
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 
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Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

 

1. Berdoa untuk presiden dan wakil presiden terpilih 

Indonesia, bapak Joko Widodo dan bapak Maaruf Amin agar 

Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan dalam memilih 

menteri-menteri yang akan melayani rakyat Indonesia 

selama periode 2019~2024. Doakan agar melalui periode 

kedua pemerintahan presiden Joko Widodo negara 

Indonesia menjadi menjadi negara yang semakin bebas dari 

KKN dan semakin saling menghormati dan menghargai 

secara SARA. 

2. Pada bulan September ini akan dilaksanakan retreat 

PGIK (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia di Korea) 

tepatnya tanggal 12-14 Sepetember. Doakan agar Tuhan 

menolong semua proses persiapan retreat, gereja-gereja 

yang melayani dalam ibadah, dana yang diperlukan serta 

pembicara retreat agar menyampaikan kebenaran firman 

Allah, dan kiranya Tuhan melawat umat-Nya melalui retreat 

ini. 

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 127 suku yang 

terabaikan. Doakan agar Roh kudus memakai dan 

melawat gereja-gereja Indonesia untuk melayani suku-

suku yang terabaikan. 

4. 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. 

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

September 2019 

Kemiskinan 

Tuhan memiliki hati bagi yang miksin. Berdoalah 

bahwa mereka yang dalam kebutuhan besar, 

matanya akan terbuka dan melihat bahwa kebutuhan 

paling besar adalah Tuhan.  

 “TWR Women of Hope: Membawa Harpan Dalam 

Yesus bagi wanita di seluruh dunia dan pada seluruh 

generasi. 



Mari Berdoa. 
 

1. Mereka yang mendengarkan program Women of Hope 
agar tahu bahwa Tuhan mempedulikan mereka dan akan 
memberi kekuatan, semangat dan ketetapan hati untuk 
melewati masa yang paling sulit.  

2. Organisasi dan pemerintah agar menyediakan pejabat 
yang dapat dipercaya dalam menggunakan semua uang, 
makanan dan barang barang yang diberikan agar 
membantu orang yang menderita karena kemiskinan 
yang ekstrim, karena keadaan pengungsi dan karena 
bencana alam 

3. Doakan agar kelompok janda miskin di India menerima 
keselataman dan mendapat bantuan materi. Mereka saat 
ini mendengar Injil  dan menerima selimut, seprei, 
handuk dan sari dari tim TWR Women of Hope. 

4. Para orang lanjut usia, orang cacat dan kepala rumah 
tangga wanita di Korea Utara yang menghadapi 
kemiskinan, doakan para penyeberang dari Korea Utara 
yang menyelamatkan diri dari kekurangan makanan dan 
juga menyelamatkan diri dari otoritas pemerintah.  

5. Krisis ekonomi di Turki, yang mengakibatkan 
kekurangan makanan dan pengangguran. Ketakutan dan 
tekanan mneyebabkan banyak orang mencari kehidupan 
baru. Puji Tuhan untuk 10 orang yang telah menerima 
Kristus melalui program Women of Hope.  

6. Orang percaya yang berpenghasilan dalam semua 
level agar memiliki hati yang bersyukur ketika mereka 
mengandalkan Tuhan akan keamaman materinya. Biarlah 
mereka mencari apa yang Tuhan ingin  mereka lakukan 
dan tidak mencari pertolongan atas masalah mereka tidak 
hanya dengan uang saja.  

7. Iman para orang miskin agar dikuatkan ketika kita 
berdoa, “Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang 
kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang yang 
dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam 
iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah 
dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?” 
(Yakobus 2:5) 

8. Para mahasiswa, orang tua tunggal dan para lanjut 
usia di Perancis yang sulit memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. Banyak yang bekerja di beberapa pekerjaan 
karena upah yang rendah dan harus mendatangi badan 
amal untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka.   

9. Anggota tim TWR Women of Hope dan para pendoa 
yang juga memberikan latihan ketrampilan, penasehat 
keuangan, seminar kesehatan atau memberikan 
makanan  dan pakaian untuk yang membutuhkan.  

10. Para wanita di Ethiopia yang berjuang untuk hidup 
dan membutuhan cara untuk menghasilkan uang. 
Bebrapa mengumpulkan kayu dari hutan dan menjualnya 
seharga kurang dari harga satu kali makan. (Mazmur 70:5)  

11. Pendengar program Women of Hope Nepal disamping  
menambah nasehat spiritual juga dapat menerima 
income dari pelatihan jahit menjahit dan menjadi penjahit.  

12. Para pelacur di Jerman yang umumnya datang dari 
negara-negara  miskin Eropa Timur agar diselamatkan 
dari kemiskinan dan dapat mendengarkan seri drama 
Hidden Treasure. 

 

 
 

13. Para wanita tahanan di Paraguay yang 
mendengarkan program Women of Hope dan berdoa 
bersama. Puji Tuhan untuk pelayanan ini dan mohonlah 
agar mereka menemukan pekerjaan dan mendapat 
dukungan dari orang Kristen ketika mereka keluar dari 
penjara.  

14. Agar hati Gereja  dilembutkan terhadap penderitaan 
orang miskin. “Siapa menutup telinganya bagi jeritan 
orang lemah, tidak akan menerima jawaban, kalau ia 
sendiri berseru-seru.” ( Amsal 21:13) 

15. Lebih dari 3 juta orang Venezuela yang meninggalkan 
negerinya karena kekerasan dan kekurangan makanan 
dan obat-obatan. Lebi dari 1 juta orang telah melarikan 
diri ke negera tetangga Colombia. (Mazmur 12:5) 

16. Tersedia Lebih banyak lagi radio dan MP3 player dan 
media lain untuk para wanita yang tidak dapat 
membelinya tetapi ingin mendengar program Women of 
Hope.  

17. Ada banyak lagi langkah –langkah yang dibuat untuk 
mengurangi kemiskinan global, termasuk pengangguran, 
pengecualian social, kerentanan yang tinggi akan 
bencana alam, penyakit dan ancaman lain.  

18. Para wanita dan anak anak yang hidup dalam 
kemiskinan dan membutuhkan makanan, air bersih, 

sanitasi yang tepat, perumahan yang aman, pelayanan 
kesehatan dan income yang cukup.  

19. Para majikan di Albania agar takut Tuhan dan 
membayar upah pegawainya setiap bulan. Banyak 
pegawai yang menunggu dua hingga tiga bulan 
menerima gajinya – dan hanya melihatnya saja karena 
semua untuk membayar hutang.  

20. Para pengungsi yang miskin yang hidup di jalan dan 
mengemis. Banyak waniat dan anak anak dipaksa 
melacur atau menikah dengan pria yang sudah tua 
karena uang. (Mazmur 82: 3-4) 

21. Secara luas dilaporkan korupsi di Kenya yang tidak 
bisa dikontrol. Hampir 50% penduduknya hidup dalam 
kemiskinan. Doakan untuk para wanita agar menemukan 
pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. (Mazmur 35:10)  

22. Orang Somalia yang menghadapi kemiskinan yang 
ekstrin karena pemerintah pusat yang tidak stabil, 
perselisihan sipil , dan banjir serta kekeringan.  

23. Orang Uruguay yang menerima upah rendah, 
pelayanan yang mahal, jumlah penduduk yang tidak 
memiliki rumah sangat tinggi dan naiknya populasi 
imigran. 

24. Semua orang Rwandan yang butuh respon dari 
pemerintah mereka untuk mengurangi kemiskinan. 
Doakan agar Tuhan akan membuat langkah. 

25. Mereka yang di Polandia yang hidup miskin karena 
situasi kehidupan individual dan karena masa yang 
hampir  tidak dapat hidup diatas level kemiskinan. 

26. 783 juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan 
internasional yang hidup 1.90 US$ perhari, setengah 
lebih dari mereka hidup di Saharan, Afrika.  

27. Para wanita miksin dan tertekan di Serbia yang sering 
kurang dukungan dan kesempatan mengmbangkan diri 
mereka melalui pendidikan dan pekerjaan.  

28. 844 juta orang di seluruh dunia kekurangan akses air 
bersih dan 2.3 miliar orang kurang akses ke toilet. 

29. Kesempatan pendidikan agar dinaikan untuk orang 
Roma di Bulgaria. Lebih dari 68 % orang Roma hidup 
miskin karena pendidikan mereka rendah. 

30. Mereka yang di Ukraina yang menganggur, 
menghidupi keluarga dengan income yang sangat rendah 
atau dipaksa meninggalkan negaranya untuk mencari 
pekerjaan.  


