
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama 21 tahun TWR Women of  Hope telah dihadapkan 

dengan wanita yang menghadapi keadaan sehari hari. yang 

menyakitkan dan traumatic. Budaya, keluarga dan agama di 

seluruh dunia meminggirkan wanita dengan cara menganggap 

mereka kurang berharga. Kekerasan rumah tangga, 

pernikahkan paksa, buta huruf, poligami, dan kurangnya 

pelayanan kesehatan menyebabkan lingkaran kemiskinan yang 

tiada akhir. Para wanita yang menderita di tengah tengah 

keadaan dunia yang berdosa perlu tahu bahwa Tuhan melihat 

dan peduli kepada mereka. Mazmur 34: 19 menyatakan: 

“TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia 

menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.” 

Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menginjikan kita 

menjadi bagian dari apa yang Ia sedng kerjakan. Pesannya 

jelas. Kristus telah datang dengan belas kasihan dan kasih 

yang besar to menyembuhkan dan memberi harapan bagi 

mereka yang patah hati dan teraniaya. Betapa indah pesan 

yang disampaikan kepada wanita yang sangat membutuhkan 

juru selamat.  

Kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika para wanita 

membagikan beban mereka sendri dan berdoa bagi beban 

wanita lain, mereka mengalami damai. Ketika duduk tenang 

mendengarkan Firamn Tuhan yang diberitakan di radio atau 

media yang lain, mereka menemukan kebenaran. Ketika 

mereka menerima pertolongan prakatis melalui pelatihan skill, 

mereka mulai mendapatkan kemerdekaan. Ketika mereka 

mengunjungi penjara  dan memberi semangat kepada 

mereka yang terpenjara, mereka yang sakit, dan kesepian, 

Tuhan dimuliakan. Dan ketika para wanita bertemu Yesus 

mereka mengalami kasih yang tanpa syarat dari Kristus.  

Audio program TWR Women of  Hope (Women of  Hope, 
Hope has a Name, dan Healing Voice) menyediakan 
pengajaran praktis dan spiritual. Lebih dari 62.000 pendoa di 
120 negera berdoa dengan pokok doa yang sama dalam 100 
bahasa. Ketika kita berdoa, Tuhan mengubah sikap kita dan 
memipin kita menjangkau mereka yang tak terjangkau dan 
yang ditolak oleh masayarakat.  

 

Pokok Doa Indonesia 

1. Baru-baru ini Indonesia (Palu dan Donggala) dilanda gempa 

bumi dan tsunami yang merengut banyak korban jiwa. 

Berdasarkan data terkini Tempo.co tanggal 21 Oktober 2018, 

jumlah yang meninggal bertambah menjadi 2.113 jiwa, terluka 

4.612, hilang 1.309 dan 223.751 orang mengungsi di 122 titik. 

Doakan agar pemerintah Indonesia dan negara-negara yang 

membantu evakuasi dapat bekerja dengan cepat dalam 

memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, pelayanan medis, 

perbaikan infrastruktur dasar dan normalisasi kehidupan 

masyarakat. 

2. Atmosfir politik di Indonesia semakin memanas menjelang 

pilpres 2019. Kampanye untuk memenangkan pilpres 2019 

semakin ramai dilakukan oleh partai pemerintah maupun 

partai oposisi. Doakan agar kampanye dan proses pelaksanaan 

pilpres 2019 tidak dilakukan dengan cara-cara yang 

menyimpang dari undang-undang sehingga presiden benar-

benar dapat terpilih secara demokratis. 

3. Secara kuantitas, jumlah orang Kristen di Indonesia lebih 

besar dari Korea Selatan. Namun kesadaran akan misi gereja-

gereja di Indonesia masih sangat rendah. Di Indonesia masih 

ada sekitar 120 suku yang terabaikan. Doakan agar Roh kudus 

turun atas gereja-gereja Indonesia dan menggerakan gereja-

gereja Indonesia melayani suku-suku yang terabaikan. 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

주소 : 서울특별시 관악구 봉천로 446-1, 4층 

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

 

Setiap bulan penerbitan kalender doa “Wanita Berpengharapan”  
diterjemahkan ke dalam 100 bahasa dan lebih dari 65.000 orang berdoa 

bersama. 

November 2018 
Pujian Dan Sukur 

Selama 21 tahun TWR Women of  Hope telah dihadapkan 

dengan wanita yang menghadapi keadaan sehari hari. yang 

menyakitkan dan traumatic. Budaya, keluarga dan agama di 

seluruh dunia meminggirkan wanita dengan cara menganggap 

mereka kurang berharga. Kekerasan rumah tangga, 

pernikahkan paksa, buta huruf, poligami, dan kurangnya 

pelayanan kesehatan menyebabkan lingkaran kemiskinan yang 

tiada akhir. Para wanita yang menderita di tengah tengah 

keadaan dunia yang berdosa perlu tahu bahwa Tuhan melihat 

dan peduli kepada mereka. 



Mari Berdoa. 

 
1. Bersyukur bahwa para wanita seluruh dunia memuliakan Tuhan 
dengan hidup mereka bahkan ketika menghadapi kesulitan dan hidup 
mereka tidak beubah menjadi lebih baik. “Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah 
berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah 
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 16-18) 

2. Bersyukur  bagi keamanan dan kehadiran Tuhan pada saat Direktur 
TWR Women of  Hope Global, Peggy Banks travel ke Afrika, Asia, 
Eropa dan Amerika untuk membimbing tim global agar berjalan makin 
dekat dengan Tuhan.  

3. Bersyukur untuk para anggota tim TWR Women of  Hope yang 
menyediakan alat yang memungkinkan para wanita membuat sesuatu 
yang berbeda dalam hidup mereka. Mereka menggunakan media, 
kelompok interaksi kecil, dan pengembangan kepemimpinan untuk 
mendorong, memperlengkapi dan bersatu dalam doa, mendengarkan, 
belajar, bertumbuh dan memberi.  

4. Bersyukur tenaga sukrelawan, magang dan staff  TWR Women of  
Hope baru yang membantu mengerjakan banyak tanggung jawab dari 
TWR Women of  Hope. Di Korea ada 35 sukarelawan yang membagikan 
kalender doa dalam 9 bahasa dan memproduksi program TWR Women 
of  Hope dan bahas Korea dan Vietnam.  

5. Bersyukur  audio drama Hidden Treasure yang membantu para 
wanita yang mengalami eksploitasi seksual dan yang diperdagangkan agar 
mengalami kasih dan pengampuanan Tuhan. Bersyukur untuk mereka 
yang menyediakan dana untuk membeli audio dan untuk organisai 
Kristen yang membagikannya. 

6. Bersyukur para pria dan wanita dari seluruh dunia yang mengisi suara 
dalam bahasa Inggris untuk audio program kalender doa karena ini baru 
tahun pertama. Bersyukur program kalender doa juga didengar di 
Albania, Brazil, Malawi, Afrika Selatan, dan negara lain.  

7. Doakan pemulihan gedung kantor TWR Cary setelah kebakaran pada 
bulan Desember 2017.  

8. Bersyukur bahwa program TWR Women of  Hope didengar dalam 73 
bahasa di internet dan CD dan media lain. Bersyukur juga bahwa audio 
drama Suara Penyembuh (Healing Voice) untuk korban fistula dalam 
bahasa Ari terus menyentuh kehidupan di Ethiopia.  

9. Bersyukur untuk 21 tahun pelayanan TWR Women of  Hope. 
“Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan 
tercengang-cengang, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam 
zamanmu yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan.” (Habakuk 
1:5)  

10. Bersyukur untuk pada wanita di Asia Tengah, Timur Tengah, Asia 
Selatan, Asia Utara dan daerah lain yang telah memberikan hidupnya bagi 
Kristus bahkan ketika mereka tahu bila anggota keluarganya akan 
membunuh mereka untuk apa yang mereka kerjakan.   

11. Bersyukur untuk kesempatan bagi pemimpin wanita untuk 
menghadiri koferensi pertama TWR Women of  Hope Unite yang 
diadakan di Brastislava, untuk menyatukan para peserta dengan Tuhan 
dan dengan masing masing perserta.  

12. Bersyukur bahwa para ibu telah berlajar bagaimana mengasuh anak 
lebih baik, mengajar mereka kebenaran Tuhan dan membimbing mereka 
menjadi pengikut Kristus. Bersyukur untuk para wanita yang 
memberikan radio solar kepada para ibu dari anak anak cacat sehingga 
mereka bisa mendengarkan program TWR Women of  Hope.  

13. Bersyukur bagi para wanita yang berdoa menggunakan kalender doa 
bulanan, mereka mulai melihat orang lain dengan mata Tuhan dan sikap, 
tindakan dan perasaan mereka makin seperti Yesus “dengan tidak 
mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya 
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih 
utama dari pada dirinya sendiri; dan janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain 
juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, (Pilipi 2:3-5) 

14. Bersyukur untuk ratusan tenaga sukarelawan dan staf  TWR Women 
of  Hope baik sebagai produser, coordinator pelayanan, anggota tim 
kelompok doa, para pendoa, teknisi radio, para penulis, juga mereka yang 
mengunjungi pendengar.  

15. Bersyukur melalui TWR360 para wanita bisa mendengar kebenaraan 
Tuhan dalam bahsa Arab, Inggris, Somali, Spanish dan 10 bahasa lainnya, 
Juga memalui Facebook, Skype, Twitter dan Instagram yang 
memungkinkan mereka mengunggah baik program Women of  Hope 
dan pokok doa bulanan dalam bahasa pengguna. Ribuan telah 
melaporkan bahwa mereka berterimakasih bahwa seseorang peduli dan 
mengambil waktu untuk mendegarkan dan berdoa.  

16. Bersyukur bersama para wanita Ethiopia yang bersukacita karena 
memiliki Perdana Mentri baru yang beragama Kristen. Para wanita ini 
telah berpartisipasi dalam peristiwa  40 hari berdoa untuk kedamaian di 
negaranya yang terdiri dari 80 kelomok etnik dengan agama, nilai dan 
praktek yang berbeda. doakan istri perdama mentri, Zinash Tayachew, 
juga seorang percaya yang mengatakan: Kantor Fisrt Lady, dalam 
kolaborasi dengan badan-badan yang bersangkutan, renacan untuk 
bekerja di area yang membutuhkan perhatian khususnya busung lapar 
pada anak anak, pernikahan dini, penculikan, perkosaan, dan mutilasi 
kaum wanita.  

17. Bersyukur bahwa kebenaran dan kasih Tuhan bisa disampaikan 
melalui radio di Asia Tengah, China, India dan Timur Tengah, Korean 
Utara, Korean Selatan dan daerah lain dimana orang Kristen dianiaya dan 
misionari tidak dijinkan masuk. Hidup berubah dan gereja terbentuk. 
“Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang 
kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di 
dalam kita,” (Efesus 3:20) 

18. Bersyukur tim TWR Women of  Hope Kroasia telah melihat ada 
kenaikan pengunjung facebook dan website, dimana pendengar dari 
negara Kroasia, USH, Kanada, Australia dan Eropa menerima harapan.   

19. Bersyukur ribuan orang terlibat kelompok doa yang bertemu secara 
teratur untuk berdoa, mencapai kaum wanita, dan menginjili di penjara, 
bangsal melahirkan, rumah sakit, panti asuhan, dan pusat pengungsian.  

20. Bersyukur para wanita bisa belajar menjahit, membuat perhiasan atau 
sepatu dan menanam untuk dijual sehingga mereka dapat income untuk 
keluarga dan mendapatkan martabat dan hormat dalam komunitas 
mereka. 
 

21. Bersyukur dengan bantuan TWR Singapore, tim Nepal bisa peduli 
kepada 800 orang khususnya anak anak dan wanita  di daerah kumuh, 
menawarkan checkup, obat dan vitamin.  

22. Bersyukur bahwa Tuhan Allah kita yang besar menunjukkan kepada 
kita anugerah dan kasih setiap hari. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai 
gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar! Aku mau bersyukur 
kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur 
bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;sebab kasih setia-Mu besar sampai 
ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.Tinggikanlah diri-Mu 
mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. 

23. Bersyukur bagi para wanita dan pria yang telah menemukan 
keselamatan melalui Yesus Krsitus dan kekuatan untuk hidup sehari hari 
dengan pertolongan program Women of  Hope dan kelompok doa TWR 
Women of  Hope.  

24. Bersyukur bagi mereka yang secara sukarela menterjemahkan 
kalender doa setiap bulan sehingga orang lain bisa berdoa dengan kita 
lebih dari 100 bahasa. Bersyukur untuk mereka yang membagikan,  
mereka kadang-kadang harus naik sepeda motor, naik bis atau jalan kaki  
dari desa ke desa 

25. Bersyukur untuk para pendeta, suami dan pemimpin desa dan staf  
TWR yang membantu dan melayani tenaga sukarelawan dan staf  TWR 
Women of  Hope di seluruh dunia.  

26. Bersyukur ribuan narapidana telah menerima harapan melalui kasih 
yang ditunjukkan melalui cara praktis (seperti memberi pakaian, sabun, 
perelengkapan bayi) juga memalui program Women of  Hope dan Bible 
study yang dipimpin mereka yang mengunjunginya di Albania, Angola, 
Kamboja, Republik Kongo, Ethipia, Ghana, Indonesia, Ivory Cost, 
Korea, Liberia, Nepal, Paraguay, Afruika Selatan, Tanzania and Tahiland. 

27. Bersyukur untuk kelanjutan dukungan dana untuk program TWR 
Women of  Hope, pelayanan doa dan latihan kepimpinian oleh 
perorangan, lembaga, dan mitra TWR.  Teruslah berdoa untuk dana 
untuk memulai program bahasa baru. Seorang pendengar Mozambique 
menulis: “Saya sudah Kristen, tetapi cara anda menggunakan Firman 
Tuhan dalam program anda luar biasa dan itu menyentuh hati. Tetapi 
saya menulis karena ibu saya tidak mengerti bahasa Portugis. Apakah 
mungkin membuat program dalam bahasa Tsonga untuk mereka yang 
tidak pernah sekolah?” 

28. Bersyukur ribuan pendengar TWR Women of  Hope telah 
membagikan kesaksian mereka tentang bagaimana program telah 
menolong mereka mengsuh anak lebih baik, memperlakukan pasangan 
lebih baik, menyiapkan makanan sehat dan hidup memuliakan Tuhan. 

29. Bersyukur untuk pemimpin masyarakat dan media yang mengekspos 
perkosaan, pernikahan anak, perdagangan manusia dan praktek budaya 
yang membahayakan dan mereka mendorong pempimpin untuk 
melakukan lebih untuk mengakhiri penganiayaan yang mengerikan itu.  

30. Bersyukur bahwa anak panti asuhan dan janda telah diberi radio, 
makanan, baju, pelayanan kesehatan, uang sekolah dan diajar tengang 
kasih Tuhan.“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, 
Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam 
kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan 
oleh dunia. (Yakobus 1: 27) 


