
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu krisis migran di Eropa beberapa tahun 

lalu saat ini telah tenang. Di seluruh dunia ada jutaan 

pengungsi dan secara internal negara-negara telah 

merelokalisasi para pengungsi  karena perang, 

penganiayaan, kelaparan atau bencana alam. 

Sementara itu perjalanan untuk menyelamatkan diri 

dari kondisi yang mengerikan – dan kadang kadang 

setelah sampai di kamp pengungsian mereka 

terserang penyakit, diperkosa, dan diperbudak, 

kelaparan dan mati. Mereka takut dan trauma, dan 

mereka membutuhkan teman Kristen yang dapat 

menawarkan harapan bagi mereka.  

Jutaan pengungsi tidak hanya menderita secara fisik 

tetapi trauma psikologis akan menghantui mereka  

bertahun-tahun. Banyak dari mereka meninggalkan 

orang tua yang sudah berumur, menyaksikan orang 

yang dikasihi meninggal secara mengerikan, atau 

secara brutal diserang dan diperkosa. Mereka 

sekarang harus belajar bahasa, hukum dan kebiasaan 

baru. Banyak dari mereka tidak diterima di negeri 

yang baru itu dan sebagai akibatnya banyak tetangga 

yang menakuti dan membenci mereka.  

TWR ingin berbicara tentang harapan kepada para 

pengungsi yang meninggalkan segala sesuatunya 

dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik dengan gereja dan pelayanan pengungsi dan 

melengkapi mereka dengan berbagai media yang 

isinya membicarakan masalah-masalah yang dihadapi 

para pencari suaka. Kita bisa membagikan kabar baik 

tentang Yesus dalam bahasa mereka dan dengan cara 

yang sesuai dengan budaya dan relevan.  

 

Pokok Doa Indonesia 

1. Tanggal 22 Mei lalu KPU telah mengumumkan bahwa 

pilpres 2019 dimenangkan oleh petahana presiden Joko 

Widodo dengan persentase 55.5%. Menyambut 

pemerintahan periode ke dua (2019~2024) doakan agar 

Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan kepada bapak 

presiden Joko Widodo dan wakil presiden Maaruf Amin 

untuk memilih menteri-menteri yang dapat bekerja untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.       

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 127 suku yang terabaikan. 

Doakan agar Roh kudus memakai dan melawat gereja-

gereja Indonesia untuk melayani suku-suku yang 

terabaikan.   

3. Ada sekitar 47.000 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 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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. 

Juni 2019 

Berdoa Bagi Pengungsi Wanita 
 
Banyak kali Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang 
tidak pernah kita duga. Bertahun –tahun ribuan  wanita 
pendoa TWR berdoa bagi para wanita yang terisolasi di 
Arab, Asia Tengah dan Afrika Utara, agar mereka mendapat 
kesempatan mendengar Kasih Tuhan bagi mereka. Saat ini 
jutaan  wanita itu telah meninggalkan  pengasingan yang 
pernah mereka hadapi di negera mereka sendiri serta 
mencari keselamatan dan harapan di Eropa. Hal itu 
merupakan kesempatan bagi mereka yang akhirnya 
mendengar  tentang Tuhan, yang mengasihi mereka dan 
mengundang mereka untuk menerima anugerah 
keselamatana-Nya melalui Yesus Kristus, anak-Nya. 



Mari Berdoa. 

 
1. Berdoa bagi para ibu pengungsi yang berusaha mengasuh keluarga 
mereka dengan makanan, air bersih, dan listrik  dan sanitasi yang 
sangat terbatas. 

2. Doakan program Women of Hope dalam bahasa para pengungsi 
untuk mencapai mereka yang ingin belajar tentang Yesus.  

3. Doakan agar banyak pengungsi yang menerima Kristus ketika 
pertama kali mendengar tentang kasih Tuhan dan anugerah 
keselamatan-Nya. Kebebasan memilih keyakinan adalah baru bagi 
mereka, sehingga doakan agar mereka membuat keputusan yang 
bijaksana. 

4. Doakan para pengungsi di kamp pengungsian Dadaah di Kenya, 
salah satu yang terbesar di dunia, yang menghadapi masa depan 
suram karena ada rencana untuk menutup semua fasilitas  dan ini 
telah disuarakan berulangkali. 

5. Doakan ribuan pengungsi yang menghadiri gereja dan bahkan 
meminta dibaptis. Walaupun beberapa melakukan itu dengan tujuan 
untuk memperbaharui suaka mereka, doakan agar mereka benar-
benar menjadi pengikut Kristus.  

6. Doakan agar ada kesediaan untuk membantu perkembangan 
keluarga dan juga rumah yang aman untuk kira-kira 760 pengungsi 
anak–anak yang tidak memiliki tempat tinggal yang melarikan diri 
dari Addis Ababa. Doakan agar Tuhan akan memulihkan mereka dari 
trauma psikologis dari kekerasan yang mereka alami selama masa 
kecil.  

7. Doakan orang yang sudah berjuang untuk menghidupi keluarganya 
dan menyaksikan negara mereka dibanjiri ribuan pengungsi yang 
miskin. 

8. Doakan ribuan orang Eritea yang ada diberbagai pengungsian di 
seluruh Ethiopia untuk mencari para pengungsi yang kelaparan, 
diperbudak, disiksa dan dibunuh di negara mereka. 

9. Doakan para wanita Kristen di Eropa yang mencapai para 
pengungsi yang mencari suaka. Doakan para pengungsi dari Timur 
Tengah, Afrika, Asia Tengah dan Eropa akan menemukan tempat 
aman, persahabatan dan anugerah keselamatan dari Tuhan.  

10. Doakan lebih dari 800.000 pengungsi Somali yang sebagian besar 
dari Kenya, Ethiopia dan Yemen untuk mendengar program Women 
of Hope dalam bahasa Somali dan belajar tentang Kasih Yesus yang 
ingin memberi martabat dan kebebasan dari ikatan budaya  yang 
merendahkan. 

11. Doakan 140.000 pengungsi dari Myanmar, sebagian besar suku 
Keren yang hidup di pengungsian di Thailand. Beberapa dari mereka 
sudah 30 tahun. Kira-kira 70 persen suku Keren  beragama Budha, 
dan 25 persen adalah Kristen. Doakan program Women of Hope 
dalam bahasa S’gaw Keren akan membawa ketenangan dan damai 
dalam hidup mereka yang sulit. Para pengungsi itu meninggalkan 
negeranya untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan, penyiksaan, 
perkosaan, ranjau darat dan pemaksaan bekerja.  

12. Doakan ribuan orang yang selamat dari pembantaian, 
pembersihan etnis, pejuang faksi, konflik agama dan politik dan 
perang kemerdekaan, dan mintalah Tuhan membawa mereka 
bersama untuk mendapatkan pemulihan dan kedamaian untuk anak 
anak mereka.  

13. Doakan para wanita yang hamil setelah diperkosa selama 
peperangan atau ketika mengadakan perjalan yang sulit sebagai 
pengungsi.  Mintalah Tuhan untuk membantu mereka menemukan 
pelayanan medis dan pertolongan psikis dan spiritual yang mereka 
butuhkan. 

14. Doakan penduduk lokal yang merasa terancam ketika mereka 
melihat ratusan bahkan ribuan pengungsi yang membawa budaya, 
agama dan bahasa asing – dan pindah ke dalam masyarakat mereka.  

15. Doakan para pengungsi yang hidup dalam bahaya jika orang lain 
tahu mereka mendengarkan program radio Kristen dan belajar Firman 
Tuhan. 

16. Doakan orang Kristen yang harus meninggalkan masyarakat 
mereka atau negara mereka karena penganiayaan agama. Doakan 
mereka akan menemukan kelompok orang percaya yang akan 
mengasihi dan menyambut mereka.  

17. Doakan para wanita dan anak-anak gadis yang dipukuli dengan 
parah, brutal dan secara berulang-ulang diperkosa, dan dipaksa 
menikah para militan agama, agar mereka keluar dari ketakutan atau  
menyelamatkan orang yang mereka kasihi. Banyak yang ingin bunuh 
diri untuk menyelamatkan diri dari kengerian budak seks 

18. Doakan para keluarga yang terpisah dan tidak tahu apakah 
anggota keluarga mereka masih hidup. Bahkan ketika mereka 
menemukan mereka yang terhilang, mereka tidak dapat bersatu 
karena mereka akan kehilangan bantuan keuangan dan tidak dapat 
bertahan hidup tanpa bantuan itu.  

19. Doakan Mitra Kerja Nasional TWR dan organisasi Kristen yang 
secara langsung berinteraksi dengan para pengungsi saat mereka 
mendistribusikan program dan membantu pencari kebenaran Tuhan.   

20. Para pemimpin dan masyarakat Jerman, Perancis, Yunani, Spanyol 
dan Inggris negara-negara tujuan utama dari mereka yang mencari 
suaka. 

21. Doakan agar belas kasihan diberikan kepada pemimpin negera 
yang negaranya menerima 3 juta pengungsi lebih dari migran 
Venezuela, pengungsi dan pencari suaka ketika mereka mencari 
alternatif untuk status legal mereka. Ini memungkinkan mereka untuk 
tetap tinggal secara legal dan mendapat akses dan pelayanan.  

22. Doakan pemerintah di seluruh dunia untuk menerbitkan 
pembaharuan yang diperlukan untuk alamat efektif dan mengakhiri 
kewarganegaraan dimana menggambarkan orang tidak termasuk 
penduduk nasional dari negara itu.  

23. Doakan agar Tuhan mengubah hati para pemimpin di kira-kira dua 
lusin negara yang tidak mengijinkan para wanita mengubah 
kewarganegaraan anak-anak mereka, akibatnya mereka tidak 

memiliki kewarganegaraan ketika ayah mereka tidak diketahui, hilang 
atau meninggal.  

24. Doakan para pemimpin Internasional agar menuntut pemerintah 
yang melakukan kekerasan untuk bertanggung jawab atas 
penyerangan kepada mereka yang tidak berdosa. Demikian juga 
dalam penyalahgunaan penggunaan sumber alam yang bernilai 
(minyak, permata dll) dan keuangan yang diterima dari organisasi 
yang memberi bantuan. “Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan 
orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam.” 
(Mazmur 71:4) 

25. Doakan Roh Tuhan bergerak melalui negera-negara yang 
berperang, memulihkan hati dan pikiran dan memulihkan keluarga.  

26. Doakan para pemelihara perdamaian dari Organisasi Dunia untuk 
melindungi banyak orang dari sekitar 60 juta pengungsi dan 
menempatkannya secara internal di seluruh dunia. Doakan agar 
mereka tidak akan melecehkan para wanita muda dan anak anak 
gadis tetapi memperlakukan mereka dengan terhormat dan 
bermartabat.  

27. Doakan para wanita dan anak-anak gadis yang dalam bahaya 
karena digunakan sebagai pelacur dan dijual sebagai “pengantin 
wanita” untuk mendapatkan uang untuk anggota keluarga yang 
menunggu untuk ijin kerja dan memperbaiki hidup mereka.  

28. Doakan para pengungsi dan orang orang yang tidak memiliki 
tempat aman dan mengalami hal yang mengerikan ketika mereka 
mencoba mencari tempat yang aman untuk keluarga mereka. 
Sementara itu beberapa yang cukup beruntung mencapai kamp 
pengungsian yang menyediakan kebutuhan dasar mereka, sebagian 
bisa bekerja dan hidup bebas. Banyak dari mereka yang menghadapi 
situasi tanpa harapan dan putus asa.  

29. Para migran yang pindah ke negara lain bukan karena 
penganiayaan atau perang tetapi karena ekonomi dan tidak diberi 
suaka. Banyak dari mereka lebih ingin mati dari pada dikirim kembali 
ke negaranya, dimana tidak ada pekerjaan dan keluarga mereka 
menderita. 

30. Doakan ribuan anak gadis yang melarikan diri dari kekerasan dan 
perkosaan berulang di Laos dan Myanmar dan mereka terperangkap 
dalam perbudakan seks di Thailand. Doakan mereka akan menemukan 
rumah dan tempat tinggal yang aman dimana mereka mendapatkan 
pelatihan kerja dan menerima kata - kata pengharapan dari program 
Women of Hope dalam bahasa S’gaw Keren, Isaan dan Thai.  

31. Setiap pengungsi adalah orang yang berharga dan dikasihi Tuhan 
yang terasing dari keluarga, budaya, bahasa dan segala sesuatu yang 
mereka sudah kenal. Doakan orang-orang yang memiliki beban berat 
ini menemukan harapan melalui perbuatan baik yang ditawarkan 
orang Kristen dalam nama Yesus. “Sebab ketika Aku lapar, kamu 
memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; 
ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; (Matius 
25:35) 


