
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hari Wanita Internasional , 8 Maret, merupakan 

waktu untuk mengingat apa yang sudah dicapai oleh 

dan untuk wanita. Sudah ada banyak kemajuan dalam 

bidang pendidikan, sumberdaya medis, dan kuwalitas 

hidup bagi para wanita yang hidup dalam kemiskinan 

atau yang terisolir oleh budaya dan agama. Tuhan 

memakai TWR Women of Hope di seluruh dunia 

untuk kehidupan yang lebih baik bagi wanita. 

Selama 21 tahun, sepuluh ribu pendoa TWR Women 

of Hope telah mempromosikan dan berdoa bagi 

wanita dan anak anak gadis yang menghadapi 

penganiayaan, penyakit, kemiskinan dan penelantaran. 

Kesadaran ini telah memimpin masyarakat, keluarga 

dan orang Kristen untuk mencari korban dan 

bersedia mencari jalan untuk membantu dan bersuara 

untuk mereka yang tidak bisa bersuara.  

Banyak tim TWR Women of Hope yang memberikan, 

makanan, pakaian dan lain-lain kepada mereka yang 

membutuhkan, mengangkat mereka dan menunjukan 

hormat. Di Tanzania, mereka bekerja ber dampingan 

dengan organisasi Kristen untuk mengajar cara 

bagaimana keluar dari kekerasan berdasarkan gender 

dan sunat pada kaum wanita. Di Nepal, para wanita 

yang tinggal di daerah terpencil diajar bagaimana 

mengubah hidup sehat dengan informasi kesehatan. 

Di Albania, Roma para wanita yang berada dalam 

kemiskinan dan para wanita yang menerima kekerasan 

dalam rumah perlindungan diberitahu tentang Kasih 

Yesus dan bagaimana TUHAN menghargai mereka. 

 

Pokok Doa Indonesia 

1. Pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang rakyat 
Indonesia akan memilih presiden yang akan memerintah 
selama 5 tahun ke depan. Melalui kampanye dan debat 
kiranya banyak rakyat Indonesia, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri, dapat memilih capres dan 
cawapres dengan benar sesuai dengan kehendak Allah.  
 
2. 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 memakai dan melawat gereja-
gereja Indonesia untuk melayani suku-suku yang 
terabaikan.  
 
3. Ada sekitar 45.000 WNI dengan berbagai status 
sedang berdomisili di Korea Selatan dan 95% dari 
mereka adalah non-Kristen. Doakan agar Tuhan 
memakai gereja-gereja Indonesia di Korea Selatan untuk 
berdoa dan memberitakan Injil dengan tekun kepada 
mereka dan banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat.  
 
4. Ada sekitar 20 Gereja Indonesia yang berada di Korea 
Selatan yang tersebar di seluruh Korea Selatan. Doakan 
agar Gereja-gereja Indonesia dapat mengembalakan dan 
mengedukasi jemaat-jemaat Tuhan dengan baik sehingga 
saat mereka kembali ke Indonesia mereka dapat menjadi 
dampak dalam keluarga dan masyarakat.  

 

 

 
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. 

Maret 2019 

Hari Wanita Internasional 

 

Hari Wanita Internasional , 8 Maret, merupakan waktu 

untuk mengingat apa yang sudah dicapai oleh dan untuk 

wanita. Sudah ada banyak kemajuan dalam bidang 

pendidikan, sumberdaya medis, dan kuwalitas hidup bagi 

para wanita yang hidup dalam kemiskinan atau yang 

terisolir oleh budaya dan agama. Tuhan memakai TWR 

Women of Hope di seluruh dunia untuk kehidupan yang 

lebih baik bagi wanita.  

 



Mari Berdoa 

1. Doakan mereka diseluruh dunia yang berkumpul pada World 

Day Prayer untuk menemukan lebih banyak lagi tentang Tuhan 

dan untuk mengerti  siapa mereka dalam Kristus ketika mereka 

berusaha untuk hidup membawa kemuliaan bagi Tuhan.  

2. Doakan agar para wanita tahu bahwa mereka dikasihi Tuhan 

pencipta mereka. Doakan agar mereka memilih anugerah 

keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus dan melayani-Nya 

dengan menolong orang lain. 

3. Doakan para wanita yang budaya dan agamanya menghalangi 

mereka mendengar tentang kasih Tuhan dan harapan yang hanya 

ada dalam Yesus Kristus. Banyak dari mereka yang dengan berani 

mendengarkan program dari Kristen di rumah mereka.  

4. Doakan mereka yang berjuang dalam kemiskinan, masalah 

keluarga, kekacauan masyarakat atau hambatan-hamatan budaya. 

“ Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, 

dan bertekunlah dalam doa! (Roma 12:12) 

5. Doakan tim produksi program Women of Hope yang ada dalam 

73 bahasa. Doakan para wanita yang memberi bimbingan tentang 

hidup seperti Kristus dalam situasi kehidupan yang sulit.  

6. Doakan mereka yang berdoa dengan kita.” Karena itu kami 

senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap 

kamu layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya 

menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan 

menyempurnakan segala pekerjaan imanmu,.” (2 Tesalonika 1:11) 

7. Doakan para wanita yang secara rutin berdoa, menemukan 

banyak lagi tentang Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengubah 

sikap, pikiran, emosi, dan perbuatan agar lebih seperti kristus. 

8. Doakan organisasi dan gereja bahwa , pada Hari Wanita 

Internasional ini membantu para wanita untuk mengatasi kesulitan 

mereka seperti kemiskinan, penganggguran, kekerasan rumah 

tangga, perceraian dan pelacuran.  

9. Doakan para wanita agar mengetahui bahwa Tuhan memberikan 

keberanian untuk mengikuti jalan-Nya. “Sebab Allah memberikan 

kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. (2 Timotius 1:7) 

10. Doakan para pria yang menghormati dan menghargai ibu 

mereka, saudara perempuan, istri, anak perempuan, dan kekasihnya, 

serta teman-teman. Doakan agar mereka menjadi teladan yang 

positif untuk pria lain dalam situasinya.  

11. Doakan mereka yang mengunjungi para wanita dan 

menyediakan radio bagi mereka yang tidak mampu membeli. 

Doakan agar pendengar akan mengajak orang lain untuk 

mendengarkan Women of Hope dan program lain TWR.  

12. Doakan para wanita yang merasakan harapan di dalam Kristus. 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 

5:18) 

13. Doakan para wanita yang dalam pelayanan, mintalah Tuhan 

Yesus memberikan Roh hikmat dan ilham sehingga mereka 

mengenalTuhan lebih baik. (Efesus 1:17) 

14. Doakan agar Tuhan menunjukkan kepada para istri yang 

terabaikan bahwa Tuhan mengasihi mereka seperti anak 

perempuan yang sangat berharaga. “ Roh itu bersaksi bersama-

sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. (Roma 8: 

16) 

15. Doakan agar klinik dan rumah sakit menyediakan pelayanan 

kesehatan bagi para wanita termasuk operasi bagi mereka yang 

menderita fistula atau masalah rahim. Doakan agar radio drama 

Healing Voice akan memberi semangat bagi pasen fistula.  

16. Doakan para wanita dengan cacat tubuh agar mengalami 

harapan ketika mereka melayani Tuhan dengan sukacita. “Karena 

itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di 

dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh 

karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. (2 Korintus 

12:10) 

17. Doakan para wanita yang trauma karena perang agar mereka 

mengalami damai yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. “Damai 

sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan 

kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan 

oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatmu. 

(Yohanes 14:27) 

18. Doakan agar para tahanan wanita mengetahui bahwa Tuhan 

mengasihi mereka dan layak mengundang Yesus dalam hidup 

mereka. “Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus 

adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 

diselamatkan. (Roma 10:9) 

19. Doakan agar para wanita menghabiskan waktu lebih banyak 

untuk mengenal pikiran, karakter dan jalan Tuhan dengan 

mempelajari firman-Nya.  

20. Doakan agar para wanita agar “Di dalam kasih karunia ini kita 

berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima 

kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah 

juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 

kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,dan ketekunan 

menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 

(Roma 5: 2-4) 

21. Doakan para anak- anak gadis yang menerima pesan yang saling 
bertentangan mengenai  apa artinya menjadi seorang wanita. 
Beberapa pesan itu mengancam secara kesehatan fisik dan 
emosional. 

22. Doakan keamanan dan kekuatan bagi para wanita yang bekerja 
untuk membantu orang lain hidup lebih baik. “Tetapi orang-orang 
yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: (Yesaya 
40:31) 

23. Doakan organisasi yang membantu para wanita dan anak- anak 
gadis yang menyelamatkan diri dari perbudakan seks dan mereka 
menyediakan rumah yang aman, pendidikan dan juga pekerjaan.  

24. Doakan mereka yang membantu ibu hamil untuk mengerti 
kehancuran yang disebakan oleh aborsi, bukan hanya kepada bayi 
yang belum lahir tetapi juga secara fisik dan emosional mereka 
sendiri akan hancur.  

25. Doakan agar lebih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan kesehatan kaum wanita. Menurut organisasi 
kesehatan sedunia kasus malaria telah menurun di Paraguay dan 
Tanzania. Trakum yang menyebabkan kebutaan telah tiada di Ghana. 

26. Doakan agar lebih banyak lagi yang bisa dibuat untuk 
mengangkat kaum wanita dan anak- anak dari kemiskinan. Kurang 
dari 10 % penduduk dunia masih hidup sangat miskin, tetapi 
dampakanya sering menghancurkan.   

27. Doakan agar paar wanita mengerti bahwa Tuhan menciptakan 
mereka dalam gambar-Nya dan membawa kemulian-nya, “ Maka 
Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut 
gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka. (Kejadian 1:27)  

28. Doakan agar para wanita bersedia mengubah prioritas mereka 
dan hal lain yang menghalangi mereka untuk mengikut kehendak 
Tuhan. “Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, 
tunjukkanlah itu kepadaku.Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-
Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan 
aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. (Mazmur 25: 4-5) 

29. Doakan mereka yang mencapai kaum janda di Albania, Kamboja, 
India, kenya, Tanzania dan negara-negara lain untuk membantu para 
wanita memulai bisnis kecil sehingga mereka bisa mendapatkan 
uang untuk membantu keluarga mereka.  

30. Doakan agar para pemimpin dan orang tua untuk memberikan 
kepada anak- anak gadis pendidikan  yang melengkapi mereka 
dengan pengetahuan, skill, dan percaya diri untuk menghidupi 
keluarganya.  

31. Doakan agar lebih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk 
menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan untuk 
melindungi para wanita dari infeksi HIV. Pada 2017 ada sekitar 
6,600 wanita anatar usia 15 dan 24 terinfeksi HIV setiap 
minggunya.  


