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Pag-isahin ang ating mga puso
sa

PANANALANGIN

Tinuturuan, pinapalakas at binibigyan ng kakayahan ang mga kababaihan na manalangin, makinig, matuto, lumago at magbigay
Ano para sa iyo ang pananampalataya? Ano ang ibig
sabihin ng pananampalataya?
Nasa aking puso ang mga katanungang ito habang pinagbubulaybulayan
ko ang artikulo na kailangan para sa ating kalendaryong panalangin sa
Setyembre at Oktubre. Inabot ako ng maraming linggo upang
mapagpasyahan kung paano isulat ang mga nasa isipan ko tungkol sa
karahasan laban sa mga kababaihan at ang mga kalupitan na pumapalibot
sa pangangalakal ng tao.
Sa mahigit isang dekada, nakikipag-ugnayan ako sa mga samahan ng antitrafficking, na ngangalaga sa mga biktima upang matulungan sila na
magkaroon ng pag-asa at kagalingan mula kay Jesus. Habang patuloy kong
binabasa at nakikita ang mga pang-aabuso na nangyayari sa mga
kababaihan sa buong mundo, tunay nga na nakakagulat ang katotohanan.
Habang binabasa ko ang mga ulat, may mga araw na nahihirapan akong
magsulat kung paano tayo maaaring magkaroon ng mas magandang
mundo kung saan ang mga kababaihan ay hindi maabuso at ang kanilang
katawan ay hindi ituturing na isang kagamitan lamang.
Napakasakit na mabasa ang mga estatistika mula sa samahan ng mga
kababaihan ng UN at mapanatili pa rin ang pag-asa at pananampalataya na
ang mga bagay ay bumubuti:

Ang mga nakatatandang kababaihan ay nasa halos kalahati
(49%) ng lahat ng mga biktima ng pangangalakal ng tao sa
buong mundo.

Mas mababa pa sa 40% ng kababaihan na nakakaranas ng
karahasan ay naghahanap ng tulong sa ano mang uri.

Araw-araw, karaniwang umaabot sa 137na kababaihan ang
napapatay ng isang miembro ng kanyang sariling pamilya.

Sa buong mundo, 6% ng mga kababaihan ay naiuulat na
nakaranas ng karahasang seksual mula sa isang tao na hindi
niya asawa o ka-partner.

“Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin
ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging
sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita.” Hebreo 11:1


Ang mga tawag para humingi ng tulong ay tumaas ng limang
beses sa ilang mga bansa kasabay ng pagtaas ng bilang ng
mga naiuulat na pang-aabuso sa loob ng tahanan dahil sa
pandemya ng COVID-19.

Subalit, ang pananampalataya ay isang pagpapasya ng puso. Ito ang
paggawa ng desisyon na ilagay ang ating pagtitiwala sa Panginoon.
Sinasabi sa Mga Kawikaan 3:5-6, “Sa Panginoon ay buong puso kang
magtiwala, at huwag kang manalig sa sarili mong pang-unawa. Sa lahat ng
iyong mga lakad siya'y iyong kilalanin, at itutuwid niya ang iyong mga
landasin.
Ang aking panalangin para sa iyo at sa akin sa buwang ito ay ang mailagay
natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon habang patuloy nating
pinapakinggan at nasasaksihan ang mga panggagahasa at iba pang uri ng
pang-aabuso na nagpapahirap sa mga kababaihan sa buong mundo.
Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pananampalataya na ang
mga kababaihan ay makakatagpo ng pag-asa kay Jesus at panibagong
buhay kung saan sila ay magiging ligtas at mapupuno ng kagalakan.
Para sa karagdagang kaisipan sa paksang ito, pakibasa ang aking artikulong
“Pagtuklas ng Pagasa Ngayon” sa isyung ito ng kalendaryong panalangin.
Sa Kanya ang ating puso ay nagagalak.
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11.O Diyos magdulot ka nawa ng
pagbabago sa mga puso at paguugali ng Liberians na nangangalakal
ng mga bata mula sa mga rural na
lugar papunta sa mga siyudad.
Pagbabago na magpapatigil sa mga
gawaing ito. Pagkalooban mo nawa
ang mga batang ito ng masisilungan,
pagkain, edukasyon at pagpapayong
propesyunal. (Mga Awit 127:3)

SETYEMBRE
PANGANGALAKAL NG TAO
1.Panginoon, ingatan mo nawa ang
mga Ukranians na walang trabaho at
bigyan mo sila ng karunungan upang
hindi sila madaya ng mga taong may
masamang intension na nag-aalok ng
nakaeengganyong trabaho sa ibang
bansa. (Santiago 1:5)
2.Diyos na pinakamakapangyarihan,
magagawa mo po ang imposible.
Pagkalooban mo nawa ng
mapagkakakitaan ang mga pamilyang
Indian at baguhin ang kanilang mga
puso upang hindi nila ibenta ang
kanilang mga anak na babae sa
prostitusyon. Bigyan mo nawa ng
pagkakataon ang mga babaeng ito na
makapag-aral at matuto ng mga
bagong kasanayan. (Marcos 10:27)
3.Panginoon, dalangin namin ang
marami pang oportunidad na
makapamahagi ng mga mp3 players na
may lamang mga serye ng Hidden
Treasures sa Germany. Nawa ang mga
kababaihang nasa prostitusyon ay
masumpungan ang website na
www.hishiddentreasures.com at
kumonekta sa mga taong makakatulong
sa kanila upang masumpungan ang
kalinga niHesus. (Mga Awit 37:40)
4.O Diyos, dalangin namin ang mga
kababaihang South African na
naikakalakal ngunit walang
mapagsabihan patungkol sa kanilang
nararanasan dahil sa nakaambang
panganib sa kanila. Imulat mo po ang
aming mga mata na makita ang mga
kababaihang nasa ganitong sitwasyon
at bigyan mo kami ng karunungan kung
paano sila matutulungan. (Mga Awit
39:2)
5.Ama, lantaran na ang pangangalakal
ng tao sa Northern Cyprus. Baguhin mo
nawa ang mga puso ng mga
mambabatas upang hangarin nila na
masolusyunan ang mapanghamong
suliranin na ito. (Kawikaan 21:1)
6.Ama, madalas na naikakalakal ang
mga bata sa Philippines. Palayain mo po
ang mga batang ito sa pagkaalipin,
pagalingin at pagkalooban ng ligtas na

12.O Panginoong
pinakamakapangyarihan, iniiiyak po
namin sa iyo ang mga Portuguese na
biktima ng sapilitang pagtatrabaho.
Dalangin namin na maging maayos
ang klase ng kanilang pamumuhay at
trabaho. (Mga Awit 40:17)
matitirhan, pagkain, edukasyon, at pagasa mula sa Iyo. (Mga Awit 82:4)
7.O Diyos, dalangin namin ang mga
kababaihan na namumuhay sa
kahirapan sa Tanzania. Madalas ay
naaakit silang magtrabaho sa Middle
East, kung saan ang ilan ay
namamaltrato, nagagahasa, o
napapatay. (Jer. 22:3)
8.Ngayong pandemic, tumaas ang
trafficking sa Sweden dahil walang mga
lockdown. Galing sa ibang bansa ang
mga kababaihan upang magtrabaho sa
prostitusyon. Ama, dalangin po namin
na madagdagan ang mga opisyal na
susugpo sa ganitong sitwasyon, at mas
mapaigting ang kooperasyon sa pagitan
ng mga bansa at nawa ang mga
kababaihang nakaligtas ay
makatanggap ng mga kailangan nilang
tulong para sa kanilang rehabilitasyon.
(Mga Awit 18:17)
9.Ama, pagkalooban mo nawa ng
matutuluyan at trabaho ang mga
napalayang bilanggo sa Poland.
Tulungan mo silang malayo sa mga
iligal na trabaho na maaaring
magdalang muli sa kanila sa kulungan.
(Kawikaan 24:11)
10.Ama, pagalingin mo nawa ang mga
isipan at puso ng mga kababaihang
Cambodian at mga batang babae na
ikinalakal ng kanilang mga pamilya dahil
sa kahirapan. Makatanggap nawa sila
ng tulong mula sa mga Kristiyano at
makasumpong ng kaligtasan at pag-asa
sa Iyo. (Jer. 17:4)

13.Panginoon, sa South Korea,
magdulot ka nawa ng konbiksyon para
sa mga kasalanan at pagsisisi sa mga
nananamantala sa mga taong may
kapansanan sa pagiisip,
pinagmamalupitan, sinasaktan at pilit
silang pinagtatrabaho na parang alipin
subalit walang wastong kabayaran. (Lev.
15:17)
14.O Diyos, dalangin namin ang mga
kababaihan sa Paraguay na nadaya at
naigumon sa prostitusyon sa Europe.
Iuwi mo po nawa sila Panginoon at ng
mapanumbalik sila sa kanilang mga
pamilya at sa Iyo. (Deut. 30:2-4)
15.Panginoon, nagpapasalamat kami na
mas marami ng paraan para
makapagimbestiga at matunton ang
pangangalakal ng tao sa Finland.
Nagpapasalamat kami na nabago ang
batas para mas makatulong sa mga
biktima. (Mga Awit 143:9)
16.Panginoon, nawa ang halimbawa Mo
ng pagpapatawad sa mga nanakit sa Iyo
– “sapagka't hindi nila nalalaman ang
kanilang ginagawa.” (Lukas 23:34) – ay
makatulong sa amin kung kami ay
makakatagpo ng mga taong hindi
nagpapahalaga sa buhay ng mga
kababaihan at ginagamit sila sa iligal na
mga gawain.
17.Panginoon, bigyan Mo nawa ng
kaligtasan at kagalingan ang mga
kababaihang Romanian na naikalakal sa
ibang bansa. Nawa ang mga

Kristiyanong komunidad at ang mga
samahan ng anti-trafficking ay
epektibong makipaglaban para sa
kanila. (Mga Awit 40:13)
18.O Diyos, magdulot Ka nawa ng
emosyonal at espirituwal na kagalingan
sa mga Russian na inalipin noong
panahon ng digmaan sa North
Caucasus. Bigyan mo ng karunungan na
nagmumula sa Iyo ang mga
nagmiministeryo sa mga nakaligtas.
(Mga Awit 22:24)
19.O Diyos ng kahabagan, dalangin
namin na ang mga nakaligtas sa
trafficking sa Ethiopia ay makatanggap
ng serbisyo para sa mga programang
pang rehabilitasyon at sila ay maibalik
muli sa dati nilang kinalalagyan.
Tulungan mo nawa ang mga
mambabatas sa kanilang pagpapabuti
ng mga patakaran para sa migrasyon at
trafficking. (1 Tim. 1:8-11)
20.Pinakamakapangyarihang Diyos,
dalangin namin na nawa’y lumapit sa
Iyo ang mga naikalakal na mga
kababaihan sa Denmark, ganundin sila
na nagmula sa mga kakristianuhang
lugar sa Nigeria. Bigyan mo nawa sila ng
tapang upang makatakas sa
prostitusyon. (Mga Awit 27:1)
21.O Diyos, bigyan mo nawa ng
karunungan ang pitong ministeryo sa
Indonesia na handang lumaban sa
pangangalakal ng tao at sundin ang
U.N. Global Compact hinggil sa
migrasyon para maprotektahan ang
mga migranteng manggagawa sa ibang
bansa. (Kawikaan 2:7-8)
22.Panginoon, bagama’t may mga antitrafficking na mga batas sa Uruguay,
nahihirapan pa ring kontrolin ang
problema. Palayain mo po nawa ang
mga kababaihan at mga batang
babaeng Uruguay na pinangakuan ng
magandang trabaho sa Europe ngunit
sa halip ay nauwi sa pagkaalipin. (Isa.
61:1)
23.Matapat naming Ama, samahan mo
nawa ang mga batang sapilitang
nagtatrabaho sa mga taniman ng kape
at cacao ng Côte d’Ivoire’s. Dalangin
namin na nawa, ang mga pamilyang

nasa kahirapan ay maprotektahan ang
kanilang mga anak sa halip na ikalakal.
(Matt. 19:14)
24.Sa Spain, Panginoon, ang trafficking
ay nagkakamal ng mahigit sa 5 milyong
euro sa bawat araw. Dalangin namin na
maparusahan ang mga nagkakalakal,
tumalikod sa kanilang kasalanan at
lumapit sa iyo para sa pagbabago. (Isa.
1:17)
25.Banal naming Diyos, 97% ng mga
naiulat ng mga pulis na biktima ng
pangangalakal ng tao ay mga
kababaihan at batang babae, kalahati
nito ay nasa pagitan ng edad na18 at
24. Gamitin mo nawa ang programa ng
Canada, ang “2019 National Strategy To
Combat Human Trafficking” upang
maprotektahan ang mga biktima at
matigil ang mga nambibiktima. (2 Peter
2:9-10a)
26.Sa France, mayroong tinatayang
20,000 na mga naikalakal na mga
kababaihan mula sa Europe, West Africa
at Asia. Panginoon, gabayan mo nawa
ang mga Kristiyanong organisasyon sa
France sa kanilang pagtulong sa mga
biktima. (Mat. 25:35-36)
27.O Diyos, nawa ang mga nasa
kapangyarihan ng batas sa India ay
maunawaan at maipatupad ang
kanilang mga sex-trafficking na mga
batas, parusahan ang mga
nananamantala at tanggihan ang mga
suhol. (Exod. 23:8)
28.Panginoon, ipakita mo nawa sa amin
kung paano mapasok ang kuta at mga
koneksiyon ng mga nasa humantrafficking upang mailigtas at
mapanumbalik sa buhay sa komunidad
ang mga kababaihan kung saan sila ay
napahahalagahan, at makasusumpong
sila ng dignidad at layunin sa buhay. (1
Juan 1:7)
29.Panginoon, bigyang Mo nawa ng
kaaliwan ang mga nanlulumo dahil sa
pagkawala ng kanilang anak na babae o
lalaki dahil sa sex o kaya ay labor
trafficking. (Mga Awit 62:1-2)
30.Gisingin mo ang Iyong Iglesya,
Panginoon, upang maging bahagi ng

solusyon sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng kaalaman kung paano
matukoy ang human trafficking at
makatawag ng tulong sa kinauukulan
kapag may natunugan silang iligal na
aktibidad. (Ezek. 34:11-12)

OKTUBRE
KARAHASAN AT
PANGGAGAHASA
1.Ama, ang stress dulot ng lockdown ay
nagdulot ng pagtaas ng bilang ng
pisikal, mental at seksual na pangaabuso sa mga kababaihan sa Japan.
Tulungan mo ang mga kababaihang ito
na matakasan ang ganitong
pangaabuso, makatanggap ng tulong at
masumpungan Ka bilang kanilang
liwanag sa kadiliman. (Ps. 31:4)
2.Ama, 6 sa 10 na katutubong
kababaihan sa Canada ay nagsabi na
sila ay nakaranas ng pisikal at seksual na
pang-aabuso. Ipinapanalangin namin
ang pagbabago sa kaisipang
pangkultura, mga gawain at batas na
tutulong sa mga kababaihan upang
mamuhay sila ng walang takot sa
karahasan. (Isa. 41:10)
3.Panginoon, baguhin mo ang mga
puso at kaisipan ng mga kalalakihan sa
India na walang galang at nangaabuso
ng mga kababaihan. Nawa ay itaas mo
ang dignidad ng mga kababaihan sa
India, ingatan mo sila at sana ay
makatanggap ng kaalaman at
masumpungan ang tunay na
kapayapaan kay Kristo Hesus. (Ps. 4:8)
4.Amang Makapangyarihan, pinupuri ka
namin dahil nagbago ang batas sa
Finland upang ang mga biktima ng
karahasan ay mas madaling makahingi
ng tulong. (Prov. 30:5)
5.Mahabaging Diyos, protektahan mo
ang mga mag-aaral sa Côte d’Ivoire
mula sa panggagahasa ng mga kanilang
mga guro. Ipinapalangin din namin na
ang gawaing pagtutuli sa mga
kababaihan ay tuluyan ng mawala at
makatanggap ng maayos na pagaalagang medikal ang mga biktima nito.
(Ps. 5:11)

6.Diyos Ama, bantayan mo ang mga
kababaihan sa Denmark na nawalan ng
respeto sa sarili at walang lakas upang
takasan ang karahasan sa kanilang
tahanan. Manumbalik nawa ang pagasa sa kanila. (Ps. 68:19)
7.Ama, ipinapanalangin namin ang
kagalingan ng mga relasyong
pampamilya sa Korea kung saan
nawasak ang tahanan dahil sa
karahasan, at nagdulot ng paglalayas ng
mga kabataan at nauulit ng mga
sumusunod na henerasyon ang
ganitong gawain. (Ps. 147:3)
8.Panginoon, 67% ng mga kabataan sa
Portugal ay inaakalang katanggaptanggap ang pang-aabuso sa
pakikipag-date. Maturuan sana sila
kung ano ang tunay na pag-ibig at
matutong respetuhin ang isa’t-isa. (1
John 4:10-11)
9.Ang stress, kahirapan, lockdown at
kawalan ng trabaho ay nag-ambag sa
pagtaas ng kaso ng panggagahasa at
pang-aabuso laban sa mga kababaihan
sa Uruguay. Panginoon, tulungan mo
ang mga tao na makahanap ng
mabuting paraan upang maibsan ang
stress at magtulungan upang
masolusyunan ang mga problema. (Phil.
2:2)
10.Panginoon, ingatan Mo ang mga
batang babae mula sa pang-aabuso at
paggagahasa ng mga kamag-anak nila.
Sana ay huwag manahimik ang mga
miyembro ng pamilya para lang
maprotektahan ang kanilang pangalan
kundi isipin nila na responsibilidad
nilang bantayan, mahalin at
pahalagahan ang mga batang ito. (Prov.
18:5)
11.Panginoon, nawa ay magkaroon ng
pagsisisi at kagalingan ang mga taong
nasaktan sa bansang Romania na
ibinubuhos naman ang galit sa iba. Ang
pagibig mo sana na nagpapabago sa
lahat ang siyang dumaloy sa kanila
upang matuto silang umibig sa kapwa.
(Titus 2:12)
12.Panginoon, ipinapanalangin namin
ang mga kababaihan sa Paraguay na
nagdurusa mula sa lahat ng uri ng
pang-aabuso. Tulungan sana sila ng

18.Panginoon, sa Greenland ay
tumataas ang bilang ng karahasan at
krimen dulot ng problemang
panlipunan tulad ng alcohol, droga at
kawalan ng hanapbuhay. Magkaroon
nawa ng spiritual na pagkabuhay upang
ang mga tao ay manumbalik sa Iyo.
(Ezek. 11:19)

Iyong mga anak upang sila ay makalaya
mula sa karahasan sa pamamagitan ng
Iyong salita. (John 8:36)
13.Ipinapanalangin namin Panginoon
ang mga kalalakihan at kababaihan sa
Poland na nalulong sa alak. Pagalingin
mo ang kanilang mga kaluluwa upang
hindi nila abusuhin ang kanilang mga
asawa at pabayaan ang kanilang mga
anak. (Prov. 20:1)
14.Ipinapanalangin namin ang mga
kababaihan at mga kabataan sa France
kasabay ng pagtaas ng bilang ng pangaabuso sa loob ng tahanan. “Mga lalaki
mahalin ninyo ang inyong asawa, at
huwag kayong maging malupit sa
kanila.” (Col.3:19)
15.Panginoon, pagalingin mo ang puso
ng mga kababaihan sa North Caucasus
na nakaranas ng karahasan at ang mga
kababaihan sa Russia na nawalan ng
tiwala sa pagkakaroon ng maayos na
relasyon sa loob ng pamilya. (Ps. 72:1314)
16.Ama, baguhin mo ang pag-uugali at
gawain ng kultura sa Ethiopia na
hinahayaan lamang ang pang-aabuso
sa mga kababaihan. Bigyan mo ng
kagalingan ang 19 na porsiento ng mga
kababaihan sa Ethiopia na nakaranas ng
pisikal na pang-aabuso ng kanyang
partner. Marami sa mga kababaihan ay
nangangailangan ng medikal na
pangangalaga para sa kanilang mga
pinsala. (Ps. 30:2)
17.Ama, sa Sweden ay may mga
naihiwalay at limitado ang kakayanang
pangekonomiya. Samahan mo sila at
protektahan mula sa stress na maaaring
magbunga ng karahasan sa mga
malalapit na ka-anak. (Ps. 94:19)

19.Makapangyarihang Diyos, pinupuri
ka namin dahil nag reresponde kaagad
ang mga pulis sa Indonesia kapag
nabigyan sila ng impormasyon na may
kinalaman sa karahasan. “Papakinggan
mo Yaweh, ang dalangin ng mga
hamak.” (Ps. 10:17-18).
20.Ama namin sa langit, panalangin
namin na bigyan mo ng hustisiya ang
domestikong karahasan sa Spain. Ang
mga nagkasala sana ay magsisi at
baguhin ang kanilang mga buhay. (Ps.
11:5)
21.Ama, ipinapanalangin namin ang
mga hindi nagrereport ng
panggagahasa sa Cambodia dahil sa
kahihiyan o takot na maaaring balikan
ang kanilang pamilya. Bigyan mo sila
ng tapang, tulong at proteksiyon na
kanilang kailangan. (Ps. 91:2)
22.Panginoon, bawat buwan ay 10-15
na batang babae ang ginagahasa sa
Liberia ng kanilang ama o tagapagalaga. Panalangin namin na maaresto
at malitis ang mga may sala. (Ps. 103:6)
23.Amang makapangyarihan, ang bilang
ng karahasan sa South Africa ay sobra
ang pagtaas. Protektahan mo po ang
mga biktima sa kanilang mga tahanan
kung saan kadalasang nangyayari ang
panggagahasa at pang-aabuso. (Isa.
32:18)
24.Diyos na mahabagin, bigyan mo ng
kapayapaan at pagkakasundo ang mga
pamilyang nawasak sa Northern Cyprus,
kung saan nagdurusa ang mga
kababaihan sa mental at pisikal na
pagkaabuso. Magdala sana ng pag-asa
at kagalingan sa kanila ang programang
Women of Hope. (Rom. 15:13)
25.Panginoon, manumbalik sana ang
puso at kaisipan ng mga bata sa
Tanzania na nakaranas ng

panggagahasa sa loob ng kanilang mga
tahanan. (Ps. 17:8-9)
26.Ama, ang domestikong pang-aabuso at
karahasan ay kadalasang itinatago sa
Ukraine, at 10ng porsiyento lamang ng
mga biktima ang nauulat nito dahil sa
kaisipan na ito ay pribadong usapin.
Bigyan mo ng kapayapaan, kagalingan at
hustisya ang mga biktima. (Mark 4:22)
27.Nawa ang mga kababaihan sa Pilipinas
na nakararanas ng panggagahasa, pangaabuso at karahasan ay magsalita tungkol
dito at makahanap ng proteksiyon,
kagalingan at katarungan, at nawa ay

talikuran ng mga salarin ang karahasan at
matutong gumalang sa mga kababaihan
(Isa. 1:16)
28.Salamat Panginoon at may mga bansa
kung saan matuwid ang mga alagad ng
batas. Bigyan mo ng tiwala sa sarili at lakas
ng loob ang mga kababaihan na nakaranas
ng karahasan at pang-aabuso upang sila
ay humingi ng tulong. (Ps. 46:1)
29.Ama, protektahan mo ang mga
kababaihan mula sa karahasan at pangaabuso kung sila ay nasa mapanganib na
lugar o pansamantalang tahanan gawa ng
sakuna, hidwaan o immigrasyon. (Isa.
41:10)

30.Panginoon, ang mga paaralan ay
sinadya na maging ligtas na lugar upang
matuto at lumago. Bigyan mo ng
karunungan ang mga magulang, guro at
mga administrador na huwag payagan ang
pangungutya o ano mang uri ng karahasan
sa paaralan. (Ps. 32:7)
31.Panginoon, tulad ng pag-ibig mo sa
amin, tulungan mo kaming ibigin ang mga
namumuhi at nananakit sa amin. Tulungan
mo kaming masumpungan ang kalakasan
sa Iyo dahil ikaw ang humaharap sa ano
mang laban namin sa buhay. (Luke 6:2728)

PAGPAPAGALING SA SAKIT DULOT NG KARAHASAN
Sa tuwing makakaranas ng karahasan ang
isang babae, naapektuhan nito ang bawat
bahagi ng kanyang buhay. Nasisira nito
ang kanyang katawan, kaisipan, kalusugan,
pakikipag-ugnayan sa kapwa, at
hanapbuhay. Ayon sa World Health
Organization, isa sa bawat tatlong
kababaihan sa mundo ay nakakaranas ng
karahasang pisikal o sekswal, kadalasan
mula sa kanilang kasama sa buhay kasama
na ang kanilang asawa. Ngayong panahon
ng pandemya dahil sa Covid-19, ang mga
ulat ng karahasan sa loob ng tahanan ay
mas tumaas dahil mas mahaba ang
panahon na kanilang inilalagi sa tahanan
kasama ang kanilang mapang-abusong
kabiyak, ngunit maliit naman ang
pagkakataon para makalapit sa mga taong
makapagbibigay ng tulong. Saan sila
pupunta para makahingi ng tulong?
Sa lipunan kung saan nililimitahan ang
edukasyon para sa mga kababaihan at
ibinababa ang kanilang estado sa buhay,
ang karahasan ay madalas na nangyayari.
Sa isang bansa sa Gitnang Asia, halimbawa,
ang mga batas ay hindi gaanong mahigpit,
at ang mga lalaki na nang-aabuso sa
kanilang asawa at mga anak ay kadalasang
hindi napaparusahan. Ngunit ang

pagbabago ay unti unti nang nagaganap.
Ang pandaigdigan at pangkalahatang
kasunduan tulad ng Istanbul Convention ay
nagdadala ng pagbabago dahil sila ay
tumutuon sa pagpapahinto ng karahasan,
pinoprotektahan ang mga biktima at
nagpaparusa sa mga nagkakasala.
Ang mga bagong batas at pamamaraan ay
mahalaga at nagbibigay ang mga ito ng
mas malaking proteksyon sa mga
kababaihan. Ngunit, ang mga kababaihan
ay kailangan ding mapagaling mula sa sakit
dulot ng karahasan. Kapag ang mga
kababaihan ay bumaling sa Diyos dahil
sa kanilang mga sakit, “Kanyang
pinagagaling ang mga may pusong wasak,
at tinatalian ang kanilang mga sugat.” (Mga
Awit 147:3). Pinapaalalahan Niya sila, ako'y
Diyos mo; aking palalakasin ka, oo, ikaw ay
aking tutulungan; (Isa. 41:10). Walang
anumang bagay sa buong mundo ang
makapaghihiwalay sa kanila mula sa
Kanyang walang hanggang pag-ibig. (Rom.
8:38-39).
Ginagamit ng Diyos ang TWR Women of
Hope sa ganitong mga mahihirap na
kalagayan. Ipinapakita ng mga programa
mula sa seryeng Arabic naBecause He

Loves Me, I Have Changed From a Victim

to a Masterpiece kung paanong ang mga
kababaihan ay makakasumpong ng
kagalingan pagkatapos na magdusa mula
sa pisikal, emosyonal, pananalita, pinansyal,
sosyal o relihiyosong pang- aabuso.
Hinihikayat nito ang mga kababaihang
Arabo na magpatuloy, tinutulungan sila na
makasumpong ng pag-asa mula kay Jesus
at binibigyan sila ng kakayahang baguhin
ang kanilang mga pamayanan. Gayundin,
sa pamamagitan ng social media, ang ating
mga grupong Arabo ay nagpapalakas sa
bawat isang kababaihan na naghahangad
na may makinig at mag-akay sa kanila
patungo sa Diyos na nagmamahal at
kumakalinga sa kanila.
Habang ipinapanalangin natin ang mga
kababaihan na naging biktima ng
karahasan, hilingin natin na sana ay
maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos at
ang Kanyang kapatawaran. Nais ng Diyos
ng pagalingin sila at “muling mabuhay”
(Awit 71:20). Ang pagpapagaling na ito ang
magpapatibay sa relasyon ng mga
kababaihan sa Diyos at matutulungan din
silang maging malaya na matutong
magpatawad sa iba, kasama na ang mga
taong nanakit sa kanila.
Esther Chen, TWR Women of Hope Intern

PAGTUKLAS NG PAG-ASA NGAYON
Mga Kaisipang Pangdebosyon mula sa Direktor, Dr. Peggy Banks

Ang pananampalataya ay katiyakan na
matatanggap natin ang mga bagay na
inaasahan natin!
“Tanging sa kadiliman lamang makikita ang mga bituin.” ―MLK Jr.
Maraming taon na ang nakakaraan, pumasok ako
sa isang silid na puno ng tagapanguna na
nagbibigay ng pangangalaga sa mga biktima ng
sex-trafficking sa India. Sila ay nagsama-sama sa
isang apat na araw na gawain upang mapagaralan ang tungkol sa pangangalaga sa mga
biktimang nakaligtas mula sa labis na pangaabusong seksual at trauma at sila ay
mapanumbalik kay Jesus.
Sa aking pagsisimula sa unang pulong, napansin
ko ang isang maliit na batang babae sa may
likuran ng silid na nakaupo habang nakahalukipkip
at makikita sa kaniyang mukha ang pagsasabi,
“Wala kang maituturo sa akin. Ni hindi kita kilala.”
Dama ko ang tensyon sa silid, at pagkaraan ng
ilang minuto sa aking unang sesyon, huminto ako
sa aking pagsasalita at nagtanong sa grupo kung
ano ang kanilang nararamdaman. Pagkaraan ng
ilang sandali ng katahimikan, ang bawat isa sa
kanila ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga
pasakit, kalungkutan, pagod, galit, pagkagutom,
kawalan at pagkadesperado. Binasag nito ang
aking damdamin, ngunit napagtanto ko na ang
mga “pinunong” ito ay nangangailangan ng higit
pa kaysa sa mga pananalita lamang kung paano
magbigay ng pag-asa sa iba. Kailangan din nila
ng pag-asa para sa kanilang mga sarili!
Pinangunahan ko sila sa isang panalangin at
pagsamba na nagbigay sa kanila ng pagkakataon
na magbahagi ng mga pasakit na kanilang
nararamdaman at sabay-sabay na idulog ito sa
Diyos. Ito ay humantong sa maraming oras ng
pagluha, katahimikan, at makabagbagdamdaming pananalangin. Ang naganap ay
patunay na mismong ang mga tagapangunang ito
ay mga biktimang nakaligtas na nakasumpong ng
liwanag ng pag-asa mula kay Hesus sa gitna ng
kadiliman ng kanilang mga puso.
Maging sa panahon na ang kalangitan ay
nababalot ng maitim na ulap, alam natin na
mayroon pa ring araw at buwan na patuloy na
sumisinag sa kabila nito. Hindi malayo ang Diyos
sa ating mga madidilim na panahon. Ang
batang tagapanguna na nasa bandang likuran
ng silid ay may madilim na kwento, at ng
sandaling iyon ay hindi pa niya alam kung ano

ang larawan ng pag-asa sa gitna ng diim.
Siya ay isang batang babae na nakasaksi sa
ginawang pagsunog ng kanyang sariling ama sa
kanyang ina upang mapatay ito. Nang nagasawang muli ang kaniyang ama, itinaboy siya ng
kanyang madrasta sa labas ng bahay. Naranasan
niya ang pang-aabuso at sex-trafficking sa mga
lansangan ng India sa loob ng maraming taon,
hanggang sa dumating siya sa gulang na 18 ay
nailigtas siya ng organisasyong pinagtatrabahuan
niya. Mula nang mailigtas siya, naging hangarin
din niya na mailigtas ang maraming mga bata sa
mga lansangan ng India. Ni minsan ay hindi siya
tumigil sa pag-iisip na mayroong Diyos na
nagmamahal sa kaniya. Hindi rin niya inakala na
mayroon palang paraan upang masumpungan
niya ang pagpapatawad at kapayapaan sa
kaniyang puso. Ngunit kumilos ang Diyos sa
panahong hindi niya inaasahan – sa isang
pagtitipong pinangunahan ng isang dayuhan.
Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa! Ang
Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang
kailangan upang makasumpong tayo ng pagasang hindi nagmamaliw sa bawat araw. Arawaraw, mayroon tayong pagkakataon na
magbigay ng salita ng kaaliwan, ng isang ligtas
na lugar o kaya ay isang kamay na handang
tumulong sa nangangailangan ng pag-asa
habang pinakikinggan natin ang kanyang mga
kadiliman at pasakit sa buhay. Araw-araw,
maaari tayong magpasya na magtiwala sa
Panginoon at maniwala na ang Diyos ay

kumikilos sa mundong ito upang magbigay
ng pag-asa mula kay Hesus sa mga
kababaihan sa buong mundo at sa iba’t
ibang henerasyon. Gayon pa man nais ng
Diyos na gamitin ka at ako upang magdala
ng mensaheng ito para sa iba sa
pamamagitan ng ating pananampalataya,
salita at mga gawa.
Ngayon ay maging buo ang ating pasya na
magkaroon ng pananampalataya at pagasa! Huwag katakutan ang kadiliman sa
ating buhay o sa buhay ng iba dahil
naniniwala tayo na sumasaatin ang liwanag
ni Hesus na nabubuhay sa atin, ang liwanag
na nagdadala ng pag-asang pangwalang
hanggan.

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
Ang isang lungsod na nakatayo sa
ibabaw ng isang burol ay hindi
maitatago. Hindi rin sinisindihan
ng sinuman ang ilawan upang
ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit
ito ay inilalagay sa lalagyan ng
ilawan at nagliliwanag sa lahat ng
nasa bahay. Sa ganitong paraan
pagliwanagin ninyo ang inyong
ilawan sa harap ng mga tao upang
makita nila ang inyong
mabubuting gawa. Sa gayon ay
luluwalhatiin nila ang inyong
Ama na nasa langit.”
-Mateo 5:14-16

Kwento ng Pag-asa

Ang Pagpapanumbalik ng
Diyos
Napakasakit isipin: Makakaya mo ba kung ikaw ay
paulit-ulit na ginahasa sa loob ng maraming taon
pagkatapos sa bandang huli ay patatawarin mo ang
mga lumapastangan sa iyo? Ilagay mo ang sarili mo
kay Aya* na nagdusa sa tuloy tuloy na pang-aabusong
seksual mula sa edad na 11 hanggang 13.
Sa paglaon, ang babaing ito mula sa Côte d’Ivoire ay
nakapakinig sa brodkast ng Women of Hope tungkol
sa pang-aabusong seksual at pagpapanumbalik,
pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa grupo upang
maibahagi ang pagsubok na kanyang pinagdaanan.
“Sobra akong nawasak.… Nagdulot ito sa akin ng galit
at pagkamuhi,” sabi ni Aya. “May mga tanong ako
tungkol sa Diyos at kung bakit Niya ako hinayaang
magahasa.”
Nakatulong ang programa kay Aya na mabago ang
kanyang pananaw at ang kanyang buhay. Napagtanto
Niya na iningatan siya ng Diyos para hindi mabuntis.
Ginawa rin ni Aya ang mahirap ngunit mahalagang
pagpapasya na patawarin ang mga lumapastangan sa
kanya, naunawaan niya na “ang pagpapatawad sa mga
gumawa ng masama sa akin ay magpapalaya sa akin.”
“Kailangan kong sundin ang Diyos na nagpatawad sa
akin, kaya pinatawad ko din ang mga nagkasala sa
akin,” sabi niya.
Nagbigay ng pagpapanumbalik ang Diyos sa buhay ni
Aya. Ngayon, siya ay isang masayang asawa at ina ng
apat na mga anak.
Isa pang tagapakinig ng programa sa radio ng Women
of Hope sa Tanzania ay nagbahagi sa grupo tungkol sa
kung paanong ang mga programa ay nagbibigay ng
pagbabago sa dati niyang mapang-abusong asawa.
Kwento niya, “May kaugalian dito na ang asawang
lalaki ay kailangang saktan ang kanilang asawa upang
patunayan na mahal nila siya.”
Sinabi niya na sinasaktan siya ng kanyang asawa sa
kahit anong dahilan, malaki man o maliit. Nagsimula si
Aliyah* na makinig sa mga programa ng Women of
Hope at nagsimulang manalangin tungkol sa kanyang
asawa at sa mga pananakit na kanyang natatanggap.
Naiulat niya, “Ang pananakit sa akin ay nahinto.
Iginagalang na ako ngayon ng aking asawa ng higit sa
ginagawa niya dati.”
May pagpupuri, nagpapasalamat si Aliyah sa Diyos sa
pagbabagong ginawa Niya sa kanilang mag-asawa.
* Binago ang pangalan dahil sa pagkapribado.
Maribeth Stevens, TWR Women of Hope volunteer

“Ang pangangalakal ng tao ay
isang karumal dumal na krimen na
nangyayari sa ating paligid. Ang
mga biktima – 30% ay mga bata –
ay sumasailalim sa sapilitang
pagtatrabaho, sekswal na
pagsasamantala at iba pang uri ng
pang-aabuso. Dagdagan pa natin
ang pagkilos upang madala ang
mga kriminal sa husgado, at
matulungan ang mga biktima na
muling ibangon ang kanilang
buhay.” Antonio Guterres,
secretary-general ng United
Nations
.

Walang simpleng solusyon para masugpo ang
pangangalakal ng tao at ang sekswal na pangaabuso sa mga kababaihan. Ang malinaw ay
kailangan nating tugunan ang kasiraang
idinudulot nito sa bawat babae na nagiging
biktima, abutin sila at tulungang maranasan ang
panloob na kagalingan at kalayaan.
Ang pag-abot sa mga kababaihang nagtatrabaho
sa mga lansangan ay hindi madaling gawin, dahil
sila ay nasa mahigpit na pagbabantay at sila ay
hindi malayang nakakakilos. Ang iba’t-ibang
organisasyon ay kailangang magtulungan upang
gampanan ang kumplikadong hamong ito. Ang
TWR Women of Hope, bilang isang media
ministry, ay gumawa ng Hidden Treasures, isang
audio drama na nagbabahagi ng kwento base sa
karanasan ng mga babae na naging biktima ng
prostitusyon. Ang programang ito ay ginagamit
na ng ilang mga organisasyon upang ibahagi ang
mensahe ng pag-asa kay Kristo habang sila ay
nakikipag-ugnayan sa mga biktima sa maingat na
paraan gamit ang mga MP3 players.
Ginawa ang Hidden Treasures upang magbigay ng
pag-asa at kagalingan mula kay Hesus para sa
mga kababaihan na nasa prostitusyon gamit ang
media upang ibahagi ang napapanahon, tunay na
buhay na mga kwento upang mahikayat ang
pakikipag-ugnayan tungo sa pagbabago.
Ang pag-takas sa prostitusyon ay isang hakbang
na may napakalaking hamon. Ang ating mga
kabalikat ay nakikipag-ugnayan sa mga biktima at
ibinabahagi sa kanila ang Hidden Treasures audio
drama. Ayon sa isang babae, “Nakakaantig ng
damdamin ang mga kwento at naiuugnay ko ang

aking sarili. May mga kwentong nangyari din sa
aking buhay, at may iba naman na nangyari sa
buhay ng aking mga kaibigan. Ang social worker
sa kwento, ang pagmamahal niya at pag-aalaga
ay kahanga-hanga tulad ng pagmamahal at pagaalaga ng mga Kristiyanong social worker na
nakilala ko.”
Subalit ano ang mangyayari pagkatapos na
makalaya ang isang babae sa bilangguan ng
sapilitang pagtatrabaho? Ang unang mangyayari
ay isang mahabang proseso na may lamat ng
kahihiyan at bigat ng trauma. Kahit isang maliit
na bagay lamang ay maaring pagsimulan ng
pagkasira ng proseso, at kadalasan, ang mga
biktima ay maaring bumalik muli sa buhay sa
lansangan.
Sa pagnanais namin na matugunan ang
suliraning ito, ang tanong namin sa aming sarili
ay: Papaano natin susuportahan ang mga taong
tumutulong sa mga kababaihan upang
magkaroon ng panibagong buhay na may
kalayaan? Isang kaisipan ang nabuo at ito ay ang
paggawa ng ikalawang serye ng audio drama.
Bilang isang media ministry, upang makatulong
sa aming mga kabalikat, nagnanais kami na
makabuo ng mga programa na susuporta sa
proseso ng kagalingan ng mga biktima para
matulungan sila sa kanilang “Paglalakbay sa
Kalayaan.” Habang ang ating mga kabalikat ay
kumikilos sa personal na paraan, kami naman ay
umaasa na makalikha ng programa na maaaring
gamitin upang ang mga kababaihang ito ay
lumago sa kanilang spiritual na buhay at maging
daan upang lubusan nilang makilala si Kristo.
Maaari bang ipanalangin mo ang TWR Women
of Hope habang kami ay nagpapatuloy na
bumuo ng Journey of Hope upang tulungan ang
mga kababaihan na lumago sa mas malalim na
relasyon kay Hesus at upang makita nila ang
kagalingan at pag-asa sa Kanya?
Ang audio drama na Hidden Treasures ay nasa
wikang Albanian, Bulgarian, Czech, English,
Hindi, Hungarian, Romanian and Russian. Ang sa
wikang Korean ay malapit ng matapos kasunod
din ang Spanish at Brazilian Portuguese. Ang
mga programang ito ay maaaring mapakinggan
online sa www.hishiddentreasures.com ngunit
ito ay pangunahing ipinamamahagi ng ating mga
kabalikat sa pamamagitan ng MP3 players.

