
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

 

28. Kami berdoa agar mereka yang melakukan 
pemerkosaan anak di Nepal dibawa ke pengadilan 
dan berubah pikiran. Bapa, bawalah kesembuhan 
bagi anak-anak yang telah mengalami kejahatan ini. 
(Mz. 147:3) 

29. Saat mereka mencari pekerjaan yang cocok, 
Tuhan, semoga para wanita pengangguran Filipina 
berpaling kepada-Mu sebagai penyedia mereka. 
(Mz. 34:10) 

30. Bapa, kuatkan wanita Kristen Vietnam untuk 
bertumbuh dalam perjalanan setia mereka bersama-
Mu. Semoga mereka membagikan Injil Yesus Kristus 
dengan wanita lain dan memuridkan orang percaya 
baru. (2 Tim. 2:2) 

31. Kami berdoa untuk diakhirinya kekerasan fisik 
dan emosional di rumah-rumah orang Mongolia. 
Bapa, semoga para suami mencintai istrinya seperti 
yang Engkau perintahkan. (Kol. 3:19) 

 

 

 

 

 

 

 

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. Kita layak bersyukur kepada Tuhan yang atas 
menurunnya angka kasus covid-19 di seluruh dunia. 
Namun masyarakat dunia harus kembali 
menghadapi masalah baru, yaitu inflasi sebagai 
dampak invasi Rusia terhadap Ukraina. Doakan agar 
pemerintah Indonesia diberikan hikmat dan 
pengertian dalam mengontrol harga sembako di 
pasar nasional sehingga tidak menimbulkan krisis 
ekonomi yang semakin parah.        

2. Sejak bulan Mei lalu, gereja-gereja sudah 
diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di tempat 
ibadah. Selama pandemi banyak jemaat-jemaat 
yang beribadah secara online dan bahkan ada yang 
tidak beribadah sama sekali. Berdoa untuk Gereja-
gereja Indonesia, baik di Indonesia maupun secara 
global, termasuk di Korea Selatan agar jemaat-
jemaat yang selama ini tidak bisa beribadah di 
tempat ibadah kembali antusias dan rindu untuk 
beribadah bersama.    

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 

jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. 

 

 

 

2022. 07. 
Doa Untuk Aisa 

 

TWR Women of Hope di Korea telah memberitakan 
Injil Yesus Kristus melalui siaran selama 25 tahun di 
Korea Utara, di mana misionaris tidak bisa masuk. 
Dan tim Jepang, yang telah mempersiapkan 
pelayanan sejak tahun lalu, sedang mempersiapkan 
siaran yang akan dimulai pada bulan Oktober tahun 
ini. Mohon doakan agar Women of Hope Korea dan 
Jepang menjadi alat yang berharga untuk membawa 
mereka kepada Tuhan. 

 

 

 



Mari Berdoa 

 
1. Bapa, karena pembatasan konten keagamaan online 
di China telah meningkat, kami berdoa agar Engkau 
memberikan hikmat yang baik kepada mereka yang 
bekerja di bidang ini untuk dapat mengomunikasikan 
Injil dengan jelas. (Ams. 2:7) 

2. Tuhan, berikan kekuatan dan bimbingan kepada 
koordinator bahasa India saat mereka mengidentifikasi 
sukarelawan untuk menjadi mitra doa, membentuk 
kelompok doa, mengatur pertemuan dan bertindak 
sebagai titik kontak utama untuk hubungan audiensi 
untuk program Women of Hope. (Yes. 28:29) 

3. Bapa, karena 80% wanita Indonesia tidak percaya 
kepada-Mu, menggunakan program Women of Hope 
Indonesia dan Jawa untuk memberi mereka tidak 
hanya wawasan tentang kesehatan tetapi juga 
pemahaman spiritual tentang Yesus. (Kol. 1:9) 

4. Bapa Surgawi, mohon lindungilah para wanita Korea 
Selatan, gadis-gadis dan orang-orang cacat intelektual 
dari bahaya perdagangan seks digital dan fisik.     
(Mz. 91:3) 

5. Tuhan, berikan inspirasi dan kreativitas kepada tim 
TWR Women of Hope Kamboja saat mereka 
mengembangkan proyek dan program untuk 
menjangkau berbagai kelompok wanita dengan kasih 
dan harapan-Mu. (Kel. 35:31) 

6. Tuhan, tolong selamatkan wanita dan anak-anak 
yang dianiaya di Jepang. Sembuhkan mereka secara 
fisik, mental dan spiritual, dan semoga mereka 
menemukan harapan mereka di dalam Yesus Kristus. 
(Mz. 103:3-5) 

7. Bapa, gunakan pelatihan menjahit dan menjahit 
dasar di Nepal untuk membantu para peserta 
menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka dan, 
yang lebih penting, menemukan keselamatan dan 
harapan di dalam Yesus. (Mz. 128:2) 

8. Tuhan, gunakan program Women of Hope di 
Cebuano, Ilocano dan Tagalog untuk membawa 
harapan dan menyentuh hati dan kehidupan para 
wanita di Filipina. (Rm. 15:13) 

9. Bapa, kuatkan para wanita miskin di daerah terpencil 
di Vietnam utara yang bekerja keras untuk menghidupi 
anak-anak mereka dan orang tua yang lanjut usia.  
(Yes. 40:29-31) 

 

 

10. Karena harga pangan meningkat tajam di Mongolia, 
keluarga berpenghasilan rendah kekurangan uang 
untuk membeli makanan. Tuhan, tolong sediakan 
kebutuhan sehari-hari mereka agar keluarga ini tidak 
kelaparan! (Mz. 34:6) 

11. Tuhan, kami berdoa agar para wanita di Singapura 
dipertimbangkan dan diberikan pekerjaan tingkat tinggi 
yang sesuai dengan kualifikasi mereka. (Ams. 31:31) 

12. Ya Tuhan, kami berdoa agar kebiasaan sosial di 
Cina yang lebih memilih anak laki-laki daripada 
perempuan akan berhenti. Kami meminta agar gereja-
gereja mengikuti nilai-nilai kerajaan daripada nilai-nilai 
yang bertentangan yang dipegang oleh masyarakat. 
(Kej. 1:27) 

 

 

 

13. Kami memuji Tuhan, bahwa TWR Women of Hope 
India telah mampu mengadakan program pendidikan 
tentang topik-topik seperti infertilitas, manajemen 
keuangan dan kanker untuk memberi manfaat bagi 
para wanita. (Yes. 28:26) 

14. Bapa, kami berterima kasih karena telah 
menyediakan 64 stasiun lokal yang menyiarkan 
program Women of Hope, berbagi informasi kehidupan 
spiritual dan praktis kepada ribuan orang di seluruh 
Indonesia. (2 Kor. 9:11-12) 

15. Kami berdoa agar para wanita Korea Utara 
mendengarkan program Women of Hope yang 
diproduksi di Korea Selatan, memahami Injil, 
merasakan kasih-Nya dan menerima Yesus Kristus. 
(Yes. 28:23) 

16. Ada banyak pemuda dan wanita di Kamboja yang 
berjuang melawan depresi. Semoga masing-masing 
menemukan harapan dan kesembuhan di dalam dirimu, 
Tuhan. (Mz. 94:19) 

17. Tuhan, bawakan Injil keselamatan kepada para 
wanita Asia yang bekerja di Jepang untuk menghidupi 
keluarga mereka di rumah. Lindungi mereka dari 
kesepian, ketakutan, hubungan keluarga yang rusak 
dan perdagangan manusia. (Ul. 31:6) 

 

 

18. Bapa, kami memuji Engkau bahwa jumlah stasiun 
di Nepal yang menyiarkan program Women of Hope 
meningkat dari delapan menjadi 15 pada Mei 2022.   
(1 Taw 16:9) 

19. Banyak suami dan istri Filipina mengalami kesulitan 
berhubungan satu sama lain. Bapa, bawalah 
keharmonisan dalam hubungan mereka dan ajari 
mereka bagaimana berkomunikasi dengan baik.     
(1 Ptr. 3:8-12) 

20. Tuhan, ubahlah hati orang-orang dewasa Vietnam 
yang melecehkan anak-anak, buatlah mereka merawat 
dan melindungi mereka. Semoga pihak berwenang 
mendidik penduduk dan mengambil inisiatif untuk 
menghentikan kejahatan ini. (Ams. 25:28) 

21. Tuhan, kami berdoa agar angka kehamilan remaja tidak  
meningkat di Mongolia. Semoga orang-orang muda diajar 
dan memahami kebijaksanaan dalam rencana ilahi -Mu 
untuk seks dalam pernikahan. (1 Tes. 4:3-6) 

22. Kami berdoa agar semua wanita di Tiongkok akan 
mengetahui identitas sejati mereka di dalam Tuhan, 
memberi mereka rasa harga diri terlepas dari keadaan 
mereka. (Ef. 1:4-6) 

23. Tuhan, kami berdoa untuk perubahan hati pada pria 
yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di 
Kamboja dan untuk penyembuhan holistik bagi wanita 
yang menderita ini dalam hidup mereka. (Yes. 29:24) 

24. Tuhan, bangkitkan pemimpin wanita yang kuat 
secara rohani di India yang akan melayani dan 
membantu wanita menemukan kesembuhan, harapan 
dan kedamaian di dalam Yesus. (Titus 2:1, 3-5) 

25. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kepada para 
donatur setia yang telah mendukung biaya produksi 
dan penyiaran program Women of Hope Indonesia dan 
Jawa selama 20 tahun. (Yohanes 3:21) 

26. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, bahwa 
keluarga Korea Selatan telah dikuatkan dan perceraian 
berkurang karena mereka menghabiskan lebih banyak 
waktu di rumah karena COVID-19. (Mz. 133:1) 

27. Bapa yang terkasih, lindungi orang-orang Jepang 
yang sudah lanjut usia. Semoga mereka tahu bahwa 
Anda selalu bersama mereka, bahkan sampai mati. 
Anjurkan anggota gereja untuk meluangkan waktu 
bersama mereka dan memimpin mereka kepada 
Kristus. (Yes 46:4) 

 


