
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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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. 

OKTOBER 2019 

KEKERASAN DOMESTIK 

Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman. 

Tetapi Sayangnya jeritan untuk mendapatkan 

pertolongan terasa dianggap sangat biasa, dan 

penyikasaan itu berdampak pada segi kehidupan 

bagi para anak gadis dan wanita. Satu diantara tiga 

wanita di dunia mengalami kekerasan fisik dan 

seksual, umumnya dilakukan oleh orang terdekat. 



Mari Berdoa. 
 

1. Doakan agar para pria mengasihi dan menghargai dan 

mengerti bahwa Tuhan telah mempercayakan mereka dengan 

perlindungan dan peduli kepada keluarganya. (Efesus 5:25) 

2. Doakan kisah pemulihan batin dari Dr. Peggy yang disiarkan 

diradio dan internet, untuk mencapai wanita di Jerman yang 

menderita karena kekerasan. Disana Setiap tiga hari wanita 

dibunuh oleh pasangannya atau  ex – pasangan. 

3. Doakan para wanita di Serbia yang mengalami kekerasan 

secara fisik, mental dan seksual karena pandanagan yang 

rendah mengenai wanita dalam masyarakat. Doakan agara 

waniat tidak takut untuk melaporkan kekerasan dan tindakan 

yang tepat akan diambil berdasarakan laporan.  

4. Doakan agar Tuhan mengubah hati manusia dari kekerasan 

dan prilaku seksual yang menyimpang yang ditemukan di 

Thailand media, dimana banyak yang percaya bahwa hal itu 

ikut ambil bagian meningkatkan kekerasan domestic. Doakan 

agar Pemimpin Thai bijaksana dalam melihat masalah ini. 

5. Doakan agar ada pemulihan fisik, spiritual dan emosional 

dalam hidup para waniat dan anak anak yang menjadi korban 

kekerasan domestic. Doakan agar gereja dan orang Pelayanan 

Kristen menyediana bantuan dan pemulihan. (Mazmur 20:1) 

6. Doakan agar polisi dan mereka yang dalam kekuasaan agar 

meihat masalah kekerasan dengan benar di Northen Ireland. 

Bersyukurlah bahwa ada peningkatan kesadaran dan lebih 

banyak orang melaporkan masalah itu kepada otoritas.  

7. Doakan satu diantara tiga wanita Bulgaria yang menjadi 

korban kekerasan domestic. Dalam tiga tahun terakhir, 

pembunuhan wanita oleh suami, rekan atau keluarag dekat 

meningkat 0%.  

8. Doakan mereka yang mengalami kekerasan domestic di 

rumah Kristen, diaman mereka diajar untuk tunduk kepada 

anggota kepuaraga yang melakukan kekerasan. Doakan agar 

orang Kristen tidak memutar balikan Firman Tuhan dan 

memaklumi atau  membenarkan perbuatan kekerasan.  

9. Doakan perlindungan dan pemulihan bagi wanita di 

Greeland, diaman ada 62 % wanita dewasa telah mengalamai 

kekrasan. Doakan masyarakat akan meminta pertanggung 

jawaban para pelaku kekerasan atas tindaknnya.(Mazmur 140:1) 

10. Doakan 18.000 anak yang berada di tempat pengasuhan di 

Netherland, banyka dari merka menderita kekerasan domestic. 

Doakan pengasuh keluarga Kristen agar menjadi teladan kasih 

Tuhan dan menyediakan tempat yang aman untuk bertumbuh 

dan berkembang. (Mazmur 41:2) 

11. Doakan para pelaku kekerasan agar diubhakan oleh belasa 

kasihan Tuhan. “Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, 

dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia 

kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan 

kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan 

limpahnya.” (Yesaya 55:7) 

12. Doakan 3,941 wanita dan 2,724 anak anak di Kanada yang 

tidur di penampungan menyelelamatkan dari kekerasan pada 

Setipa malam. Kira-kira 300 wanita dan anak anak harus pergi 

Setipa hari karean penampungan penuh. 

13. Doakan agar polisi din Perancis mau ikut campur dalam 

situasai kekerasan domestic dan menanggapi keluahan para 

wanita dengan serius. 100 wanita lebih telah dibunuh tahun ini 

di Perancis oleh ex-pasangan. (Mazmur 40:11) 

14. Doakan agar para pendeta berbicara melawan kekerasan, 

memebri semangat kepada mereka yang mendapat kekerasan 

untuk datang ke pemimpin gereja untuk mendapat pertolngan 

dan keamanan. Dan biarlah para pempimpin minta para pelaku 

kekersan bertanggung jawab sehingga kekerasan akan berhenti. 

15. Doakan para wanita yang mendapat kekerasan di 

Swistzerland agar beranai bicara dan tidak menderiat sendiri 

dalam rasa malu.  

16. Doakan pemerintah Finlandia agar menarahkan 

sumberdaya untuk mengurangi kekerasan rumah tangga. 

Daokaan mereka yang mendapat menderita kekerasan fisik dan 

emosional di rumah agar mendapat pertolongan dan dukungan. 

17. Doakan gereja dan pelayanan social di Albania agar 

membantu para ibu tunggal yang keluar dari rumah aman 

korban kekerasan. Para ibu ini kadang harus bekerja dalam 

waktu yang lama sementara itu harus meninggalkan anaknya di 

rumah sendirian. 

18. Doakan paar pemimpin gereja di Vietnam agar mendidik 

para pria untuk menghormati dan mengasihi istri mereka. 

Doakan juga bahwa para pria dan wanita agar mengerti bertapa 

berharganya menjadi anak Tuhan. 

19. Doakan 1-8 juta lebih wanita di Ukraina yang mengalami 

kekerasan fisik, yang mengakibatkan 600 wanita meninggal 

tahun lalu. Hanya 10 % dari para wanita itu mendatangi polisi. 

(2 Samuel 22:3) 

20. Doakan para Wanita Korea Utara yang menyeberang yang 

menikah dengan pria di China. Para waniat ini sering tidak 

melaporkan kekerasan domestic yang serius akrean takut 

ditahan dan dideportasi.  

21. Doakan anak anak yang menyaksikan kekerasan domestik 

anatar orang tua mereka. Daokan agar mereka mendapat 

pemulihan dari masalah emosional, termasuk ketidak 

percayaan kepada orang dewasa, meresa bersalah, malu, marah 

dan prilaku yang agresif. (Mazmur 32:7) 

22. Doakan agar ada kesadran global dan pembicaraan tentang 

penyakit emosional dan mental. Doakan agar agar ada 

sumberdaya dan peduli untuk mereka yang berjuang dalam 

masalah itu.  

23. Doakan pemerintah Portugis agar membuat hukum yang 

lebih kuat yang melindungi korban kekerasan domestic. 

Doakan agar hakim adil dan tidak memihak dan melaksanakan 

hukum.  

24. Doakan para wanita babak belur yang menlindungi para 

pelaku kekerasan. Oakan agar mereka akan mengerti bahwa 

menyembunyikan pelaku kekerasan dan tidak mendapat 

bantuan dan memungkinkan para pelaku kekerasan terus 

mencelakkan orang lain. 

25. Para waniat dan anak anak gadis yang tersiksa karean 

kekerasan domestic, agar mereka menemukan kekuatan dalam 

Tuhan dan menyadari haraga diri dan martabat mereka sebagai 

anak anak Bapa di Surga. (Mazmur 5:11) 

26. Doakan masyarakat Kenya yang mengadapi kemiskinan, 

bunuh diri diantara anak juda, dan kekerasan termasuk 

pembunuhan oleh pria muda terhadap istri dan anak. 

27. Doakan para ibu dan ayah di Polandia agar mengasihi, 

melindungi dan mengasuh anak mereka. Setiap hari media 

melaporkan anak hilang yang dibunuh oleh orang tua mereka.  

28. Doakan paar wanita yang pria yang mendengarkan program 

Women of Hope agar mereka belajar bagaimana memiliki 

kesehatan, hubungan dengan Tuhan dan keluaraga.  

29. Doakan para anak di Nepal yang diperkosa, mengalami 

kekerasan seksual, dipaksa aborsi atau bahkan dibunuh oleh 

sanak keluarga, (Mazmur 72: 14) 

30. Para wanita dan anaka gadis yang mengalamai kekerasan 

rumah tangga karena orang tua atau saudara kandung 

mengkonsumsi obat-obatan dan alcohol.  

31. Doakan para pengasuh anak, orang lanjut usia dan anak 

cacat agar mencari bantuan sebelum  frustrasi mereka 

membawa kepada  kata-kata dan tindakan kekerasan.  


