
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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27. Bapa, tumbuhkan iman wanita Kamboja saat 
mereka belajar merangkul kasih-Mu dan bergantung 
pada-Mu. (Ibr. 11:6) 

28. Tuhan, kumpulkan dana di Indonesia sehingga 
tim pelayanan Follow UP dapat membangun 
hubungan yang erat dengan pendengar dan 
membantu mereka tumbuh dalam iman dan 
pengetahuan tentang-Mu. (2 Tes. 1:3) 

29. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan 
mendalam dan pemulihan dari tak terhitung 
banyaknya wanita dan gadis yang diperdagangkan 
di Tiongkok. Bangkitkan pemimpin yang benar untuk 
mengakhiri kejahatan ini. (Yer. 30:17) 

30. Tuhan, kuatkan ibu-ibu Vietnam yang miskin dari 
anak-anak kecil saat mereka melakukan pekerjaan 
rumah, mengasuh dan memasak sambil perlu 
bekerja di luar rumah untuk menopang keluarga 
mereka. (Yes. 40:31) 

31. Semoga para ibu tunggal di Mongolia 
mengharapkan kekuatan dan kebijaksanaan 
mereka, kepada-Mu Bapa. Dorong mereka untuk 
meletakkan beban mereka dan menemukan harapan 
mereka di dalam Engkau. (Mz. 55:22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Doa untuk Asia 

Indonesia adalah salah satu dari 50 negara di mana 
sulit untuk mengikut Yesus. Siaran Women of Hope 
memungkinkan pendengar untuk mendengar firman 
Tuhan dengan aman. Berdoa untuk wanita di India 
yang rentan terhadap takhayul, wanita di Nepal yang 
menderita prostitusi paksa, pemerkosaan dan 
poligami, wanita di daerah pedesaan Filipina yang 
menderita kekerasan dalam rumah tangga dan 
kerugian ekonomi, dan wanita Kamboja yang 
menghadapi kekerasan, pendidikan, dan kesulitan 
pekerjaan. 



Mari Berdoa 

 
1. Tuhan, putuskan rantai ketidak percayaan yang 
menahan orang-orang Jepang. Semoga gereja di sana 
memberitakan Injil dengan berani, dan semoga Roh 
bergerak di dalam hati orang-orang untuk kebangunan 
dan keselamatan. (Yes. 55:6-7) 

2. Kami ikut berdoa, Tuhan, meminta Engkau untuk 
menyediakan stasiun FM di setiap distrik Nepal untuk 
menyiarkan program Women of Hope. (Flp. 4:9) 

3. Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai putri-Mu 
untuk menyembah dan melayani-Mu. Bangkitkan 
wanita Filipina yang saleh untuk melayani dalam nama-
Mu. (Mz. 100:2) 

4. Heavenly Father, wBapa Surgawi, kami berdoa agar 
Engkau mengirimkan wanita pilihan-Mu untuk 
memimpin pelayanan TWR Women of Hope untuk 
Mongolia, Cina, Taiwan dan Hongkong. (Yer. 6:8) 

5. Ya Tuhan, bekerjalah di dalam dan melalui setiap 
penulis naskah, presenter dan kontributor TWR Women 
of Hope India. Gunakan karunia dan bakat mereka 
untuk memimpin wanita kepada Yesus.    (1 Ptr. 4:10) 

6. Tuhan, lindungi pemuda Kamboja dari mereka yang 
akan menggunakannya untuk menjual narkoba. 
Semoga para siswa ini mengerti bahwa narkoba akan 
menghancurkan pikiran dan masa depan mereka; 
membantu mereka untuk memilih untuk fokus pada 
pendidikan mereka sebagai gantinya.  (2 Tes. 3:3) 

7. Terjadi peningkatan kekerasan fisik, mental dan 
seksual terhadap perempuan di Indonesia selama 
pandemi COVID-19. Bapa, mampukan para wanita ini 
untuk menemukan keselamatan, penyembuhan, dan 
harapan di dalam Engkau. (2 Kor. 9:8) 

8. Puji Tuhan, kami memuji-Mu untuk program Women 
of Hope dalam bahasa Mandarin melalui gelombang 
pendek dan radio digital. Semoga banyak orang 
Tionghoa mendengarkan program-program ini dan 
menaruh iman dan harapan mereka kepada Yesus.   
(1 Kor. 15:3) 

9. Tuhan, lindungi dan berikan kesembuhan bagi 1 dari 
3 wanita Vietnam yang mengalami kekerasan fisik, 
mental atau seksual di tangan suaminya.     (Mz. 
107:19-21) 

 

10. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan 
kekuatan dan tekad kepada para wanita di Singapura 
saat mereka berjuang untuk menangani pekerjaan dan 
tanggung jawab keluarga mereka. (Mz. 28:7) 

11. Bapa, hancurkan kubu alkoholisme di Mongolia. 
Semoga para pecandu ini dibebaskan dan 
mendapatkan pekerjaan sehingga mereka dapat 
bekerja dan menghidupi keluarga mereka.       (Mz. 
107:14) 

 

 

 

12. Bapa, tolong lindungi anak-anak Jepang dari 
ketakutan dan isolasi selama pandemi COVID. Tolong 
jauhkan mereka dari penyakit dan sediakan orang-
orang untuk membagikan Injil kepada mereka. (Mz. 
91:6) 

13. Tuhan, saat TWR Women of Hope Nepal 
memberikan pelatihan literasi, semoga para peserta 
belajar membaca Alkitab, menulis dan memberikan 
tanda tangan mereka untuk rekening bank.      (Rm. 
3:12) 

14. Bapa, Engkau adalah penyembuh kami! 
Menyembuhkan luka hati perempuan Filipina yang 
pernah mengalami kekerasan. Semoga mereka 
dihargai, dihormati, dan dipulihkan dalam komunitas 
mereka. (Mz. 51:17) 

15. Tuhan, kami berdoa untuk 25.000 wanita yang 
telah membelot ke Selatan dari Korea Utara. Semoga 
kebijakan kesejahteraan pemerintah dan orang percaya 
melayani wanita-wanita ini dengan baik. (Mz. 146:9) 

16. Bapa, ubah kehidupan para wanita saat mereka 
melihat program Women of Hope di TV dalam bahasa 
Oriya, Gujarati dan Tamil mulai April 2022. (2 Kor. 3:18) 

17. Tuhan, tolong kembangkan pelayanan TWR 
Women of Hope di Kamboja. Semoga banyak wanita 
mengenal dan mengikuti-Mu melalui program dan 
pelayanan ini. (Mz. 25:5) 

 

18. Perempuan Indonesia hidup dalam kemiskinan, 
mereka kekurangan dana untuk perawatan kesehatan 
yang layak. Banyak yang menghadapi masalah 
kesehatan yang serius seperti kanker serviks dan 
payudara. Tuhan, berikan rezeki dan kesembuhan bagi 
mereka yang menderita.      (Yer. 17:14) 

19. Bapa, kami berdoa agar dengan berakhirnya 
kebijakan satu anak di China, aborsi dan pembunuhan 
bayi yang menargetkan anak perempuan akan berhenti. 
(Mz. 139:13-16) 

20. Banyak anak miskin Vietnam putus sekolah untuk 
mencari nafkah bagi keluarga mereka. Semoga anak-
anak ini malah didukung dan mendapat pendidikan 
yang baik. (Mz. 107:9) 

21. Bapa Surgawi, kami berdoa agar wanita Jepang 
yang sedang hamil atau membesarkan anak-anak 
akan menerima dukungan yang mereka butuhkan dari 
keluarga dan pemerintah mereka tetapi juga 
mendengar dan menerima Injil. (Mz. 71:6) 

22. Banyak wanita Mongolia meninggalkan rumah 
mereka untuk mencari pekerjaan di kota. Tuhan, 
berikan pekerjaan yang baik bagi para wanita ini dan 
lindungi mereka dari bahaya majikan mereka. (Mzm.23) 

23. Tuhan, berilah kedamaian, kekuatan, dan rezeki 
kepada para wanita di Nepal yang mengikuti Yesus. 
Beberapa dianiaya atau diusir dari rumah mereka oleh 
suami yang tidak percaya. (1 Ptr. 3:14) 

24. Tuhan, dukung dan hiburlah para ibu tunggal 
Filipina yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 
anak-anak mereka. Beri mereka kebijaksanaan untuk 
mendisiplinkan dan membimbing anak-anak mereka. 
(Yes. 41:10) 

25. Tuhan, kami berdoa semoga Engkau menghibur 
keluarga yang telah terpisah satu sama lain ketika 
Korea terpecah. Tolong berikan cara bagi mereka untuk 
dipersatukan kembali, baik secara langsung atau 
melalui surat. (2 Kor. 13:11) 

26. Tuhan, berikan wanita di India keinginan untuk 
memiliki kehidupan doa yang kuat. Terima kasih 
banyak yang berpartisipasi dalam jaringan doa TWR 
Women of Hope selama pandemi. (Ef. 6:18) 


