23. Bapa yang setia, menemani anak-anak yang
dipaksa bekerja di ladang kopi dan kakao Pantai
Gading. Kami berdoa agar keluarga miskin akan
melindungi
anak-anak
mereka
daripada
menjualnya. (Mat. 19:14)
24. Di Spanyol, Tuhan, perdagangan menghasilkan
lebih dari 5 juta euro per hari. Kami berdoa agar
para pedagang manusia diadili, berbalik dari dosa
mereka kepada-MU dan diubahkan. (Yes. 1:17)
25. Ya Tuhan, 97% korban perdagangan manusia
yang dilaporkan polisi di Kanada adalah
perempuan dan anak perempuan, setengahnya
berusia antara 18 dan 24 tahun. Pakailah
Strategi Nasional Kanada 2019 Untuk Memerangi
Perdagangan Manusia untuk melindungi yang
rentan, menyelamatkan para korban dan hentikan
para pelaku. (2 Pet. 2:9-10a)
26. Di Prancis, ada sekitar 20.000 perempuan
yang diperdagangkan dari Eropa Timur, Afrika
Barat dan Asia. Tuhan, tuntunlah organisasiorganisasi Kristen di Prancis saat mereka
membantu para korban. (Mat. 25:35-36)
27. Tuhan, semoga otoritas hukum di India
memahami dan menegakkan hukum perdagangan seks
mereka, menghukum pelanggar dan menolak suap.
(Kel. 23:8)
28. Tuhan, tunjukkan kepada kami bagaimana
menyusup ke jaringan perdagangan manusia untuk
menyelamatkan dan memulihkan perempuan untuk
hidup dalam komunitas di mana mereka dihargai,
menemukan martabat dan tujuan. (1 Yohanes 1:7)
29. Tuhan, hiburlah keluarga yang berduka karena
kehilangan anak perempuan atau laki-laki karena
perdagangan seks dan tenaga kerja. (Mz. 62:1-2)
30. Bangkitkan gereja-Mu, Tuhan, untuk menjadi
bagian dari solusi dengan mendapatkan informasi
tentang bagaimana mengidentifikasi perdagangan
manusia dan untuk memanggil garis tip ketika
orang percaya mencurigai aktivitas ilegal.
(Yeh. 34:11-12)

Pokok Doa Syafaat untuk Indonesia
1. Hingga sampai saat ini, tanggal 17 Juli 2021,
setelah Amerika Serikat, Indonesia menduduki
peringkat kedua dalam kasus covid-19, mencapai
54.000 orang setiap hari. Berdoa bagi pemerintah
Indonesia agar diberikan hikmat dan kemampuan dalam
menangani pandemi covid-19, juga
distribusi dan
vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Juga berdoa
untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di
lapangan agar Tuhan menjaga dan melindungi mereka
serta memberikan kesabaran, kasih dan sukacita dalam
tugas dan pelayanan mereka.

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

2. Salah satu dampak paling nyata dari pandemi covid19 adalah dampak ekonomi. Banyak perusahaan yang
tutup dan sebagai dampaknya banyak pekerja
diberhentikan. Selain itu banyak pengusaha kecil
yang sulit bertahan karena daya beli masyarakat yang
sangat rendah. Berdoa agar Gereja dan orang-orang
percaya di Indonesia menjadi perpanjangan tangan
Tuhan untuk menolong orang-orang yang berada dalam
keadaan membutuhkan sehingga Gereja Tuhan dapat
menjadi terang dan garam di Indonesia.
3. Karena pembatasan beribadah dalam jumlah yang
banyak dalam gedung Gereja, Gereja Tuhan mengalami
banyak kesulitan dan tantangan dalam pelayanan dan
pengembalaan. Berdoa agar Tuhan memberikan hikmat
atas Gerejanya, sehingga Gereja dapat menemukan cara
yang tepat dan benar di tengah situasi pandemi covid19 dalam mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan.
4. Berdoa untuk sekitar 48.000 ribu warga negara
Indonesia di Korea Selatan yang terdiri dari
pekerja, pelajar, keluarga mixed-married, para
profesional agar selama berada di Korea Selatan
dapat
menyerap
banyak
hal-hal
positif dan
konstruktif dan setelah kembali ke tanah air dapat
digunakan untuk membangun bangsa Indonesia. Doakan
untuk sekitar 21 Gereja Indonesia di Korea semakin
dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kapada banyak
orang Indonesia di Korea.

후원안내

2021. 09.
Perdagangan Manusia
Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tid
ak seorang pun memiliki hak untuk memiliki, hidup,
atau menjual orang lain sesuka mereka. Mari kita
berdoa agar tidak ada lagi orang di negeri ini yang
menderita perdagangan manusia. “Allah menciptakan
manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar
Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan
diciptakan-Nya mereka. Tuhan memberkati mereka dan
berkata kepada mereka, 'Berbuahlah dan tambahlah
jumlahnya; memenuhi bumi dan menaklukkannya.'"
(Kejadian 1:27-28)
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Mari Berdoa
1. Tuhan, lindungi pengangguran Ukraina dan beri
mereka kebijaksanaan agar mereka tidak tertipu
oleh orang-orang dengan niat buruk yang menawarkan
peluang kerja yang menarik di luar negeri.
(Yakobus 1:5)
2. Tuhan Yang Maha Esa, Engkau dapat melakukan hal
yang mustahil. Memberi keluarga India penghasilan
dan mengubah hati sehingga mereka tidak akan
menjual putri mereka ke dalam perdagangan seks.
Beri gadis-gadis ini kesempatan untuk belajar dan
mempelajari keterampilan baru. (Markus 10:27)
3. Tuhan, kami berdoa untuk lebih banyak kesempatan
untuk mendistribusikan pemutar MP3 dengan seri audio
Harta Karun Tersembunyi di Jerman. Semoga para
wanita yang terkena prostitusi menemukan situs web
hishiddentreasures.com dan terhubung dengan orangorang yang dapat membantu mereka menemukan
perlindungan di dalam Yesus. (Mz. 37:40)
4. Tuhan, kami berdoa untuk wanita Afrika Selatan
yang diperdagangkan tetapi tidak dapat berbicara
dengan siapa pun tentang apa yang mereka alami karena
bahaya yang menimpa mereka. Buka mata kami untuk
wanita dalam situasi ini dan beri kami kebijaksanaan
tentang cara membantu mereka. (Mz. 39:2)
5. Bapa, perdagangan seks adalah rahasia umum di
Siprus Utara. Ubah hati para pembuat undang-undang
sehingga mereka ingin secara efektif mengatasi
masalah yang menantang ini. (Ams. 21:1)
6. Bapa, anak-anak sering diperdagangkan di
Filipina. Tolong bebaskan anak-anak ini dari
perbudakan, sembuhkan mereka dan berikan mereka
tempat tinggal yang aman, makanan, pendidikan dan
harapan pada Anda. (Mz. 82:4)
7. Tuhan, kami berdoa untuk wanita yang hidup
dalam kesulitan di Tanzania. Mereka sering
tertarik pada pekerjaan di Timur Tengah, di mana
beberapa telah dianiaya, diperkosa atau dibunuh.
(Yer. 22:3)
8. Selama pandemi, perdagangan manusia meningkat di
Swedia karena tidak ada penguncian dan perempuan

datang dari luar negeri untuk bekerja di prostitusi.
Bapa, kami berdoa untuk lebih banyak sumber daya
polisi untuk memerangi situasi ini, untuk kerjasama
yang lebih baik antar negara dan untuk wanita yang
diselamatkan dapat menerima bantuan yang dibutuhkan
untuk rehabilitasi. (Mz. 18:17)
9. Bapa, berikan para tahanan yang dibebaskan di
Polandia
tempat tinggal dan pekerjaan. Bantu
mereka menghindari tawaran kerja ilegal yang dapat
menyebabkan penawanan lagi. (Ams. 24:11)
10. Bapa, sembuhkan pikiran dan hati para wanita
dan gadis Kamboja yang keluarganya telah menjual
mereka karena kemiskinan. Semoga mereka menerima
bantuan dari orang-orang Kristen dan menemukan
keselamatan dan harapan di dalam Anda. (Yer. 17:14)

mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk
menyelidiki dan mengidentifikasi perdagangan
manusia di Finlandia. Kami bersyukur bahwa undangundang diubah untuk lebih membantu para korban.
(Mz. 143:9)
16. Tuhan, biarkan teladan-Mu dalam mengampuni
orang-orang yang menyakiti-Mu – “karena mereka
tidak tahu apa yang mereka lakukan” (Lukas 23:34)
– membantu kami saat kami bertemu dengan mereka
yang tidak menghargai kehidupan wanita dan
menggunakannya dengan cara ilegal.
17. Tuhan, berikan keselamatan dan pemulihan bagi
wanita Rumania yang diperdagangkan ke luar negeri.
Semoga komunitas Kristen dan organisasi antiperdagangan manusia secara efektif berjuang atas
nama mereka. (Mz. 40:13)
18. Tuhan, berikan kesembuhan emosional dan
spiritual kepada orang-orang Rusia yang menjadi
budak selama perang di Kaukasus Utara. Semoga
mereka yang melayani para penyintas menerima
hikmat dari Anda. (Mz. 22:24)

11. Tuhan, bawalah perubahan hati dan sikap pada
orang Liberia yang memperdagangkan anak-anak dari
pedesaan ke kota, sebuah perubahan yang
menghentikan kegiatan ini. Berikan anak-anak ini
tempat tinggal, makanan, pendidikan dan konseling.
(Mz. 127:3)

19. Tuhan yang berbelas kasih, kami berdoa agar para
penyintas perdagangan manusia di Ethiopia memiliki
akses ke layanan rehabilitasi dan reintegrasi. Bantu
anggota parlemen Etiopia saat mereka mereformasi
kebijakan
migrasi
dan
perdagangan
manusia.
(1Tim. 1:8-11)

12. Tuhan Yang Mahakuasa, kami berseru untuk para
korban kerja paksa Portugis. Kami berdoa agar mereka
memiliki kehidupan dan kondisi kerja yang layak.
(Mz. 40:17)

20. Tuhan Yang Mahakuasa, kami berdoa agar para
wanita yang diperdagangkan di Denmark, termasuk
beberapa dari sebagian besar wilayah Kristen di
Nigeria, akan memanggil-Mu. Beri mereka kekuatan
untuk melarikan diri dari prostitusi. (Mz. 27:1)

13. Di Korea Selatan, Tuhan, berikan keyakinan
akan dosa dan pertobatan kepada mereka yang
memanfaatkan penyandang disabilitas intelektual,
memukuli mereka dan membuat mereka bekerja seperti
budak tanpa kompensasi yang adil. (Im. 25:17)
14. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para wanita
Paraguay yang telah ditipu dengan tipu muslihat
ke dalam prostitusi di Eropa. Tolong bawa mereka
pulang agar mereka bisa bersatu dengan keluarga
mereka dan dengan Anda. (Ul. 30:2-4)
15. Tuhan, kami berterima kasih karena polisi

21. Tuhan, berilah hikmat kepada tujuh kementerian
Indonesia yang siap memerangi perdagangan manusia
dan mengikuti global compact PBB tentang migrasi
untuk melindungi pekerja migran di luar negeri.
(Ams. 2:7-8)
22. Tuhan, meskipun ada undang-undang antiperdagangan manusia di Uruguay, masalahnya sulit
dikendalikan. Tolong bebaskan wanita dan gadis
Uruguay yang dijanjikan pekerjaan yang baik di
Eropa tetapi malah diperbudak. (Yes. 61:1)

