DIOSIS SINGAPURA

Bishop Diosis : The Rt Revd Dr Titus Chung
Pembantu Bishop : The Rt Revd Low Jee King

PUJIAN DAN KESYUKURAN

1. Persaraan Rt Revd Rennis Ponniah sebagai
Bishop Diosis kami, telah diberi pengiktirafan
khas semasa kebaktian kesyukuran pada 30
Ogos 2020.
2. Pentahbisan Bishop Diosis yang baru,
Bishop Dr Titus Chung, pada 18
Oktober 2020.
3. Persekutuan bersama sebagai satu Diosis
melalui kebaktian atas talian semasa hari
Pentakosta pada 31 Mei 2020 dan kebaktian
gabungan Perjamuan Kudus pada 2 Ogos
2020.
4. Pentahbisan 3 diakon pada 26 Julai 2020
dan pentahbisan 5 paderi pada 23 Ogos 2020,
juga termasuk pentahbisan seorang Paderi
dari Burma, dengan Gereja Provinsi Myanmar.
5. Pelancaran Perkhidmatan Prasekolah Anglikan untuk meningkatkan misi pendi-dikan
kita.

DOA DAN SYAFAAT

Provinsi Selatan

1. Untuk roh kesatuan di bawah kepimpinan
Bishop Diosis kami yang baru.

Asia Tenggara

TETAP
SETIA

2. Agar Tuhan meneguhkan pekerjaan tangan
kami ketika kami berusaha untuk memperkuatkan gereja-gereja kami dan mengenapi
Amanat Agung dan Perintah Agung.
3. Untuk keberhasilan yang berlanjutan dalam
pekerjaan kebajikan kami di sekolah dan
khidmat masyarakat, dan dalam usaha kami
untuk mengembangkan deaneri misi kami
(Kemboja, Indonesia, Laos, Nepal, Thailand
dan Vietnam) menjadi diosis.

Yohanes 8:31

4. Untuk keberkesanan yang lebih besar dalam latihan dan pembangunan paderi dan
juga jemaat awam kami.
5. Untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan
dan arif dalam pembahagian sumber-sumber
kami bagi keperluan Diosis untuk terus
berkembang.
Diosis Semenanjung Malaysia

The Rt Revd Dr D Steven
Abbarow

DIOSIS SEMENANJUNG MALAYSIA
Bishop Diosis : The Rt Revd Dr Steven Abbarow
Suffragan Bishop : The Rt Revd Dr Jason Selvaraj

PUJIAN DAN KESYUKURAN

1. Untuk Bishop Diosis yang baru, Rt. Revd. Dr.
Steven Abbarow. Berdoa untuk istrinya, Anne dan
anak-anak mereka, Ruel dan Naomi. Berdoa agar
Tuhan memberkati dia dengan kebijaksanaan,
keberanian, ketekunan dan kesihatan yang baik.
2. Untuk Bishop Datuk Ng Moon Hing yang sudah
bersara dan kesetiaannya melayani sebagai
Bishop selama 13½ tahun di dalam diosis.
3. Untuk Bishop Suffragan, Datuk Charles Samuel
yang bersara pada bulan Disember 2020 setelah
41 tahun sejak ditahbiskan sebagai diakonat pada
1979.
4. Untuk kemurahan Tuhan, rahmat dan belas kasihan Tuhan atas gereja-gereja kita meskipun
pandemik Covid-19. Dikala semua gereja
mengalami penurunan dalam kehadiran dan
pendapatan, kehidupan gereja diteruskan melalui
pelayanan gereja atas talian dan juga di
pembelajaran alkitab, persekutuan doa, pertemuan sel, kumpulan applikasi WhatsApp dan pertemuan applikasi zoom. Semakin banyak jemaat
juga belajar memberi melalui perbankan internet.

DOA DAN SYAFAAT

Diosis Sabah

1. Untuk pekerjaan yang lancar bagi ibupejabat diosis yang baru, bangunan 5½
tingkat yang terletak di atas tanah diosis yang
lama. Upacara pecah tanah pada 14 Februari
2020 yang lalu, sebulan sebelum implementasi MCO fasa pertama.

The Most Revd Datuk
Melter Jiki Tais

2. Untuk berkat Tuhan atas masa depan St
Mary's Place, Kuala Lumpur setelah E&O Hotel
menamatkan kontraknya.
3. Untuk latihan dan perlengkapan yang
berterusan untuk paderi, diakones, pekerja
gereja dan anggota awam melalui Seminari
Theoloji Malaysia, St Paul’s Theological College
dan Anglikan Institute of Ministry.
4. Untuk Bishop Suffragan kami, Dr Jason
Selvaraj dan tujuh Archdeacons di Diosis iaitu
Ven. Dr Stephen Soe (Utara Atas), Ven. John
Kennady (Utara Bawah), Ven. Eddie Ong
(Tengah Atas), Ven. Stephen Chan (Pertengahan), Ven. Charles Fraser (Tengah Bawah),
Ven. Edward John (Selatan) dan Ven. Jacob
George (Timur). Berdoa juga untuk Dekan
kami, The Very Revd Dr Andrew Cheah, lebih
daripada 125 paderi dan diakones, dan lebih
kurang 45 Bishop, paderi dan diakones yang
sudah bersara.

Diosis Singapura

The Rt Revd Dr Titus
Chung

Diosis Kuching

The Rt Revd Datuk
Danald Jute

Hari Minggu Provinsi
7 Februari 2021

Mesej dari Archbishop

DIOSIS SABAH

Bishop Diosis : The Most Revd Datuk Melter Jiki Bin Tais
Pembantu Bishop : The Rt Revd John Yeo

TETAP SETIA

s

alam dalam Nama yang Maha Mulia, Tuhan kita Yesus! Dunia telah
menyaksikan dan mengalami salah satu masa yang paling mencabar dalam
pengalaman manusia di tahun 2020. Namun, sebagai Gereja Tuhan, kita
memiliki banyak hal untuk kita mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan
dan merayakan pelayanan yang setia dan berbuah oleh Bishop Rennis Ponniah
dan Bishop Datuk Ng Moon Hing, yang keduanya telah bersara sebagai Bishop
Diosis mereka. Pada masa yang sama, kita bersukacita dan menyambut Bishop Dr
Titus Chung Khiam Boon yang ditahbiskan dan dilantik sebagai Bishop yang ke-10
Singapura pada tanggal 18 Oktober 2020. Kita juga mengucapkan tahniah dan
menyambut Bishop-Designate Revd Canon Dr Steven Abbarow sebagai Bishop
yang ke-5 Semenanjung Malaysia. Puji Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan-Nya
kepada kita!
Saat kita merayakan kesetiaan Tuhan kepada
kita, kita mengingati kata-kata Yesus yang
mengajar kita untuk tetap setia sampai akhir.
Dengan belatar-belakangkan banyak masalah
dan cabaran, kita sedar bahawa kita semakin
dekat dengan Kedatangan Kedua Yesus Kristus.
Tetapi pengakhirannya belum tiba. Oleh karena
itu saya memanggil Gereja untuk tetap setia
setidaknya dalam 3 cara ini:
YESUS - untuk tetap dalam hubungan intim
dengan Yesus. Marilah kita berpegang teguh
pada Yesus dalam keadaan atau situasi apa pun
dalam hidup kita, baik di saat senang maupun
di masa susah. “Hendaklah engkau setia sampai
mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan” (Wahyu 2:10b). Kerana di
sana menanti kita, Mahkota Kehidupan jika kita
tetap setia kepada Yesus.
AJARANNYA - Dalam Yohanes 15: 7-8, Yesus
berkata “jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa
saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan
menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku
dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.” Berpegang pada ajaran Yesus, kerana di
dalamnya kita menemukan harapan, kekuatan
dan ketenangan dalam situasi apa pun.

PUJIAN DAN KESYUKURAN

1. Kesetiaan-Nya dalam menyediakan sumbersumber kewangan untuk diosis walaupun
dengan pengecualian 2 perempat taksiran
dari paroki dan gereja.
2. Untuk pertama kalinya Sinod Diosis yang
ke-31 berjaya dijalankan sepenuhnya dalam
talian. Kami memuji Tuhan untuk para
pemegang
jawatan
yang
baru
untuk
Jawatankuasa Tetap Diosis dan jawatan lain di
dalam diosis.
3. 12 saudara yang akan ditahbiskan menjadi
diakon dan paderi. Kami berterima kasih
kepada Tuhan atas ketaatan mereka terhadap
panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka.
4. Kesetiaan dan penyediaan Tuhan yang luar
biasa pada masa wabak ini. Kami bersyukur
dan memuji Tuhan kerana memungkinkan
kami menabur benih kemurahan hati dan
kebaikan.

Bishop Dr Titus &
Mrs Connie Chung

5. Karunia inovasi dan kreativiti kepada Diosis,
untuk pelayanan, penginjilan dan pemuridan.
Kami memuji Tuhan atas sumber-sumber
yang disediakan untuk kami menjalankan
ibadah dan doa dalam talian.

DIOSIS KUCHING

Bishop Diosis : The Rt Revd Datuk Danald Jute
Pembantu Bishop : The Rt Revd Nelson Ugas Bulang

PUJIAN DAN KESYUKURAN
Bishop Dr D Steven
Abbarow's family

MISIIYA. Gereja harus mendemonstrasikan dan mencerminkan realiti kehadiran
Tuhan, untukmemberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Berhadapan dengan banyak
“norma baru”, kita tetap setia pada misi yang telah dipercayakan Yesus kepada
Gereja, kita memerlukan inovasi dan kreativiti baru dalam memberitakan Injil.
“Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil
Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” (Matius 24: 13-14)
““Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab
Ia, yang menjanjikannya, setia.” (Ibrani 10:23)
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari engkau
dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan menghadapkan
wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

The Most Revd. Datuk Melter Jiki Tais
Primate of the Province of the Anglican Church in South East Asia
Bishop of Sabah

1. Atas rahmat, kasih karunia Tuhan, dan
berkat-berkat yang berlipat kali ganda
sepanjang tahun yang lalu, walaupun seluruh
dunia terus menghadapi wabak Covid-19;
berterima kasih kepada Tuhan juga atas
pengorbanan yang dilakukan oleh ‘barisan
hadapan’, termasuk umat-umat gereja.
2. Kesetiaan para pemimpin dan anggota
Gereja pada tahun lalu – Sebagaimana
cabaran pada tahun lalu dan masih lagi pada
waktu
ini;
untuk
semua
perubahan,
penyesuaian dan inisiatif baru yang diperlukan dalam pelayanan yang telahpun dibuat.
3. Pembentukan dua Paroki baru - St Benedict's, Skrang dan Christ Church, Stung-gang.

DOA DAN SYAFAAT

1. Dalam "Tahun Menuai" ini untuk Diosis kami,
mintalah kepada Tuhan untuk terus memberi
kita kreativiti, inovasi dan kepekaan ketika kita
mencari pintu dan peluang terbuka untuk
menabur benih injil, iman, kemurahan hati dan
kebaikan pada tahun ini, agar kita dapat
menuai hasil kebenaran yang besar
2. Berdoalah untuk penerusan pekerjaan misi
dan pelayanan yang berkesan di kalangan
jemaat kita. Berdoalah agar semua hamba
Tuhan dan umat Tuhan tetap setia pada
panggilan dan misi Tuhan untuk seluruh bumi.
3. Berdoalah untuk penyediaan dan keajaiban
dalam hal kewangan bagi umat dan Diosis,
agar Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui
kita.
4. Berdoalah untuk semua orang yang terkesan
daripada pandemik, anak-anak (pelajar), warga
emas,
mereka
yang
kehilangan
mata
pencarian dan mengalami kerugian. Doakan
penyembuhan emosi dan pemulihan.
5. Mintalah kepada Tuhan untuk membuka
mata umat Tuhan, untuk melihat peluang
dalam kesulitan, sehingga kita dapat maju
dalam semua cara kita dan menjadi berbuah
di tengah-tengah cabaran yang belum pernah
terjadi sebelumnya.

6. Pelbagai program latihan dan kelengkapan,
termasuk Latihan Pemuridan yang diadakan
di seluruh Diosis - secara fizikal dan juga
dalam talian.

DOA DAN SYAFAAT

1. Calon-calon yang bakal ditahbiskan yang
dalam Latihan dan Program ‘Internship’ Diosis
di dalam Paroki.
2. Pembinaan House of Epiphany, Pusat
Latihan kami di Kuching - untuk kemurahan
hati dalam menyokong projek tersebut.
3. Pelbagai pelayanan, jawatankuasa dan
Lembaga - Persekutuan Wanita Diosis,
Pelayanan Kanak-Kanak, Majlis Belia Diosis
Anglikan, Lembaga Misi, Lembaga Pendidikan
& Sastera Kristian, Lembaga Pengurusan
Sekolah Misi

4. Untuk Pentahbisan 5 orang diakon baru dan
3 paderi dan pelantikan 2 Canon yang baru.

4. Retret Paderi-Paderi Diosis dan Sinod Diosis
pada bulan September 2021.

5. Untuk pelayanan setia Canon James Juhari
dan Revd Kenny Tan, yang
bersara tahun ini.

5. Pelayanan yang efektif dan berimpak dalam
menghadapi cabaran Covid-19.

