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Dari berbagai aspek, perdagangan laki-laki dan perempuan 

untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual adalah tragedi yang 

sangat besar dan terus meningkat. Tingkat masalahnya bisa 

sangat luar biasa. Menurut Proyek Polaris, ada 40,3 juta korban 

perdagangan manusia di seluruh dunia. Sebuah studi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa perdagangan 

seks adalah bisnis kejahatan terorganisir yang tumbuh paling 

cepat dan menjadi perusahaan kriminal terbesar ketiga di 

dunia. Banyak orang yang sangat menentang perdagangan 

manusia dan ingin membantu dalam beberapa hal tetapi tidak 

tahu caranya. Bulan ini, Anda dapat mengambil tindakan 

melawan perdagangan manusia dengan mengikuti hari doa 

YWAM yang disebut The Invitation. Pada tanggal 13 Mei kami 

akan berdoa bersama dari Yesaya 61: 1: "untuk memberitakan 

pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-

orang yang terkurung kelepasan dari penjara" 

Foto: Hermes Rivera                              Topik disarankan oleh: Matt Peterson di AS. Isi doa oleh:  

         G.K. Pierce di Polandia (ankyrapublications.com). 

 

1. Berdoalah untuk korban perdagangan manusia yang selamat. Berdoalah agar mereka yang 

terjebak dalam perdagangan manusia akan dibebaskan dari rantai yang mengikat mereka dan agar 

mereka bertemu dengan kasih Tuhan. Berdoalah agar mereka dipulihkan, secara spiritual, mental, 

dan emosional. Berdoalah agar ada majikan yang adil dan jujur menawarkan pekerjaan dan 

pelatihan kepada mereka. Berdoalah agar mereka menemukan harapan untuk masa depan dan 

kekuatan serta anugerah untuk mengampuni. 

2. Berdoalah untuk orang-orang yang memperpedagangkan manusia. Berdoalah agar mereka dan 

para mucikari memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang mendalam dan mengubahkan hidup seperti 

yang dialami Paulus di jalan ke Damsyik (Kisah Para Rasul 22: 6-10). Berdoalah agar mereka bertobat 

dan meninggalkan perdagangan seks dan akan menggunakan pengetahuan tentang industri ini untuk 

memperjuangkan kebebasan orang yang terperangkap dalam perbudakan (Yohanes 8:32). 

3. Berdoalah bagi mereka yang berjuang melawan perdagangan manusia. Berdoalah dari Galatia 6: 

9: "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 

menuai, jika kita tidak menjadi lemah.." Berdoalah meminta perlindungan supernatural dari 

kejahatan. Berdoalah untuk meminta keberanian, kebijaksanaan dari Tuhan, dan hati yang penuh 

gairah untuk Tuhan dan orang-orang. Berdoalah agar mereka melihat hasil kerja mereka. 



4. Berdoalah untuk Gereja dan masyarakat. Berdoalah untuk menentang penggunaan pornografi. 

Menurut organisasi Rescue: Freedom, di sembilan negara, 49 persen wanita yang dieksploitasi 

secara seksual mengatakan bahwa mereka dijadikan model pornografi saat mereka dijual untuk 

seks. Jika orang Kristen berhenti menggunakan pornografi, itu akan berdampak signifikan pada 

industri pornografi dan perdagangan manusia. Pertimbangkan statistik berikut: 57 persen pendeta 

mengatakan bahwa kecanduan pornografi adalah masalah yang paling merusak di dalam jemaat 

mereka (survei Barna, 2016); 76 persen dari jemaat Kristen yang berumur 18 sampai 24 tahun aktif 

mencari pornografi (Barna, 2016); 68 persen pria yang pergi ke gereja dan lebih dari 50 persen 

pendeta rutin menonton film porno (Pure Desire Ministries); dan hanya tujuh persen pendeta 

mengatakan gereja mereka memiliki program untuk membantu orang-orang yang bergumul dengan 

pornografi (Barna, 2016). Berdoalah agar program anti-pornografi disiapkan. Berdoalah supaya ada 

dedikasi ulang pada pernikahan yang alkitabiah. Berdoalah dari Imamat 20:26: “Kuduslah kamu bagi-

Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya 

kamu menjadi milik-Ku..” Juga berdoalah untuk komitmen untuk "Ingatlah akan orang-orang 

hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. " (Ibrani 13: 3). 

 

Saran untuk Doa Kelompok: 

Bagilah kelompok menjadi empat subkelompok, satu kelompok kecil untuk masing-masing kategori 

yang disebutkan dalam poin-poin doa: orang yang selamat dari perdagangan manusia, orang-orang 

yang memperdagangkan manusia, mereka yang berjuang melawan perdagangan manusia, dan 

gereja dan masyarakat. Untuk sesaat, tempatkan diri Anda pada posisi orang yang Anda wakili. 

Perhatikan hal-hal apa yang mungkin memotivasi mereka dan tantangan yang mereka hadapi. 

Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Anda tentang siapa yang Anda wakili. Berdoalahlah saat 

Anda dipimpin oleh Roh Kudus, menggunakan poin-poin doa dari atas dan apa yang Anda dengar 

dari Tuhan. 

Mengambil tindakan 

1. Menyebarkan kesadaran. Undanglah seorang pakar untuk berbicara di gereja, sekolah, atau 

organisasi Anda. Bagikan informasi tentang perdagangan manusia di media sosial, blog, atau 

YouTube. 

2. Menjadi sukarelawan, mendukung, atau menggalang dana untuk organisasi anti-perdagangan 

manusia yang telah Anda teliti. Belanjalah produk yang dibuat oleh orang-orang yang dieksploitasi 

(salah satu contohnya adalah kairostraders.com). Membantu tepat di mana Anda berada. Para 

pelaku bisnis dapat memberikan magang, pelatihan, dan pekerjaan untuk korban perdagangan 

manusia. Para pengacara dapat menawarkan layanan gratis. Para profesional medis dapat 

memperoleh pendidikan tentang cara mengenali dan membantu korban yang diperdagangkan. 

3. Pertimbangkan pencegahan. Para pedagang manusia biasanya menargetkan populasi yang rentan 

(misalnya, pemuda tunawisma, anak-anak asuh, orang-orang yang berada dalam situasi pelecehan 

atau kemiskinan, dll.). Mentori dan dukung individu yang berisiko seperti ini. 

 



4. Rekomendasikan penggunaan program anti-pornografi di gereja Anda. Covenant Eyes 

(covenanteyes.com) adalah salah satu program tersebut. 

 

Bagaimana Kami Telah Berdoa - April 2021 - Myanmar 

1. Seorang mantan anggota YWAM dari kelompok orang Shan sangat terharu mendengar bahwa 

YWAM mendoakan Myanmar. 

2. YWAM Bangkok, Thailand mendoakan mereka yang terisolasi oleh Covid dan Tuhan memimpin 

mereka untuk menelepon mereka yang berada di daerah terpencil / terisolasi. 

3. YWAM Yverdon, Swiss berkumpul via zoom untuk berdiri bagi bangsa 

Myanmar. Mereka merasakan Tuhan memimpin mereka saat mereka 

berdoa. 

4. Kami menerima pesan dari Korea mengenai doa untuk stabilitas di 

Myanmar.  

Bergabunglah dengan The Invitation. Pelajari lebih lanjut tentang hari doa YWAM ini, yang disebut 

The Invitation, di ywam.org/theinvitation. Beri tahu kami bagaimana Anda berdoa di 

prayer@ywam.org. Tolong beritahu kami juga jika Anda ingin merekomendasikan topik doa untuk 

The Invitation. 


