
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Desember 2019 

Berdoa Bagi Keselamatan 

Tuhan tidak berhenti menyelamatkan kita. Ada kuasa 

dalam nama Yesus untuk mematahkan belenggu yang 

mengikat kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa 

pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit 

ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia 

yang olehnya kita dapat diselamatkan." (Kisah Paar Rasul 

4:12) Panggilah Tuhan untuk keselamatan orang –orang 

yang anda kasihi, untuk orang orang terhilang, tetangga 

dan teman dan bangsa anda. Berdoalah agar mereka 

bertobat dari dosanya dan memanggil Juruselamat yang 

berkuasa dalam iman. 



Mari Berdoa. 
 

1. Bapa, buatlah mereka yang belum percaya mendengar 
program Women of Hope dalam Bahasa Indonesia dan Jawa, 
tetapi tidak hanya mendengar bagian informasi kesehatan saja 
tetapi juga bagian rohani, dimana kasih Tuhan diberitakan.  

2, Terimakasih Tuhan atas berkat pada awal yang sederhana 
dari kelompok doa di Serbia. Kami berdoa mereka segera 
dapat menyiarkan program Women of Hope dan menyegarkan 
hati para wanita seperti hujan di tanah kering.   

3. Bapa, sembuhkanlah dan bawalah mereka kepadaMu setiap 
wanita Albania yang terlibat dalam perdagangan manusia yang 
telah menerima program Hidden Treasure dan radio solar. 
Kami berdoa agar mereka rindu mengenal Engkau dan 
menemukan kasih-Mu. 

4. Tuhan, kami meminta Engkau untuk memanggil dan 
menginspirasi para wanita muda untuk ambil bagian dalam 
pelayanan TWR Women of Hope di Finland. Kami memuji-Mu 
untuk ratusan wanita dan pria yang telah mendidikasikan 
hidupnya untuk pelayanan ini.  

5. Kami berdoa agar kami tidak akan malu atas Injil, karena Injil 
adalah kekuatan yang menyelamatkan semua orang yang 
percaya. Tolonglah kami baik untuk berbicara Injil-Mu maupun 
hidup bagi Injil dalam hidup kami. (Roma 1:16) 

6. Bapa, gerakanlah hati orang Kristen Ukraina agar mereka 
mengikuti keingian dan prioritas-Mu dan terlibat dalam 
mencapai masyarakat mereka dengan pesan keselamatan dari 
Tuhan Yesus Kristus. 

7. Tuhan, doronglah para wanita Serbia bergantung kepada 
harapan dari pada kesulitan mereka dan berfokus kepada 
berita baik tentang keselamatan dan berkat yang datang dari 
pencarian dari hal hal kekal. 

8. Kami berdoa agar para wanita di Afrika hanya menyembah-
Mu Bapa dan akan mengajar dan menjadi teladan bagi anak 
anaknya.  

9. Tuhan, kami berdoa agar orang Perancis akan berbalik 
kepada-Mu sebagai jawaban terakhir atas masalah mereka 
daripada membuat kerusuhan di jalan menentang keputusan 
pemerintah dan kuatir akan kehilangan tanaman sampai ke 
cuaca panas dan kering. 

10. Kami berdoa agar para wanita Norwegia akan berpaling 
dari hal hal kekayaan dan stress yang menemani  mereka dan 

akan mencari Engkau sebagai hal yang utama.Tangkaplah hati 
mereka yang berbalik dari iman Kristen  dan bawalah mereka 
kepada relasi yang benar dengan-Mu. 

11. Bapa, banyak wanita desa Tamil yang bergabung dengan 
penyikir, black magic dan percaya kepada takhayul. Bukalah 
mata merekan yang buta agar mereka melihat keselamatan 
Yesus Kristus dan membebaskan mereka. 

12. Kami memohon, Tuhan agar Engkau menambah jumlah 
kelompok doa TWR Women of Hope di Jerman dan mereka 
akan bersatu berdoa untuk pelayanan dan melayani orang 
asing yang tinggal di sana. 

13. Kami berdoa agar orang akan mengerti bahwa kami 
diselamatkan oleh anugerah melalui iman, dan itu bukan 
usaha kami atau pekerjaan kami tetapi itu hanya oleh 
anugerahMu yang beharga, Oh Tuhan. (Efesus 2:8-9) 

14. Tuhan tolonglah ciptakan persahabatan antara orang 
Kristen Korea Selatan dan pengungsi Korea Utara ketika anak-
anak-Mu memberitakan kasih Yesus dan memenuhi kebutuhan 
sehari-hari di pengasingan. 

15. Bapa, kami berdoa bagi keselamatan semua wanita dalam 
hidup kami dan memohon Engkau menaruh iman dalam hati 
mereka ketika kami membawa mereka dihadapan-Mu dalam 
doa safaat tanpa gangguan. 

16. Tuhan, kami berdoa bagi para pria dan wanita agar mereka 
menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, karena bila 
mereka melakukan itu , mereka menjadi baru.( 2 Korintus 5: 17) 

17. Bapa, jangkaulah orang Finlandia yang mencari arti hidup 
yang mendasar; biarlah mereka menemukan-Mu. Kuatkan 
orang Kristen agar mereka menjadi saksi yang kuat dan 
berjalan menurut firman-Mu. 

18. Tuhan, kami bersukacita bagaimana Engkau memakai TWR 
Women of Hope untuk menyatakan kasi-Mu kepada para 
wanita seluruh dunia. Bukalah lebih banyak pintu lagi bagi 
para wanita Kanada untuk membagikan kasih Kristus. 

19. Tuhan, bawalah keselamatan dan pengertian besar akan 
Engkau kepada para wanita tahanan Rumania yang akan 
bermain atau menyaksikan drama Natal TWR Women of Hope 
yang akan dipentaskan di penjara. 

20. Tuhan, bukalah kelompok doa TWR Women of Hope di 
Sweden. Doroglah dan mampukan setiap kelompok untuk 
mencapai wanita dalam nama Yesus. 

21. Bapa kami berdoa agar pria dan wanita percaya kepada 
Yesus, karena barangsiapa percaya tidak akan binasa 
melainkan berolah hidup kekal. Terimakasih atas kasih-Mu dan 
anugerah-Mu Yesus , Juruselamat kami. (Yohanes 3:16) 

22. Mata kami tertuju kepada-Mu pada Natal ini, Tuhan, ketika 
kami berdoa  keselamatan datang kepada orang yang belum 
percaya ketika mereka asyik menyaksikan kisah Tuhan datang 
ke dunia sebagai manausia. 

23. Bapa, kami berdoa bagi orang Muslim di Jerman agar 
mengenal Yesus sebagai Juruselamat dan menemukan 
program Women of Hope di internet. 

24. Tuhan kami berdoa bagi para wanita Afrika agar mereka 
memiliki kebenaran-Mu dan menyerahkan hidup mereka 
kepada-Mu saja, mereka akan dibebasakan dari ketakutan 
pada keyakianan lain.  

25. Bapa, kami berdoa orang akan mengerti bahwa Yesus 
adalah jalan, kebenaran dan hidup dan tidak orang yang 
datang kepada-Mu kalau tidak melalui anak-Mu. (Yohanes 14:6) 

26. Tuhan Yesus, kami menyatakan bahwa tidak ada 
keselamatan dalam nama lain! Tuhan tidak memberi nama lain 
dibawa surga dengannya kita diselamatkan (Kisah Para Rasul 
4:12) 

27. Bapa gerakanlah hati dan pikiran para wanita di 
Switzerland sehingga mereka akan mengasihi dan melindungi 
bayi mereka yang belum lahir dan melihat nilai setiap 
kehidupan yang Engkau ciptakan. 

28. Terimakasih Tuhan atas pendengar Women of Hope di 
Protugal. Bukahlah mata mereka agar melihat mereka butuh 
Engkau dalam hidup mereka dan menerima Yesus sebagai 
Juruselamat mereka. 

29. Bapa, hanya Engkaulah batukarang dan keselamatan kami, 
Engkau benteng kami dan kami tidak akan goyah. (Mazmur 
62:2) 

30. Tuhan, bangunkanlah orang Jerman yang telah melupakan 
akar Kristen. Hembuskanlah nafas kehidupan bagi bangsa ini. 

31. Bapa, kami berdoa para pria dan wanita akan percaya 
dalam nama-Mu dan menerima Engkau dalam hidup mereka 
sehingga Engkau akan memberi kuasa untuk menjadi anak laki 
– laki-Mu dan anak –anak perempuan-Mu. (Yohanes 1:12) 

 


