
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia 

 

1. Bersyukur atas kelancaran dan keamanan terselenggaranya 

proses pemilu 2019 sampai pelantikan Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf  Amin untuk periode 2019-

2024 pada bulan Oktober yang lalu.  Biarlah Tuhan terus 

menyertai dan memberikan hikmat bagi presiden dan wakil 

presiden beserta seluruh kabinet dan  jajaran pemerintah baik 

yang di pusat maupun daerah untuk membawa bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang maju, aman, adil dan makmur. 

2. Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan baik bagi 

pemerintah pusat/daerah, aparat keamanan dan masyarakat 

setempat dalam mengatasi konflik yang terjadi di Papua dan 

Papua Barat. Biarlah situasi semuanya bisa aman, damai dan 

terkendali. 

3. Berdoa agar gereja-gereja di Indonesia terus bersatu dan 

mengalami kebangkitan di dalam Kristus serta anak-anak 

Tuhan berani dan mampu untuk menunjukkan karakter 

Kristus di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi 

terang dan garam bagi Indonesia. 

4. Berdoa untuk gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea. 

Biarlah semua gereja mengalami pertumbuhan dan 

kebangkitan. Semua Jemaat Tuhan juga bertumbuh dalam 

iman dan kerohanian mereka sehingga mereka juga 

mengambil peran aktif  dalam memenuhi panggilan Tuhan dan 

menjadi kesaksian dan berkat bagi sesama. 

 

 

 

 

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

2019. 11. 

Mengingat dan Memuji 

Adalah baik memikirkan kehidupan kita – memberi 

waktu untuk mengingat – kemudian memuji dan 

berterimaksih kepada Tuhan untuk semua yang  

telah Ia buat. Untuk apa saja anda ingin memuji 

Tuhan? Kenangan apa yang membuat anda 

bersukacita dan berterimakasih dalam hati anda 

ketika anda mengingat bagaimana Tuhan masuk dan 

memelihara hidupmu?  

Bulan ini kita juga memulji Tuhan untuk apa yang Ia 

sedang kerjakan buat  komunitas TWR Women of 

Hope. 



1. Kami bersyukur untuk seorang mahasiswa Asia 
Tengah yang telah kontak Tim Women of Hope di 
Norway. Ia mendorong tim untuk tetap setia, karena 
program mereka menjadi petunjuk hidup bagi dia 
dimana dia hidup sebagai satu- satunya orang Kristen di 
desanya. 

2. Bersyukur untuk bertambahnya pedengar program 
Women of Hope Rumania melalui Facebook. Melalui 
media ini tim dapat mencapai orang berbeda usia, 
tingkat pendidikan dan latarbelakang denominasi. 

3. Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, 
perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! 
Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, 
percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib! 
(Mazmur 105:1-2)  

4.. Bersyukur Women of Hope Tanzania disiarkan dalam 
Bahasa Kiswahili pada 10 radio local FM. “Bapa, kiranya 
banyak yang mengenal Engkau sebagai Juruselamat 
dan tumbuh semakin dalam hubungan mereka dengan 
Engkau melalui siraan ini. “ 

5. Bersyukur bahwa tim Women of Hope akan 
menampilkan Festival Drama di Penjara Rumania pada 
bulan November. Kami memohon bahwa kebenaranMu 
akan dikomunikasikan dengan jelas kepada para 
tahanan dan mereka akan berespon kepadaMu.  

6. Bersyukur Women of Hope Indonesia disiarkan pada 
46 radio local dan program Women of Hope Jawa 
disiarkan pada 26 radio. Ini hampir mencapai seluruh 
Indonesia, menyediakan kesempatan bagi orang yang 
belum percaya mendengar Firman Tuhan.  

7. Bersyukur bahwa pelaksanaan perlombaan “Berlari 
Bagi Missi” telah mengumpulkan dana bagi TWR 
Women of Hope India. Tim Finlandia bersyukur akan 
kebebasan berbicara secara terbuka tentang Yesus dan 
pekerjaan misi mereka.  

8. Bersyukur bisa menyediakan tempat tinggal untuk 
wanita yang diperdagangkan di Albania. Tim Women of 
Hope juga dapat membagikan Injil dan program Hidden 
Treasures dengan 8 wanita yang diperdagangkan 
kemudian datang kepada summer camp mereka. 

9. Bersyuur Injil telah mencapai Ukraina. Kami 
memujiMu untuk saudari-saudari kami yang 
mengunjungi rumah perawatan, rumah sakit dan asrama 
sekolah dan mengajar etik Kristen di sekolah. Biarlah 
firmanMu mencapai mereka dengan kuasa.  

10. Bersyukur Engkau telah meninggikan Yesus dan 

memberi nama diatas segala nama. Dalam nama Yesus 

setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku 

Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaanMu. (Pilipi 2:9-11) 

11. Bersyukur lebih banyak lagi wanita yang bergabung 

dalam kelompok doa Serbia sejak awa pada Maret 2019. 

Tuhan telah mendorong hati mereka ketika mereka 

bersimpati dalam doa dengan para wanita dalam situasi 

sulit di seluruh dunia. 

12 .Bersyukur lebih banyak lagi tenaga sukarelawan di 

Afrika yang melibatkan diri dengan tim Women of Hope. 

Dalam pertemuan pertemuan, para wanita itu terkonkesi 

satu sama lain, ketika mereka sharing dan 

mengeluarkan isi hatinya.  

13. Bersyukur bagi jalan dimana kelompok doa Women 

of Hope bisa melayani dan memuridkan tahanan. “Bapa, 

buatlah pembersihan dan pemulihan untuk hidup benar 

bagi para wanita dan pria.”  

14. Bersyukur pada para pria dan wanita yang telah 

menjadi pendoa di Perancis. “Bapa, bawalah makan 

banyak orang percaya untuk bergabung dengan mereka, 

dan buatlah mereka setia dalam mencari wajahMu.” 

15. Bersyukur bahwa Engkau bekerja di desa-desa di 

Malawi dan membuka pintu pelayanan. “Kami memujiMu 

untuk seorang pendeta yang bertemu dan berdoa 

dengan 200 wanita dan melayani para janda. “ 

16. Bersyukur bahwa Enaku adalah penulis hidup. Kami 

bersyukur bahwa setelah 5 tahun tidak diakui, Feast for 

Life (Pesta Seumur Hidup) dan March (Lari) akhirnya 

terjadi pada September 14, 2019 di Zurich, Switzerland.  

17. Bersyukur bahwa kita menerima Yesus kristus 

sebagai Tuhan, kiat terus hidup di dalamNya, berakar 

dan dibagun di dalam Dia, dikuatkan dalam iman dan 

melimpah dalam syukur. (Kolose 2: 6-7) 

18. Bersyukur program Women of Hope disiarkan dalam 

Bahasa Tamil. Pesan-pesan yang disampaikan mendidik 

para wanita, memberikan skill praktis dan bahkan 

memberkati para pria yang mendengarkan.  

19. Bersyukur bahwa janji-janji dalam firmanMu sungguh 

benar dan bisa diandalkan. “Tuhan , Engkau melihat 

kasih saya setiap orang. Dan ketiak mereka berteriak 

kepadaMu, Engaku turu campur dalam cara dan 

waktuMu. “ 

20. Bersyukur Hidden Treasure diproduksi dalam 

Bahasa Korea. Kita berdoa itu bisa dipakai melayani 

para wanita Korea Utara yang mengungsi di China.  

21. Bersyukur untuk pendoa di Canada yang menaikan 

doa setiap hari untuk pokok doa TWR Women of Hope. 

Kita juga bersyukur untuk para sukarelawan yang 

menyiapkan pengiriman setiap bulan. 

22. Bersyukur dalam Bahasa Sweden direncanakan ada 

episode baru dari Café Hanna dan para wanita yang 

putus asa akan diubahkan menjadi wanita yang 

memeiliki percaya diri dan harapan.  

23. Bersyukur untuk pendengar Women of Hope di 

Portugal. Mereka kontak tim Women of Hope untuk 

menyatakan betapa banyak berkat untuk hidup mereka 

yang diperoleh dari program.. 

24. Bersyukur karena kita dipilih, kudus dan tidak 

berdosa dihadapan Tuhan. Kita ditebus dan diampuni 

oleh anugerah dari Kristus. (Efesus 1:4-13) 

25. Women of Hope Ethiopia akan merayakan 10 tahun 

pelayanan pada Januari 2019. “Bapa, teruslah 

membimbing dan memenuhi kebutuhan pelayanan ini.”  

26. Bersyukur bahwa kita selalu bersukacita, berdoa 

terus dan bersyukur dalam berbagai situasi; karena ini 

adalah kehendakMu untuk kami dalam Kristus Yesus. (1 

Tesalonika 5: 16-18) 

27. Bersyukur bisa mengirimkan tim produser yang 

bertalenta yang menciptakan program Women of Hope 

dalam Bahasa Vietnam dan Jepang. 

28. Beryukur untuk banyak kelompok dan organisasi 

kecil yang siap mendistribusikan audio Hidden Treasure 

di di daerah lampu merah Jerman. 

29. Bersyukur untuk 60 tahun kerjasama antara TWR 

dan ERF Jerman dan untuk korporasi ERF dengan 

Women of Hope sejak awal. 

30. Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: 

Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan 

kami minum? Apakah yang akan kami pakai. Semua itu 

dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan 

tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu 

memerlukan semuanya itu. (Matis 6:31-32) 

 

 


