
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender Doa Januari 2019 

Berdoa Bagi Korban Perdagangan Manusia 
 

Ada 40 juta budak di dunia hari ini. Bagaimana kita 

membiarkan ini terjadi? perdagangan manusia, 

termasuk perbudakan seks dan pemaksaan 

pernikahan, terus terjadi, dan masalah dunia ini telah 

berdampak pada kehancuran anak-anak gadis, 

wanita, keluarga dan masyarakat. 

 

Menurut Organisasi Buruh Global Internasional 

memperkirakan perbudakan modern:  

• Pada tahun 2016 diperkirakan ada 40,3 juta orang hidup 

dalam perbudakan modern, termasuk 24,9 juta dipaksa 

menjadi buruh dan 15,4 juta dipaksa menikah.  

•  24,9 juta lebih orang lebih terjebak dalam kerja paksa, 

16 juta dieksploitasi dalam sektor swasta dalam pekerjaan 

sebagai buruh rumah tangga, konstruksi atau pertanian; 4,8 

juta mengalami eksploitasi seksual; dan 4 juta menghadapi 

kerja paksa yang ditentukan oleh otoritas negara.  

• Para wanita dan anak- anak gadis mengalami dampak 

dari kerja paksa, sekitar 99 % dari korban menjadi korban 

industri seks dan 58 % di sektor lain.  

TWR Women of Hope sedang memproduksi  Hidden 

Treasure, sebuah audio drama dalam perangkat portable 

yang didistribusikan oleh berbagai macam organisasi yang 

ingin mencapai para wanita yang dieksploitasi. Dengan 

menggunakan kesaksian para wanita yang dulunya bekerja 

di pelacuran, audio drama ini bertujuan mengatasi masalah 

sosial yang sensitif, masalah psikologis, masalah kesehatan 

dan masalah emosional dengan cara tidak mengancam tetapi 

dengan cara yang profesional dalam perspektif Kristen. 

Audio drama Hidden Treasure (Harta Tersembunyi) 

dirancang dengan tujuan akhir mengenalkan Yesus Kristus 

sebagai Sahabat, Juru Selamat dan penyembuh dan juga 

menunjukkan kepada para wanita nilai dan tujuan yang 

diberikan Tuhan.  

Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang 

terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya 

engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN, Allah Israel, yang 

memanggil engkau dengan namamu. (Yesaya 45:3) 

 

  

 

Pokok Doa Indonesia 

1.   Berdoa untuk semua persiapan dan ibadah Natal di 

seluruh gereja yang ada di Indonesia dan Korea. Biarlah 

melalui ibadah Natal ini, setiap gereja dan jemaat Tuhan 

mengalami dan menghidupi kasih Kristus serta menjadi momen 

untuk semua orang percaya dipakai menjadi perpanjangan 

kasih Kristus bagi dunia ini. Perlindungan Tuhan juga 

dinyatakan bagi semua orang-orang percaya dalam ibadah dan 

perayaan Natal sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik 

tanpa adanya gangguan dari pihak tertentu. 

2.   Berdoa untuk pemerintah di Indonesia: Presiden, Wakil 

Presiden, Kabinet, DPR/MPR, Pemerintah pusat sampai ke 

daerah. Biar roh yang takut akan Tuhan dinyatakan bagi 

mereka semua dan oleh pertolongan Tuhan mereka diberikan 

kuasa otoritas-Nya untuk memimpin bangsa Indonesia. Serta 

berdoa untuk perlindungan Tuhan atas bangsa, dijauhkan dari 

bencana, terorisme, dan isu-isu yang mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa khususnya menjelang pemilu 2019. 

3.   Berdoa untuk program gereja-gereja Indonesia untuk 

tahun 2019. Biarlah semua gereja mengalami pertumbuhan, 

iman dan kerohaniaan jemaat dibangkitkan serta terus 

bertumbuh sehingga jemaat Tuhan juga mengambil peran aktif 

dalam memenuhi panggilan Tuhan dan menjalankan amanat 

agung yang sudah Tuhan berikan. 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

주소 : 서울특별시 관악구 봉천로 446-1, 4층 

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



Mari Berdoa: 

1. Berdoalah bagi para wanita dan anak-anak gadis yang terpikat 
dengan industri perdagangan manusia yang ilegal dan 
menguntungkan.  

2. Doakan para wanita dan anak –anak gadis yang dijual oleh 
keluarga, oleh pacar atau orang lain untuk menjadi budak seks. 
Jutaan dipaksa dalam eksploitasi seksual (pelacuran, pornografi 
atau hiburan) 

3. Doakan agar banyak  wanita yang terjebak dalam kemiskinan 
dan rasa putus asa,  agar berhati-hati dengan “tawaran pekerjaan” 
yang menjanjikan hidup yang lebih baik tetapi sebenarnya 
perbudakan seks. Beberapa remaja mengaku bahwa sebenarnya 
mereka sudah diingatkan tetapi mereka tidak percaya itu akan 
terjadi kepada mereka.  

4. Doakan para pendengar program Women of Hope dalam 73 
bahasa, agar mereka mengalami kasih Tuhan dan menyadari 
bahwa dalam situasi apa saja, Yesus sanggup memberikan 
semangat, sukacita, dan damai sejahtera.  

5. Doakan keselamatan mereka yang mencoba untuk 
menyelamatkan para gadis dari pelacuran. Para kriminal tidak suka 
bila bisnis mereka dihalangi.  

6. Doakan mereka yang terlibat dalam penerjemahan dan produksi 
audio drama Hidden Treasure dalam beberapa bahasa: doakan 
aktor, teknisi, musisi, teknisi sound effect dan lainnya 

7. Doakan keselamatan bagi mereka yang mendengarkan program 
Women of Hope dan audio drama Hidden Treasure dengan alat 
yang kecil yang yang disembunyikan dari germo dan para pelaku 
pelecehan seksual. 

8. Doakan mereka yang bekerja di Amerika Serikat untuk 
mengindentifikasi dan memulihkan para minoritas yang telah 
mengalami eksploitasi seksual. Doakan agar ada kepastian bahwa 
2.300 tersangka pelanggar seks anak- anak online ditahan selama 
tiga bulan operasi. Doakan juga untuk 383 anak yang menderita 
karena pelecehan seksual atau yang digunakan sebagai pornografi 
anak.  

9. Doakan agar para germo, produser film porno, penyebar 
pornografi di internet dan lainya yang menghancurkan hidup para 
wanita dan anak -anak untuk tujuan mendapatkan uang agar 
dihukum.  

10. Doakan agar orang dewasa lebih melindungi anak - anak dari 
pelecehan seksual oleh anggota keluarga atau pengasuh. Doakan 
agar mereka yang sudah dilecehkan tidak akan ditolak atau 
mengalami pelecehan yang lebih buruk oleh orang dewasa yang 
kepadanya mereka mengeluarkan isi hatinya (curhat) 

11. Doakan jutaan wanita dan anak- anak yang dipaksa masuk 
dalam perbudakan seks dan melayani para pria di rumah, rumah 
pelacuran, pelayanan pendamping, panti pijat, klub striptis atau 

hotel, atau melacurkan diri di jalanan atau dipaksa untuk 
berpartisipasi dalam pornografi.  

12. Doakan para wanita dan anak- anak gadis korban perdagangan 
manusia yang mengalami trauma hebat secara emosional. Banyak 
dari mereka yang putus asa dan mempertimbangkan untuk bunuh 
diri sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari kurungan, pukulan, 
kelaparan dan perkosaan ketika mereka melawan germo mereka, 
pemerkosa mereka atau atasan mereka.  

13. Doakan kampanye kesadaran dan para tenaga sukarela di 
berbagai negara yang membagikan selebaran dan poster untuk 
menginformasikan kepada wanita akan bahaya meninggalkan 
masyarakat mereka untuk menemukan pekerjaan. Doakan agar 
agen pemerintah akan menggunakan media untuk menyatakan 
kebenaran dibelakang penawaran pekerjaan palsu ini yang 
menjanjikan kehidupan yang lebih baik.  

14. Doakan agar para wisatawan, mahasiswa, anggota militer, dan 
para pengusaha agar mengerti bahwa para wanita yang mereka 
eksploitasi itu terpaksa melayani mereka. Doakan agar para pria 
menawarkan bantuan kepada para wanita agar menyelamatkan diri 
dari penculik mereka. (Yehezkiel 33:11) 

15. Doakan para gadis dari Vietnam, Korea Utara, Laos, Kamboja, 
dan Myanmar yang dibujuk oleh keluarga, teman atau pacar dan 
dijual kepada para pria sebagai pengantin wanita di China, 
Malaysia dan Korea Selatan.  

16. Doakan agar otoritas negara berbuat lebih banyak untuk 
menemukan anak-anak yang hilang dan menghukum mereka yang 
terlibat penculikan, pembiusan, dan penganiayaan anak- anak. 
“Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak 
yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan! 

Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah 
mereka dari tangan orang fasik!" (Mazmur 82:3-4) 

17. Doakan para wanita yang mengalami perkosaan, pelacuran 
atau pelecehan. Mintalah agar Tuhan memampukan mereka 
mengetahui bahwa Tuhan sanggup mengubah dan menyembuhkan 
sehingga kepercayaan dan martabat bisa dipulihkan.  

18. Doakan para ayah agar menjaga dan melindungi anak - anak 
perempuannya, dan menyediakan pendidikan bagi mereka serta 
mendorong mereka untuk membuat tujuan dan hidup memuliakan 
Tuhan dalam segala hal..  

19. Doakan para wanita yang menderita karena tertular penyakit 
seksual (termasuk AIDS dan yang terkait dengan itu), kurang gizi, 
tuberkolusis dan komplikasi dari perkosaan yang berulang dan 
aborsi sebagai akibat pemaksaan melacur.  

20. Doakan para pengungsi yang meninggalkan rumah mereka 
dengan tidak memiliki apa apa dan menjual anak gadis mereka 
untuk membayar sewa rumah dan membeli makanan. 

21. Doakan para imigran miskin di Eropa agar menemukan 
pekerjaan sehingga mereka tidak dipaksa melacur untuk 
menghidupi keluarganya di negara asalnya.  

22. Doakan para pegawai penegak hukum agar dididik tentang 
hukum lokal menentang kekerasan pada wanita dan anak anak 
gadis. Doakan para pegawai yang mencoba melindungi para 
penganiaya atau peleceh agar  dihukum.  

23. Doakan agar lebih banyak orang sadar akan tanda-tanda 
perdagangan manusia dan cukup berani menolong para wanita 
untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan. Kuncinya termasuk 
seseorang yang komunikasinya dibatasi, jarang terlihat di luar 
rumah, kurangnya dokumen traveling, atau tinggal di dalam rumah 
yang sering didatangi para pria.  

24. Doakan anak-anak, remaja dan wanita Nepal yang diperkosa 
oleh keluarga atau pria yang tidak dikenalnya dan kadang-kadang 
dibunuh atau dijual sebagi budak di India, China dan negara lain.  

25. Doakan para wanita yang mengalami penganiayaan, 
ketidaksetiaan atau diabaikan oleh suami mereka. Banyak dari 
mereka yang tidak terdidik dan tidak memiliki keahlian sehingga 
terpaksa masuk dalam dunia pelacuran supaya mereka dapat 
memberi makan anak-anak mereka.  

26. Dokan agar organisasi Kristen menyediakan rumah yang aman 
dan pelatihan kerja kepada gadis-gadis muda yang rentan terhadap 
perdagangan seks. Doakan agar mereka dapat teguh. “Karena itu, 
saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, 
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, 
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-
sia.” (1 Korintus 15:58)  

27. Doakan agar orang Kristen menjadi saluran kasih Tuhan dan 
berbelas kasihan kepada para wanita dan anak anak gadis yang 
telah terluka sangat dalam secara fisik dan pelecehan seksual.  

28. Doakan anak-anak yang terlantar dan teraniaya di rumah 
mereka. Banyak dari mereka yang terperangkap dalam pelacuran, 
pornografi dan menjadi budak seperti bekerja di negara lain atau 
bahkan dalam masyarakat mereka sendiri.  

29. Doakan pemerintah agar berbuat banyak untuk warganya yang 
miskin dengan menciptakan kondisi dimana mereka bisa mendapat 
pelatihan-pelatihan keterampilan dan menemukan pekerjaan yang 
terhormat.  

30. Doakan para korban perdagangan manusia, pelacuran dan 
perkosaan yang telah diterlantarkan dan diberi stigma negatif oleh 
orang-orang yang seharusnya melindunginya. Banyak dari mereka 
yang mengalami penyembuhan dan pemulihan dalam Kristus 
sehingga mereka bisa mempercayai orang lain lagi.  

31. Doakan anak - anak gadis yang dipaksa menjadi pengantin dari 
pria yang jauh lebih tua dan dalam beberapa kasus menjadi 
menjadi istri sementara dan dengan mudah diceraikan atau dijual 
kepada pelacuran. 


