penting mengenai kesehatan masyarakat, 
perumahan dan etika medis. (Mz. 72:1-20) 

12. Tuhan, bukalah hati para wanita Roma di Bulgaria 
untuk keselamatan-Mu dan kebijaksanaan-Mu dalam 
membesarkan keluarga mereka. Bantu mereka untuk 
mengatasi hambatan sosial dan pendidikan di depan 
mereka. (Lukas 18:27) 

13. Kami memuji-Mu Tuhan, untuk persembahan bulan 
Maret yang dikumpulkan di jemaat Lutheran Finlandia 
dan Swedia untuk membantu mendukung program 
Women of Hope yang disponsori oleh mitra kami di 
Finlandia. (Lukas 6:38) 

14. Bapa, Engkau adalah penyedia kami. Bimbing 
wanita Kroasia ke peluang kerja yang baik untuk 
menghidupi keluarga mereka. Semoga mereka 
memiliki iman dan keberanian saat mereka 
memandang-Mu. (Flp. 4:19) 

15. Tuhan, terima kasih untuk tim TWR Women of Hope 
di Portugal. Tolong beri tim ini kesatuan hati dan visi, 
bimbing mereka dalam meningkatkan keuangan dan 
anggota tim tambahan yang dibutuhkan untuk melayani 
wanita Portugal. (Flp. 2:2) 

16. Tuhan, kami berdoa agar wanita dari negara asing 
yang tinggal di Kepulauan Faroe diterima di komunitas. 
Bawalah iman Kristen kepada keluarga-keluarga ini. 
(Kel. 23:9) 

17. Bapa, tolong kuatkan para wanita di Rumania yang 
membawa makanan dan kebutuhan sehari-hari serta 
kasih dan nasihat saleh kepada keluarga yang terkena 
dampak COVID-19. Semoga mereka membawa 
penghiburan-Mu kepada mereka yang berduka atas 
orang yang mereka cintai. (Yohanes 11:25) 

18. Akibat pandemi, banyak orang di Spanyol 
menderita isolasi, kesepian, dan kesedihan yang tak 
terselesaikan. Kami berdoa agar mereka dapat 
mengenal-Mu, Tuhan segala damai. (Yohanes 14:27) 

19. Tuhan, kami berdoa agar orang Swiss ingin tahu 
tentang iman Kristen dan terbuka untuk mempelajari 
kebenaran intinya. (Yes. 26:9) 

20. Bapa, kami berdoa untuk mucikari dan orang lain 
yang berperan dalam perdagangan perempuan seperti 
komoditas. Yakinkan hati mereka untuk berpaling dari 
kejahatan dan menuju Engkau dan kehidupan baru. 
(Yes. 1:16) 

21. Tuhan, berikan hikmat dan kasih karunia kepada 
semua orang yang melayani wanita di penjara Albania. 
Terima kasih untuk organisasi Kristen seperti Shkbsh 
yang membantu wanita yang dipenjara menemukan 
harapan di dalam Yesus. (Ibr. 13:3) 

22. Bukalah hati para wanita Norwegia untuk percaya 
kepada-Mu dan merangkul cinta dan kebaikan-Mu, 
Tuhan. Semoga mereka disembuhkan dari perasaan 
malu, bersalah dan penolakan dan menerima cinta, 
perhatian, dan belas kasihan-Mu. (Rm 8:1) 

23. Bapa, kami berdoa untuk perlindungan-Mu atas 
pikiran dan hati para siswa di Prancis. Semoga setiap 
siswa menemukan nilai dan identitasnya dalam 
kebenaran-Mu. (Mz. 100:3) 

24. Kami berdoa untuk kesembuhan wanita Italia yang 
mengalami kekerasan psikologis. Putuskan rantai 
musuh, Bapa, dan bantulah para wanita ini 
menemukan perlindungan di dalam Firman-Mu dan 
perawatan yang tepat yang mereka butuhkan. 
(Yohanes 8:32) 

25. Terima kasih Tuhan, bahwa sekolah-sekolah 
Kristen di Belanda telah menerima dana publik selama 
lebih dari 100 tahun. Semoga mereka terus menjadi 
tempat di mana kebenaran alkitabiah-Mu diajarkan dan 
dianut. (Titus 2:1) 


