
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bagi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah 

dalam menghadapi dan memerangi pandemik Covid-19. Biarlah 

Tuhan terus memberikan hikmat untuk menangani penyebaran dan 

penularan Covid-19 dan memampukan bangsa Indonesia untuk 

mengatasi semua dampak yang terjadi karena pandemik global ini, 

baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya serta bidang 

yang lain. 

2.  Berdoa bagi seluruh gereja yang ada untuk tetap bersatu, 

menjadi garam dan terang bagi dunia ini serta mengambil peran 

aktif dan nyata untuk menjadi perpanjangan kasih Kristus bagi 

seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan di masa-masa ini. 

3.  Berdoa bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan 

berduka karena Covid-19 ini, mereka yang tengah menderita 

Covid-19 dan berjuang untuk sembuh, dan banyak orang yang 

tengah kehilangan pekerjaan, bisnis yang hancur serta berbagai 

masalah dan pergumulan yang ada, biarlah di masa-masa ini Tuhan 

menyatakan pertolongan-Nya dan memberikan kekuatan untuk 

kita semua melewati pandemik ini dengan penuh kemenangan. 

4.  Berdoa bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Korea 

Selatan. Ada sekitar 48.000 orang dan mereka adalah pekerja 

migran dan profesional, pelajar, serta mixed-married. Biarlah Tuhan 

menolong dan memampukan masyarakat Indonesia tetap produktif 

dan tetap bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Berdoa 

juga bagi gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea ini agar terus 

dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik, yaitu Injil Kristus 

bagi banyak orang. 

 

 

 

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

 

 

<기도 후원자의 편지> 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

2020. 10. 

perdagangan manusia 

Tidak seorang pun boleh memiliki manusia lain. Tidak 

seorang pun seharusnya memiliki hak untuk membeli dan 

menjual orang lain. Mari kita berdoa agar rasa sakit yang 

ditimbulkan oleh perdagangan manusia akan segera 

berakhir. Setiap orang yang hidup di dunia ini sangat 

berharga. Tidak ada dalam semua ciptaan yang dapat 

memisahkan kita dari cinta dan belas kasihan Tuhan, dan 

cinta-Nya tidak pernah berubah. 

 



Mari Berdoa. 
 

1. Tuhan, berikan hikmat kepada Gugus Tugas Harta Karun 

Tersembunyi karena Gugus Tuhan itu mengembangkan konten 

tambah yang akan menuntun wanita yang meninggalkan prostitusi 

agar berjalan lebih dalam dengan Engkau. (Ams. 2:6) 

2. Bapa, kami berdoa untuk keselamatan dan transformasi melalui 

kuasa Yesus Kristus dari semua yang terlibat dalam perdagangan 

manusia. (Yes. 56: 1).  

3. Bapa, beri kami mata untuk melihat perdagangan yang terjadi 

di sekitar kami, suara untuk berbicara dan keberanian untuk 

terlibat dalam membantu mengakhiri kejahatan ini. 

4. Tuhan, semoga para pengungsi di Rumania diamankan dari 

perdagangan dan perbudakan. Ada gerakan dalam hati orang 

Kristen untuk menawarkan persahabatan dan cinta kepada mereka. 

(Roma 12:10) 

5. Kami berdoa untuk pelatihan dan penciptaan lapangan kerja 

bagi masyarakat miskin di Indonesia. Semoga keluarga berhenti 

mengirim anak perempuan mereka ke luar negeri sebagai pekerja 

imigran ilegal, yang sering kali membawa mereka ke dalam 

perdagangan manusia. (Mzm 144: 11) 

6. Bapa, tolonglah wanita yang melarikan diri dari Korea Utara agar 

dibawa ke tempat aman dan tidak tertipu oleh calo dan dijual ke 

rumah bordil. (Kel. 19: 4) 

7. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah China berperan aktif 

dalam mengakhiri perdagangan manusia dan membawa semua 

pelakunya ke pengadilan. Tolong bebaskan para korban dari 

orang-orang yang memperbudak mereka. 

8. Tuhan, kami berdoa untuk 230.000 korban perdagangan 

manusia di Ukraina yang telah dibujuk untuk bekerja 

"menguntungkan", hanya untuk disita paspornya, dipaksa bekerja 

tanpa bayaran dan hidup dalam ketakutan akan nyawa mereka. 

(Mzm 31: 2) 

9. Tuhan, terima kasih bahwa Harta Karun Tersembunyi sedang 

diterjemahkan ke dalam banyak bahasa baru. Pakailah alat ini 

untuk menunjukkan kepada wanita dalam prostitusi bahwa mereka 

dapat memiliki harapan dan masa depan. 

10. Bapa, lindungi anak-anak Polandia dari penculikan dan 

perdagangan. “Mereka membuang undi untuk orang-orang saya 

dan memperdagangkan anak laki-laki untuk pelacuran; mereka 

menjual gadis-gadis untuk minum anggur ”(Yoel 3: 3). 

11. Tuhan, selamatkan anak-anak Nepal yang tidak diberi 

pendidikan tapi dijual sebagai budak rumah dan disiksa oleh 

penculiknya. (Mz.25: 20) 

12. Tuhan, biar lah pihak berwenang, organisasi sosial dan gereja 

memperingatkan kaum muda tentang skema perdagangan 

manusia. Semoga mereka yang diperbudak mendapatkan kembali 

kebebasannya dan menerima kesembuhan. (Yer 17:14) 

13. Bapa, kami berdoa agar gadis-gadis muda India dihargai dan 

dilindungi dalam keluarga mereka. Lindungi mereka dari kawin 

paksa atau dijual melalui perantara. 

14. Kami berdoa untuk para korban perdagangan manusia, 

perbudakan dan kawin paksa, cobaan terakhir ini yang menjadi 

bagian dari beberapa tradisi atau agama di Afrika Selatan. Bawalah 

perubahan dalam hati para pemimpin, Bapa, dan semoga para 

gadis menemukan jalan keluar. (Mz 34:22) 

15. Kami berdoa untuk gadis-gadis muda yang tidak berdosa yang 

digunakan sebagai "pembawa" obat-obatan dan sebagai budak 

seks tanpa menyadari apa yang mereka terlibat di dalamnya. Ini 

terjadi setelah gadis-gadis itu diperkosa, dan ketakutan mencegah 

mereka untuk memberi tahu siapa pun. (Mzm.44: 26) 

16. Tuhan, semoga orang tua Indonesia yang miskin menghargai 

anak perempuannya dan tidak mendorong mereka untuk memilih 

prostitusi untuk keluar dari kemiskinan. 

17. Tuhan, bukalah mata kami untuk orang-orang di tempat kerja 

kami sendiri dan gereja-gereja yang menjadi korban perdagangan. 

Semoga kami menjangkau dengan kasih, mendengarkan dengan 

cermat dan meminta Roh Kudus membimbing kami dalam cara 

membebaskan mereka. (I Yohanes 4:21) 

18. Puji Tuhan bahwa para pendoa Finlandia mendukung produksi 

Harta Karun Tersembunyi dalam bahasa Hindi dan Rusia melalui 

mitra nasional TWR Sansa. Produksinya sekarang tersedia dalam 

sembilan bahasa dan digunakan sebagai alat untuk membantu 

korban perdagangan seks.  

19. Kami berdoa untuk "tuan" perdagangan manusia yang 

mengontrol orang lain. Bapa, tolonglah mereka melihat kejahatan 

mereka dan berilah mereka pertobatan. Engkau sendiri yang memiliki 

kebijaksanaan untuk mengubah hati yang bingung secara spiritual, 

mengikuti tradisi atau informasi yang salah secara agama. 

20. Doakan agar Korea Selatan membuat undang-undang perdagangan 

manusia dengan benar sesuai dengan standar internasional. Tuhan, 

lindungi mereka yang cacat fisik dan mental agar tidak dieksploitasi 

secara seksual atau dipaksa kerja paksa. (Mzm 43: 1) 

21. Tuhan, kami berdoa agar perdagangan di Albania dapat diakhiri. 

Bangsa ini merupakan sumber, transit dan tujuan bagi laki-laki, 

perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kerja paksa dan 

perdagangan seks, terutama selama musim turis. (Mzm. 82: 4) 

22. Tuhan, tolong berilah orang Kristen motivasi dan rahmat yang 

besar untuk bekerja dengan wanita yang diperdagangkan. Orang-

orang percaya sering menilai wanita-wanita ini, yang merasa sulit 

untuk mengadopsi gaya hidup baru.  

23. Bapa, kami berdoa agar seluruh perdagangan budak modern 

di Prancis dapat diakhiri, termasuk eksploitasi seksual, perbudakan 

rumah tangga, pekerja pabrik keringat dan anak di bawah umur 

yang dipaksa bekerja sebagai pencuri untuk membantu organisasi 

kriminal. (Ams. 14:31)  

24. Semoga wanita yang bekerja di prostitusi di Jerman dapat 

melarikan diri dengan bantuan pemerintah dan bimbingan saleh 

dari seri Women Of Hope Harta Karun Tersembunyi  

25. Semoga orang tua Liberia menjaga anak-anak mereka aman 

dan tidak menyerahkan mereka kepada orang lain yang berjanji 

untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Banyak 

dari anak-anak ini dijual untuk diperdagangkan.  

26. Bapa, bukalah mata orang Bulgaria untuk melihat masalah 

perdagangan manusia. Semoga kampanye informasi publik, pekerjaan 

dan kegiatan pencegahan lainnya menjadi alat untuk melindungi calon 

korban dari kesalahan yang mengancam nyawa ini. (Ams.2: 12) 

27. Kami berdoa, Tuhan, agar semua korban perdagangan manusia 

di Pantai Gading dipulihkan martabat manusia mereka sehingga 

mereka dapat menemukan kembali kegembiraan sebagai wanita. 

28. Tuhan, kami berdoa untuk pembebasan 18.000 wanita dalam 

perdagangan seks komersial Prancis, banyak dari mereka dipaksa 

menjadi pelacur. (Mzm. 143: 9) 

29. Bapa, membebaskanlah orang asing di Perancis yang diperbudak 

dan dipaksa mengemis uang, sering kali menggunakan anak-anak 

untuk membuat orang merasa kasihan pada mereka. Mereka dipukuli 

oleh bosnya jika tidak menerima cukup donasi. (Mzm 9: 9) 

30. Terima kasih, Tuhan, bahwa orang Kristen di Uruguay 

membantu para imigran dengan makanan dan pakaian. Bebaskan 

pencari kerja dari orang jahat yang akan membawa mereka ke 

perdagangan manusia. 

31. Tuhan, selamatkan gadis-gadis Nepal yang dinikahkan dengan 

pria jahat yang kemudian menjual mereka sebagai pelacur. (Mz.17: 

13) 


