
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

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 Januari 2020 mendatang akan 
dilaksanakan retreat pelatihan para leader PGIK 
(Persekutuan Gereja-gereja Indonesia di Korea) 
tepatnya tanggal 24-25 Januari 2020. 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 
 

 

 

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

Februari 2020 

PERTUMBUHAN ROHANI 

Bagaimana anda menjadi seperti orang lain? Bagaimana 

anda menjadi seperti Tuhan? Dikatakan bahwa orang mulai 

menyerupai orang dengan siapa ia tinggal bersama paling 

lama. Jadi pakailah waktumu dengan Tuhan. Pada saat kami 

berdoa, membaca firman Tuhan dan menyaksikan karya 

Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan untuk anak-anakNya 

----membelah laut merah, menyediakan manna untuk 

dimakana di padang gurun ---- itu membuat kita menyadari 

bagaimana Tuhan telah bekerja demi kita. 

 



Mari Berdoa. 

 

1. Tuhan, kami mohon para wanita Kristen di Finland akan 
tumbuh pengetahuan mereka tentang Engkau dan menjadi 
dewasa secara spiritual , tidak terlempar dan terbawa 
dengan angin ajaran baru. (Efesus 4:13-15) 

2. Bapa , kami berdoa generasi milenial dan generasi sukses 
akan benar benar  memiliki keselamatan dan hubungan 
prbadi dengan Engkau dan tidak tersesat ketika mereka 
meninggalkan rumah.  

3. Kami berdoa untuk gereja bawah tanah di Korea Utara. 
Biarlah orang percaya dikuatkan dan diberi  semangat 
oleh program TWR dalam bahasa Korea dan mereka 
dengan berani membagikan iman mereka kepada orang 
lain.  

4.  Biarlah orang percaya di negera-negara bagian Barat 
dan Tengah Eropa menyadari bahwa mereka 
membutuhkan pertumbuhan rohani secara terus menerus. 
Tuhan tolonglah agar mereka tidak pasif, menjadi 
konsumer yang berlebihan tetapi mereak akan mencari 
Engkau. 

5. Bapa yang baik, kami berdoa TWR Women of Hope Brasil 
akan digunakan sebagai alat untuk mendorong para wanita 
untuk belajar firmanMu dan memperdalam hubungan 
dengan Engkau.  

6. Tuhan kami mohon Engkau menunjukkan belas kasihan 
kepada para ibu tunggal di Jepang. Tolonglah mereka untuk 
menemukan pekerjaan dan tetap memandang Engkau 
sebagai suami rohani, penyedia dan sumber damai.  

7. Tuhan , kami mohon Engkau membangunkan dan 
menghidupkan kembali gerejaMu. Biarlah gereja tidak 
komporomi dan fokus memberitakan firman-Mu dan 
keselamatan melalui Yesus Kristus.  

8. Banyak para wanita di Swedia tidak memiliki tujuan, dan 
arah dan harapan dalam hidup mereka. Bapa, tolonglah 
hubungkanlah mereka dengan pemberitaan Alkitab di 
gereja dan orang Kristen yang dapat menjangkau mereka 
dengan kasih, harapan dan keselamatan-Mu. 

9. Bapa, berilah kekuatan dan keteguhan iman kepada anak 
anak gadisMu pada saat mereka mendapat cobaan. Biarlah 

mereka tidak menjadi pahit tetapi belajar tekun dan belajar 
mengenal karakter Tuhan melalui kesulitan. (Kolose 1: 11) 

10. Kami berdoa gereja negara dan sekolah Kristen di 
Denmark akan mengajarkan seluruh Firman Tuhan – 
kebenaran Alkitab tentang dosa dan anugerah akan 
dinyatakan sehingga orang akan datang dan melihat bahwa 
mereka membutuhkan Juruselamat kita, Yesus.  

11. Tuhan, mohon Engkau membimbing para wanita di 
Denmark menemukan homepage mitra kami Norea 
Medeimission, http://www.tilliv.dk yang menyampaikan 
pentingnya iman Kristen dalam bentuk teks, audio dan 
video. Bimbing dan berkati mitra kami.  

12. Tuhan tolonglah para wanita menemukan dan 
mendengarkan siaran Women of Hope dan mendapatkan 
makanan secara intelek dan rohani melalui isi program. 
Bukalah telinga dan hati mereka untuk mendengarkan dan 
taat kepada kebenaran-Mu yang mengubahkan hidup.  

13. Kami mohon ada buah buah rohani yang dihasilkan oleh 
para pemuda dan wanita di Haiti sehingga mereka hidup 
menjadi teladan bagi teman sebaya mereka.  

14. Bapa, kami berdoa agar para wanita Kristen di China 
akan diisi dengan Roh Kudus, kerendahan hati, kekuatan 
dan hikmat. Lindungilah mereka pada saat mereka secara 
berani berdiri demi Engkau, mengahsilkan buah dan taat 
kepada-Mu. 

15. Kami memuji-Mu , Bapa, untuk kekuatan, belas kasihan, 
kuasa dan kemampuan yang Engkau berikan kepada anak 
anak wanitaMu. Biarlah hidup kami adalah hidup yang 
merefleksikan Engkau dan jalan-Mu untuk melihat dunia.  

16. Biarlah keluarga Vietnam berkomitmen untuk 
mendengarkan firman-Mu melali radio dan berdoa sesuai 
kehendak-Mu 

17. Bapa kami yang baik, kami berdoa bagi mereka yang 
mendengarkan siaran Women of Hope Low German di 
Canada akan didorong untuk tumbuh lebih dalam dalam 
iman mereka. 

18. Tolanglah kami,Tuhan, setia berdoa setiap hari untuk 
para teman-teman Women of Hope di seluruh dunia. 
Biarlah mereka saling memikul beban dan saling 
mendorong melalui firman-Mu. 

19. Bapa, mohonlah berilah anak anak-Mu hikmat besar 
untuk memahami ketika orang berbicara kebenaran-Mu 
secara akurat dan dan ketika mereka mencoba menipu 
mereka untuk mencari keuntungan financial.  

20. Tuhan, Engkau melihat penurunan anak anak muda di 
gereja Korea Selatan. Bangunkan dan kuatkanlah iman 
anaka anak muda, orang tua mereka dan pemimpin gereja 
yang membimbing mereka 

21. Kami berdoa, Bapa, setiap pendoa TWR Women of 
Hope akan memiliki kualitas waktu bersamaMu setiap hari 
dan hidup sebagai saksi Kristen dalam setiap relasinya.  

22. Tuhan kami berdoa agar Engkau mengirim pekerja ke  
Maasai, Barabaig, Pwani dan Unguja di Tanzania dan 
tempat-tempat lain dimana keselamatan belum diberitakan. 

23. Bapa, kami berdoa untuk kekuatan dan semangat untuk 
gerejaMu di Zanzibar, pada saat orang percaya menghadapi 
diskriminasi dan banyak tantangan besar.  

24. Bapa, kami berdoa para wanita di India akan dikuatkan 
iman mereka pada saat mereka membaca firman-Mu dan 
mendengarkan siaran Women of Hope.  

25. Bapa, kami bersyukur program Women of Hope 
disiarkan di penjara Uruguay, rumah sakit dan pusat warga 
senior.  Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan dan 
membawa sukacita kepada seluruh pendengar.  

26. Bapa, Kami bersyukur atas pemberian-Mu Roh Kudus 
yang mengajar kami dan memampukan kami mengerti 
kebenaran-mu. (Yohanes 14:26) 

27. Tuhan yang berdaulat, kami berdoa ketika Dr. Peggy 
Banks menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada-Mu, 
ia akan melihat kehendak-Mu dalam hidupnya dan 
pelayanan Women of Hope.  

28. Bapa, kami berdoa agar pikiran dan hati para wanita di 
penjara Buen dan Trinidad di Paraguay akan diubahkan 
oleh firman-Mu yang disampaikan dalam program Women 
of Hope.  

29. Tuhan, segala sesuatu yang tertulis dalam firman-Mu 
mengajar kita. Tolonglah kami berpegang teguh pada 
firman-Mu yang memberi harapan. (Roma 15:4) 


