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PERKARA: KEBAKTIAN ATAS TALIAN

Haleluya! Dalam Nama Tuhan Yesus menyampaikan surat ini.

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Exco Ibu Gereja pada 7hb Feb 2021, adalah dimaklumkan

bahawa semua aktiviti atas talian seperti kebaktian, penginjilan dan sebagainya mestilah

melalui akaun YouTube TJC SABAH GA OFFICIAL sahaja dan TIDAK DIBENARKAN

menggunakan akaun peribadi untuk muat naik aktiviti tersebut.

Sekiranya gereja-gereja tempatan berminat untuk membuat kebaktian/ penginjilan secara

atas talian, kalian digalakkan untuk mengemukakan permohonan kepada pihak Ibu Gereja

Sabah terlebih dahulu.

Dilampirkan dengan Panduan dan Tatatertib Khotbah Atas Talian sebagai rujukan.

Kerjasama dan tindakan daripada AJK Zon, Subzon, gereja-gereja tempatan dan para

pendeta amatlah diperlukan untuk pentadbiran yang lebih bersistem.

Imanuel.

Diaken Benjamin Hiew Diaken John Vun

Setiausaha Agung Pengerusi

Rujukan Kami: GA 9/1/SEC/2021 (4)               Tarikh: 18 Feb 2021

Pengumuman
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Rujukan kami:  GA 9/1/SEC/2021 (11) Tarikh: 17 Mac 2021

PERKARA: GANGGUAN KUMPULAN BEKAS PEMERCAYA 
DARI SHANGHAI

Haleluya! Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Pada 11 Mei 2020, Ibu Gereja Sabah telah mengeluarkan surat pekeliling (Ref No: GA

9/1/SEC/2020 (25)) untuk memberi amaran kepada semua agar senantiasa berjaga-jaga

dengan aktiviti kumpulan sesat di atas. Adanya keperluan meningkatkan kesedaran

mengenai muslihat untuk melindungi gereja.

A. Menilai Zaman

Kita semua tahu bahawa seorang pendeta Ibu Gereja Antarabangsa yang dipecat namanya

telah menyebarluaskan tanggapan salah mengenai “kewujudan Syaitan” dan pengajaran

palsu lain serta pesanan yang diputarbalikkan atau diputarbelitkan kepada pemercaya gereja

terhadap Ibu Gereja Antarabangsa.

Baru-baru ini, sekumpulan bekas pemercaya gereja di Shanghai (Kumpulan pemisah)

dengan aktifnya terlibat dalam serangan pekerjaan global Gereja Yesus Benar.

Kumpulan pemisah telah membangunkan laman web, kandungan dalam laman web mereka

hampir sama dengan laman web rasmi Gereja Yesus Benar dan menggunakan nama yang

sama “Gereja Yesus Benar” serta logo kita. Mereka telah menerbitkan “Lima Doktrin dan

Sepuluh Dasar Kepercayaan Gereja Yesus Benar” ke dalam Internet, menganggapnya sama

seperti “Lima Doktrin dan Sepuluh Kepercayaan Gereja Yesus Benar” gereja kita. Mereka

bukan sahaja menyebarkan maklumat atau pesanan yang palsu kepada pemercaya Gereja

Yesus Benar seluruh dunia dengan platform media sosial yang berbeza (cth: Twitter, Wechat

and Facebook), menyerang dan menimbulkan kekeliruan, tetapi ada juga melawat beberapa

negara di mana Gereja Yesus Benar telah ditubuhkan, untuk menghancurkan kandang dan

mencuri domba.

Bidaah yang sesat ini berkembang pada tahap yang membimbangkan. Dalam Matius 24,

apabila Yesus memberi jawapan kepada murid-muridNya tentang tanda-tanda

kedatanganNya dan akhir zaman, Dia mengingati mereka untuk mengambil berat terhadap

penipuan.

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

Pengumuman
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Hari ini, kita tidak perlu menjadi hairan atau kagum dengan kejadian ini. Matlamat mereka

jelas menunjukkan mereka mahu mendapatkan persembahan secara tipuan dan untuk

memuaskan keangkuhan dan rasa bangga. Mereka telah pun menjadi alat si jahat, bertujuan

membawa orang menuju kematian rohani.

B. Perkara yang patut dan yang tidak patut dilakukan

Mereka yang telah menyimpang daripada Kebenaran akan berturut-turut menggunakan

taktik baharu – yang terbaru ialah menjemput pemercaya gereja untuk menjadi rakan mereka

di Facebook. Untuk membolehkan kita bebas daripada penipuan, kita seharusnya mematuhi

prinsip-prinsip berikut:

Perkara yang patut dilakukan:

1. Hanya melawat laman web rasmi gereja dan laman web medial sosial, termasuklah:

Laman Web Bahasa Inggeris

Laman Web IA https://tjc.org

Kumpulan Facebook IA https://www.facebook.com/tjc100

IA Instagram https://www.instagram.com/tjc.ia

Laman Web Bahasa Cina

Laman Web IA https://tjc.org/zh/

Kumpulan Facebook IA https://www.facebook.com/tjcia100

Laman Web GA Taiwan https://www.tjc.org.tw

TJC-Joy https://joy.org.tw

2. Hanya membaca terbitan gereja secara atas talian (cth: Majalah Roh Kudus Bulanan dan

Majalah Manna), kesaksian dan surat khabar penjawat kudus melalui laman web rasmi

gereja atau pautan lama web yang telah disediakan.

3. Menyemak semula beberapa kali ‘like’ atau ‘rakan baru’ yang diragui atau disangsikan di

Facebook, tidak sepadan dengan laman web rasmi gereja. Sila ‘unlike’ dan “buang rakan”

supaya kita tidak memberi peluang kepada orang yang meyimpang itu “menuai” kenalan

kita dan menipu mereka.

4. Berjumpa dengan pekerja gereja tempatan yang bertanggungjawab jika keliru atau risau

dengan apa yang didengari atau dilihat, khasnya pengajaran yang meragukan dan

pandangan negative terhadap gereja.

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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5. Ingatlah mereka yang mengaku pemercaya Gereja Yesus Benar tidak semestinya

merupakan pemercaya Gereja Yesus Benar. Berwaspadalah.

Perkara yang tidak patut dilakukan:

1. Jangan melawat lama web atau kumpulan sosial media yang tidak dicadangkan daripada

gereja, walaupun mempunyai nama gereja yang sama dan logo.

2. Jangan mengambil perhatian terhadap apa-apa informasi yang disebarkan oleh orang yang

telah meyimpang:

Mereka mengunakan nama yang berlainan di Facebook, termasuklah True Jesus Church,

True Gospel of Jesus, Truth of the Gospel, True Jesus Church Gospel, True Jesus Church

1917, True Jesus Gospel, TJCTruth.com dan sebagainya. Laman web mereka dipanggil

Gereja Yesus Benar, mempunyai kategori yang berbeza dalam kandungan seperti Injil

Kebenaran, Pemercaya Asal, Mimpi & Penglihatan dan Saksian.

3. Jangan mengikuti atau ‘like’ akaun kumpulan media sosial yang lain selain daripada

akaun rasmi gereja.

4. Jangan menerima jemputan menjadi kawan di akaun sosial media (cth: Facebook)

daripada orang yang tidak dikenali.

5. Jangan menyebarkan mesej atau artikel kepada pemercaya gereja atau kawan daripada

sumber yang tidak pasti atau mencurigakan.

6. Jangan memberi dermaan kepada individu atau pekerja gereja ataupun pasangan mereka

untuk apa-apa jenis tujuan kecuali adanya surat kebenaran atau surat pekeliling daripada

Ibu Gereja Sabah (1 Kor 14:40).

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberi kita kebijaksanaan dan kekuatan rohani untuk

memahami dan membela Firman Kebenaran (Yudas 3,17,20,21).

Imanuel.

Diaken John Vun

Pengerusi

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Rujukan kami: GA 9/1/SEC/2021 (12) Tarikh: 30 Mac 2021

PERKARA: PENGUMUMAN AHLI JAWATANKUASA EKSEKUTIF 
IBU GEREJA SABAH PENGGAL KELAPAN BELAS

Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan salam damai sejahtera.

Sila maklum bahawa 21 orang ahli jawatankuasa eksekutif telah dilantik dalam Persidangan

Perwakilan Negeri yang dijalankan pada 21hb Mac 2021 untuk membentuk EXCO Ibu

Gereja Sabah Penggal Kelapan Belas. Tempoh jawatan adalah dari tahun 2021 hingga 2023.

Senarai portfolio ahli EXCO adalah seperti berikut:

(A)  Jabatan

Penguasa Naib Pembantu

1) Naib Pengerusi Pdt James Yapp -

2) Setiausaha Agung Dn Benjamin Hiew -

3) Bendahari Dn Nahum Ng Dn Nicodemus Tham

4) Hal Ehwal Am Dn Andrew Wong Dn Thaddeus Yambak Dn Alexander Yee

5) Jabatan Penginjilan & Penggembalaan Pdt Boaz Wong Pdt Yustus Joanes Pdt Yairus Insing

6) Jabatan Kesusasteraan Dn Maleakhi Tarintim Dn Gamaliel Wai

7) Jabatan Pendidikan Dn Baruch Wai

(B)  Maktab Teologi Pdt James Yapp

(C)  Zon

1) Zon Pantai Barat Pdt Hagai Tang Dn Joel Thomas

2) Zon Pedalaman Pdt Lemuel Leong Dn Rufus Julasim Dn Seharya Sirin

3) Zon Pantai Timur Dn Gamaliel Wai Pdt Zacchaeus Yong

(D)  Komiti Pelayanan

1) Komiti Pelayanan Belia Sabah Dn Jason Teo

2) Komiti Penapisan Penerbitan Dn Gamaliel Wai Dn Maleakhi Tarintim

3) Komiti Bantuan Kecemasan Dn Andrew Wong Dn Alexander Yee

Sila bantu doa bagi pekerja-pekerja suci di atas agar Tuhan memberikan hikmat rohani

kepada mereka untuk menjalankan kerja-kerja suci Tuhan. Marilah kita menduakali-

gandakan usaha bagi pembangunan tubuh Kristus (Ef 4:12-16) agar memuliakan nama

Tuhan sebagai persediaan untuk kedatanganNya.

Emanuel.

Diaken John Vun

Ketua Penguasa

7
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Rujukan kami:  GA 9/1/SEC/2021 Tarikh: 21 Apr 2021

PERKARA: MEMAKLUMKAN PENDETA PELATIH 
DIURAP SEBAGAI PENDETA

Penerangan:

1. Pelaksanaan ini adalah berdasarkan keputusan Mesyuarat Exco Ibu Gereja penggal ke-17

kali ke-13 pada 4-5 Jul 2020, Mesyuarat Para Pendeta penggal ke-17 kali ke-5 pada 2 Jul

2020 dan Sidang Penjabat Kudus yang dilaksanakan pada 28 Mac 2021.

2. Pada 10 Apr 2021, Ibu Gereja Sabah telah mengurap para pendeta pelatih berikut sebagai

pendeta:

(a) Nama : Sdra Aidey Resin

Nama Kudus : Simeon

(b) Nama : Sdra Albert Yuam

Nama Kudus : Efraim

(c) Nama : Sdra Mikeroland Victorius

Nama Kudus : Manasye

(d) Nama : Sdra Simzin Simun

Nama Kudus : Menahem

3. Sila mendoakan pendeta-pendeta tersebut yang telah diurap, kiranya Tuhan menambah

hikmat dan kekuatan, supaya mereka mampu menunaikan pelayanan mereka untuk

memuliakan Tuhan dan memanfaatkan manusia.

Imanuel.

Diaken Benjamin Hiew Diaken John Vun

Setiausaha Agung Pengerusi

8E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Rujukan kami: GA 9/1/SEC/2021 (32) Tarikh: 12 Mei 2021

PERKARA: PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) –
OPERASI RUMAH IBADAT DI NEGERI SABAH - PKPB

Haleluya! Dalam Nama Tuhan Yesus menyampaikan surat ini.

Merujuk kepada SOP di atas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah (salinan SOP

dilampirkan). Sila ambil perhatian keperluan SOP dan perkara no. 4 & 5 yang berikut:

(1) Tempoh sah: 12 Mei 2021 - 7 Jun 2021

(2) Kapasiti tempat duduk: Terhad 1/3 daripada kapasiti rumah ibadat dengan mengambil

kira penjarakan fizikal 1 meter.

Nota: Penambahan kerusi adalah tidak dibenarkan.

(3) Kawalan Pergerakan:

• Aktiviti rentas Daerah TIDAK DIBENARKAN mulai 10 hingga 16 Mei 2021

KECUALI atas urusan kecemasan, perubatan, pekerjaan (awam/swasta), Temujanji

Vaksinasi COVID-19, Pasangan Jarak Jauh dan essential services. Dalam tempoh ini,

pembahagian Zon mengikut Daerah adalah tidak digunapakai dan Daerah Kota

Kinabalu, Putatan dan Penampang dikategorikan sebagai satu (1) daerah.

• Bermula 17 Mei sehingga 7 Jun 2021, pembahagian Zon Daerah akan berkuatkuasa

semula.

(4) Aktiviti yang tidak dibenarkan:

a) Sakramen baptisan

b) Kelas Pendidikan Agama di bilik kelas secara bersemuka.

c) Persidangan dan mesyuarat secara bersemuka

d) Aktiviti berkumpulan di dalam atau luar aula gereja:

i. Kebaktian rumah di kediaman pemercaya

ii. Perhimpunan Persahabatan Sosial

iii. Latihan koir

iv. Bersembang di kawasan lapang

v. Kebaktian Kebangunan Rohani Murid-Murid

9E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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(5) Semua kebaktian dijalankan di aula gereja mesti berbentuk IBADAH sahaja (contoh:

Ibadah Belia, Ibadah Kajian Alkitab, Ibadah Sabat, Ibadah Kebangunan Rohani)

(6) Penganut yang menghidap penyakit kronik, warga emas dan kanak-kanak berumur 12

tahun dan ke bawah TIDAK DIGALAKKAN hadir.

(7) Upcara perkahwinan dibenarkan dengan kehadiran 1/3 berdasarkan keluasan ruang dan

penjarakan fizikal satu (1) meter ATAU TERTAKLUK kepada arahan Jabatan

Pendaftaran Negara/KKM/PBT. Majlis Makan Perkahwinan di dewan makan tidak

dibenarkan.

Imanuel.

Diaken John Vun

Pengerusi

10E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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1. Pengkhotbah hendaklah berpakaian rasmi, kemas dan sopan.

2. Objektif penyampaian firman adalah memberitakan Injil dan membangun iman.

3. Gunakan pendekatan positif yang mendorong, menghibur, dan membimbing.

4. Mengelak dan tidak menyampaikan ajaran yang belum @ tidak dipersetujui kepercayaan

bersama.

5. Tidak menyentuh isu sensitif seperti mengkritik individu, suku bangsa atau negara secara

berterus terang.

6. Dilarang menyentuh isu politik atau mengempen untuk parti politik.

7. Hubungan mata dengan sekali-sekala pandang kamera.

8. Gunakan bahasa rasmi dan elakkan gangguan bahasa seperti terlalu kerap menggunakan

iaitu, jadi atau bahasa yang terlalu kasar.

9. Semua khotbah atas talian disampaikan oleh gereja tempatan hendaklah disiarkan melalui

laman sesawang rasmi Ibu Gereja Sabah.

11

PANDUAN & TATATERTIB KHOTBAH ATAS TALIAN

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Pandemik Covid-19 telah mempengaruhi segala
aktiviti bersemuka dan kebaktian gereja. Unit
Pendidikan Agama di Gereja Kota Kinabalu
telah merancang dan melaksanakan kursus PdP
Pendidikan Agama dalam talian bermula pada
Mac 2020.

Tahun ini, tema Pendidikan Agama di Gereja
Kota Kinabalu ialah ‘Sukacita sentiasa, berdoa
tidak berhenti dan bersyukur atas segalanya’.
Pada 17 Januari 2021, Upacara Pembukaan
Pendidikan Agama di Gereja Kota Kinabalu
dijalankan secara dalam talian. Upacara
pembukaan untuk setiap kelas telah dijalankan
dengan cara yang sama. Guru-guru dan murid-
murid setiap kelas menggunakan platform dalam
talian menjalankan Upacara Pembukaan
Pendidikan Agama secara ringkas mengikut
masa yang ditetapkan untuk setiap kelas.

Upacara Pembukaan tahun ini berbeza dengan
tahun-tahun lepas. Tahun-tahun lepas, murid-
murid tidak kira senior atau junior, semua
berkumpul di dalam dewan. Tahun ini, murid-
murid setiap kelas harus mengikut pautan (link)
yang ditetapkan untuk menjalankan perkenalan
antara guru-guru dan murid-murid dalam talian.
Pelbagai cabaran iaitu masalah talian, guru-guru
setiap kelas perlu saling berbincang dan belajar
butir-butir pengajaran dalam talian. Demi
mengatasi cabaran ini maka sokongan dan
kerjasama ibu bapa penting untuk menjayakan
kelas dalam talian.

Tujuan Pendidikan Agama adalah untuk
membolehkan kanak-kanak mempelajari firman

Tuhan supaya kerohanian mereka dapat
membesar. Syukur puji Tuhan atas
penyertaanNya sejak Upacara Pembukaan Kelas
sehingga kini, guru-guru dan murid-murid setiap
kelas bukan sahaja dapat mengaplikasikan
platform dalam talian untuk menjalankan
interaksi dan perkongsian bersama, ada ibu bapa
turut rela melapangkan masa untuk menemani
anak-anak mereka untuk bersama-sama
menikmati kesukacitaan dan kasih karunia
menyertai Pendidikan Agama dalam talian.

Tidak kira kebaktian bersemuka atau dalam
talian, asalkan berkesempatan menyertai aktiviti
gereja, mempelajari firman Tuhan, serta
menghayati penyertaan Tuhan, itulah kasih
karunia Tuhan yang besar. Tidak kira guru-guru
yang mengajar, murid-murid yang mengikuti
kelas, atau ibu bapa yang menemani kanak-
kanak, kita semua seyogia menghargai peluang
ini, sebab di mana dua atau tiga orang
berkumpul dalam NamaKu, di situ Aku ada di
tengah-tengah mereka (Mat 18:20).

Mudah-mudahan pada masa kelak, Pendidikan
Agama di Gereja Kota Kinabalu dan juga di
gereja tempat lain dapat memulihkan model
kelas bersemuka agar murid-murid yang terjejas
pembelajaran akibat masalah rangkaian talian
dapat mempunyai suasana pembelajaran yang
lebih baik. Semoga Tuhan memperingati teman
sekerja dan ibu bapa yang penuh kasih sayang
dan bersabar, supaya Tuhan memberi damai
sejahtera. Segala kemuliaan dan kehormatan
bagi nama kudus Tuhan sampai selama-
lamanya! Amen.

PDP DALAM TALIAN MEMULIHKAN PENDIDIKAN AGAMA (A)

12

Kelas Darjah Rendah BC Kelas Darjah Rendah BM
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PDP DALAM TALIAN MEMULIHKAN PENDIDIKAN AGAMA (B)

13

Kelas Darjah Rendah BC Kelas Darjah Rendah BM

KEBAKTIAN KESYUKURAN TAHUN BAHARU CINA - GEREJA KK

Masa berlalu dengan cepat bagaikan anak panah
yang lepas dari busurnya. Kita telah melangkah
masuk ke tahun yang baharu. Seperti biasa,
gereja yang mempunyai pemercaya bangsa Cina
yang lebih banyak akan mengadakan Kebaktian
Khas pada hari pertama Tahun Baru Cina.
Syukur puji Tuhan atas pimpinanNya, walaupun
pandemik berlanjutan dan berleluasa pada tahun
ini, Gereja Kota Kinabalu masih dapat
menggantikan Kebaktian Kesyukuran Tahun
Baru Cina di aula gereja dengan mengadakan
kebaktian kesyukuran dalam talian pada 12
Februari agar pemercaya dapat bersama-sama
bersukacita menyertai kebaktian di rumah pada
tahun ini. Khotbah disampaikan oleh Pdt James
Yapp dengan judul ‘Suasana Baharu yang Masih
Kekal’ sebagai perkongsian firman Tuhan.

Pendeta mengongsi suasana baharu yang perlu
ada pada Kristian. Pertama, batiniah yang
baharu. Meskipun manusia lahiriah kita semakin
merosot, namun manusia batiniah kita dibaha rui
dari sehari ke sehari dengan bersandarkan kata-

kata Tuhan (2 Kor 4: 16-17, 8-9) dan oleh
RohNya, firman Tuhan diam dengan segala
kekayaannya di dalam hati (Efe 3:16). Kedua,
menjadi manusia yang baharu. Hati kita harus
berjalan dalam kehendak Tuhan, usahlah kita
mencontohi dunia ini. Kita wajar memahami
kehendak Tuhan melalui pembaharuan
pengetahuan dan mentaliti atau niat atas konsep.

Ketiga, menantikan langit yang baru dan bumi
yang baru. Kerajaan Tuhan ada di dalam hati,
begitu juga dengan gereja merupakan syurga di
bumi. Kita di bumi mengharapkan langit dan
bumi yang baharu pada suatu hari kelak, yakin
bahawa segala pahit maung di dunia adalah
sementara sahaja, maka hidup tidak akan ada
putus asa, sebaliknya penuh dengan
pengharapan menantikan kedatangan Tuhan kali
kedua.

Syukur puji Tuhan kerana memelihara kita
mengharungi setahun dengan sejahtera. Pada
tahun yang baharu ini, mudah-mudahan kita
terus-menerus kekal berada di dalam Tuhan. Di
sini memberkati para pemercaya dengan ucapan
selamat Tahun Baru, tahun baru yang sukacita!
Semoga dalam tahun yang baharu ini, Tuhan
Yesus terus-menerus memimpin segala kerja
pelayanan gereja-gereja tempatan. Kiranya para
pemercaya mempunyai suasana yang ‘baharu’,
pandemik bernoktah secepat mungkin, dan
segala aturcara gereja dapat dijalankan seperti
yang dirancangkan.

Imanuel!

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Pada 21 Feb 2021, Ahad, Gereja Penampang
telah mengadakan seminar untuk ahli-ahli
seiman Kumpulan Lawatan Pemercaya yang
bertemakan ‘Panduan Keprihatinan Melawat
dalam Gereja’. Topik ini disampaikan oleh
pendeta James Yapp. Seminar kali ini dihadiri
oleh seramai 40 orang peserta di kalangan
saudara-saudari dari Gereja Penampang dan
Donggongon.

Topik-topik dalam seminar adalah seperti
berikut:

1. Kepentingan Lawatan

2. Rakan Sekerja Lawatan

3. Sasaran dan Lokasi Lawatan

4. Waktu Lawatan

5. Isi Kandungan Lawatan

6. Perkara-Perkara Perhatian dalam Lawatan

Syukur kepada Tuhan, seminar pada hari itu
berjalan dengan lancar. Seminar ini mendapat
sambutan yang positif daripada para peserta
khususnya topik-topik dan penyampaian
kesaksian pendeta pada seminar hari tersebut.
Dalam sesi soal jawab, para peserta telah
mengemukakan lapan soalan dan semua soalan-
soalan ini dijawab dengan sempurna dan
memuaskan oleh pdt James Yapp. Di antara
soalan-soalan yang ditanya, ada soalan yang
telah pun dijawab semasa sesi kuliah.

Daripada pemerhatian, peserta bersiap sedia dan
bersikap positif semasa perbincangan dengan
Pdt James Yapp tentang masalah dan cabaran
yang dihadapi semasa menjalani kerja-kerja
lawatan. Semoga Tuhan memimpin kerja
lawatan kita supaya kerja suci ini berjalan
dengan lancar. Imanuel.

SEMINAR UNTUK KUMPULAN LAWATAN 
GEREJA YESUS BENAR (PENAMPANG) 

TAHUN 2021
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Syukur puji Tuhan! Pada 5 - 6 Mac 2021,
Gereja Donggongon berpeluang untuk
mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani
(KKR). Kita sedia maklum dengan keadaan
dunia yang telah dilanda oleh wabak Covid-19
sejak tahun lalu. Namun Gereja Donggongon
tetap bersyukur dan bersukacita dengan
kesempatan yang diberi oleh Tuhan kerana
masih dibenarkan untuk mengadakan KKR
walaupun selama 1 hari sahaja. Tema KKR pada
tahun ini ialah ‘Tuhan Yesus Segera Datang’.
Penetapan tema ini bertujuan memberi
kesedaran kepada para pemercaya bahawa
kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh itu kita
sewajarnya menghargai waktu yang ada dan
mengambil peluang selagi boleh.

Di samping itu, Gereja Donggongon ingin
merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada
Ibu Gereja Sabah kerana telah mengutus 3 orang

pendeta, iaitu Pdt James Yapp, Pdt Boaz Wong
dan Pdt Isaac Chong untuk menjayakan KKR
sehingga dapat dijalankan dengan lancar dan
sempurna.

Dalam persiapan sebelum KKR, Gereja
Donggongon telah melakukan pematuhan yang
teliti dan ketat berkaitan peraturan yang
dikeluarkan oleh pihak kerajaan yakni langkah-
langkah pencegahan penyakit (SOP), termasuk
penjarakan 1 meter di setiap tempat duduk dan
tanda keluar masuk di kawasan gereja. Perkara
ini dilaksanakan bagi memastikan kesihatan para
pemercaya sentiasa terjamin dan dapat
menghadiri KKR dengan tenang.

Disebabkan KKR pada kali ini ada batasan
tertentu, maka KKR Gereja Donggongon tidak
menjalankan Sakramen Pembaptisan dan
Pembasuhan kaki. Namun Sakramen Perjamuan
Kudus masih dijalankan. Jumlah penerima
perjamuan kudus ialah seramai 87 pemercaya.

Akhir sekali, pihak Gereja Donggongon ingin
mengucapkan terima kasih kepada semua
pemercaya yang bekerja di belakang atau depan
mimbar. Oleh kerana kerjasama kalian maka
KKR dapat dijalankan dengan lancar. Kiranya
Tuhan sendiri yang membalas jerih payah
kalian. Pihak Gereja Donggongon juga ingin
memohon maaf sekiranya ada pelayanan yang
kurang baik sepanjang KKR sedang
berlangsung. Semoga Tuhan memberkati kita
semua. Imanuel!

KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI - GEREJA DONGGONGON

15E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

Berita



Seminar Guru-Guru Pendidikan Agama yang
diadakan pada 14hb Mac 2021 dengan tema
“Semangat Seorang Gembala” telah
disampaikan oleh Pdt. James Yapp untuk
memberi dorongan kepada para guru. “Guru”
Pendidikan Agama memainkan peranan yang
sangat penting dalam gereja. Selain daripada
menggembala para barisan hadapan seperti
diaken, pendeta dan penatua, para guru juga
memainkan peranan sebagai seorang
penggembala untuk membantu pendeta memikul
amanat kerja penggembalaan dan penginjilan
Tuhan Yesus pada akhir zaman. Melalui kelas
Pendidikan Agama, para guru juga
membolehkan pemercaya mempelajari dasar-
dasar iman kepercayaan dari kecil seperti
bagaimana untuk menyanyi kidung dan berdoa,
bagaimana untuk membuka dan membaca
Alkitab dan sebagainya, agar pendeta boleh
mengajar pemercaya dengan lebih mendalam
lagi. Pdt. James Yapp telah berkongsi beberapa
perkara mengenai semangat yang harus dimiliki
oleh penggembala untuk membimbing
pemercaya masuk ke dalam firman kebenaran.

Sebagai seorang penggembala, guru-guru
Pendidikan Agama harus berkorban sepenuhnya
seperti sebiji gandum untuk membangun jemaat
dan membawa manfaat kepadanya. Para guru

harus mengorbankan tenaga dan masa diri
sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan,
sama seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan
nyawa-Nya menjadi korban penebusan bagi
semua orang. Para guru harus setia untuk
berkhidmat bagi Tuhan, tidak terikat dengan hal-
hal duniawi, dapat menggembala domba-domba
kecil Tuhan dengan sepenuh hati seperti
semangat seorang pahlawan atau prajurit. Oleh
yang demikian, para guru harus mendisiplinkan
diri, dapat mengawal diri dari segi tatatertib
kehidupan. Dalam hal melaksanakan kerja suci
harus mempunyai hala tuju dan matlamat sama
seperti semangat seorang pelumba agar tidak
melampaui piawaian atau tidak mencapai
piawaian.

Selain itu, para guru juga harus mempunyai
teladan sebagai seorang penggembala agar dapat
membantu orang lain. Berkelakuan dan
bertindak mengikut peraturan dalam segala hal
seperti semangat seorang yang bertanding,
menangani segala hal dengan rasional serta
dapat mengawal emosi diri sendiri. Para guru
harus melayani Tuhan dengan setia seperti
semangat seorang pengurus rumah kerana Tuhan
memilih kita untuk mengurus segala hal dalam
rumah-Nya. Sekiranya tidak melakukan dengan
bersiap sedia dan tidak menuruti kehendak
Tuhan, maka kita akan menerima hukuman dari
Tuhan. Sama seperti semangat sebuah perabot,
jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal
yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk
maksud yang mulia. Tubuh bukan hanya terdiri
daripada satu anggota, tetapi atas banyak
anggota. Anggota-anggota tubuh ini harus
saling menjaga antara satu sama lain. Kita
merupakan tubuh Kristus, masing-masing
menjadi anggota tubuh. Kita memiliki karunia
masing-masing, maka harus menaruh semangat
seperti anggota tubuh yang saling bekerjasama
dan membantu bagi menyempurnakan kerja
keselamatan Tuhan.

SEMINAR GURU-GURU PENDIDIKAN AGAMA ATAS TALIAN 
- ZON PANTAI BARAT (A) 
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Gereja memerlukan persembahan dari teman
sekerja untuk mendiri dan menyempurnakan
amanat yang diserahkan Tuhan. Justeru itu, kita
harus belajar merendahkan hati dan bersandar
pada pertolongan Roh Kudus untuk berjaga-jaga
sentiasa seperti semangat seorang yang memberi
pertanggunganjawab. Turutilah pemimpin-
pemimpin kita yang telah menyampaikan firman
Allah kepada kita, perhatikanlah akhir hidup
mereka dan contohilah iman mereka. Setiap
orang harus memperhatikan bagaimana untuk
membangun di atas dasar yang telah diletakkan,
kerana firman Tuhan adalah bagaikan semangat
seorang ahli bangunan. Jika pekerjaan yang
dibangun seseorang itu tahan uji, dia akan men-

dapat upah. Pertumbuhan perlu melalui proses
dan masa, maka para guru tidak perlu terburu-
buru. Sesungguhnya petani menantikan hasil
yang berharga dari tanahnya dan ia sabar
sehingga telah turun hujan musim gugur dan
hujan musim semi. Kita hanya perlu
memperhatikan penanaman dan penyiraman
mengikut waktunya, kerana Tuhanlah yang
memberi pertumbuhan. Pada masa akan datang,
setiap orang akan menerima upahnya menurut
usaha pekerjaan masing-masing. Kiranya teman
sekerja guru-guru menyempurnakan diri dengan
rendah hati, memperlengkapi diri dan mengasihi
Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa,
segenap akal dan segenap kekuatan.

SEMINAR GURU-GURU PENDIDIKAN AGAMA ATAS TALIAN 
- ZON PANTAI BARAT (B) 
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Berikut adalah ringkasan tentang Persidangan
Perwakilan Seluruh Negeri tahun 2020:

Tarikh : 21 Mac 2021 (Ahad)

Tempat : Gereja Penampang

Masa : 9.00 pagi – 6.00 petang

Kehadiran : 112 orang (daftar mesyuarat)

Mesyuarat dimulai dengan pematuhan peraturan
(SOP ) mesyuarat. Pegawai dari Kementerian
Perpaduan Malaysia telah datang memantau dan
memberi taklimat kepada semua wakil. Pihak
penganjur berjaya mematuhi semua SOP yang
ditetapkan termasuk penyediaan bilik mesyuarat
dan tempat makan untuk para wakil.

Keputusan Persidangan Perwakilan tahun 2020
boleh dirumuskan kepada empat perkara penting
iaitu:

a. Meluluskan belanjawan tahun 2021

b. Meluluskan Perancangan Kerja Tahun 2021

c. Meluluskan usul

d. Membubar EXCO Ibu Gereja penggal 2018-

2020 dan memilih EXCO Ibu Gereja bagi

tahun 2021-2023.

Persidangan Perwakilan Seluruh Negeri
merupakan kemuncak kerja pelayanan bagi
gereja tempatan sehinggalah tahap Ibu Gereja
setiap tahun. Persidangan pada tahun 2020
berjaya disempurnakan kerana ada komitmen
dan kerjasama semua gereja tempatan serta para
petugas di Ibu Gereja Sabah. Resolusi-resolusi
yang disepakati bersama akan memberi hala tuju
kepada jemaat untuk melayani Tuhan. Semoga
Tuhan Yesus menyertai kerja suci yang
dirancang dalam Persidangan tahun 2020 ini.
Amen.

MESYUARAT PERWAKILAN JEMAAT, GEREJA YESUS BENAR,
SELURUH NEGERI, TAHUN 2020 (B)
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Syukur atas pimpinan Tuhan, Mesyuarat
Penjabat Kudus Seluruh Negeri Tahun 2020
telah berlangsung pada 28hb Mac 2021 di
Gereja Penampang.

Berikut penjelasan ringkas tentang Mesyuarat
Penjabat Kudus tahun 2020:

Pengerusi persidangan:

Pdt James Yapp

Timbalan Pengerusi:

Pdt Haggai Tang

Tarikh :

28 Mac 2021 (Ahad)

Tempat:

Gereja Penampang

Masa:

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Kehadiran:

98 orang

Ekoran wabak covid-19 yang kian merebak,
gereja menjalankan mesyuarat ini dengan
mengambil langkah-langkah pencegahan
penyakit untuk mematuhi SOP yang ditetapkan
oleh kerajaan.

Agenda mesyuarat kali ini termasuk mengkaji
semula dan mengesahkan usul, membantah
resolusi dalam minit mesyuarat lepas, isi-isi
penting dalam mesyuarat kali ini termasuk:

1) Mencalonkan 4 orang siswa maktab teologi

penggal ketujuh sebagai pendeta sepenuh

masa, iaitu saudara Mikeroland Victorious,

Albert Yuam, Simzin Simun @ Peter dan

Aidey Resin

2) Mencalonkan 3 orang untuk diurapi menjadi

diaken, iaitu Saudara Ng Fo Cherng, Saudara

Pang Kat Nyen, Alvin Augustine B. Wastin

3) Timbalan Pengerusi mengemukakan senarai

nama 15 orang pengkaji firman kebenaran

dan 2 orang pengganti:

• Pdt Thomas Fung

• Pdt Joseph Matias

• Pdt Zacchaeus Yong

• Pdt Nathanael Chin

• Pdt Lazarus Gunchuab

• Pdt Malachi Lee

• Pdt Boaz Wong

• Pdt James Yapp

• Pdt Yunias Kindingan

• Pdt Lemuel Leong

• Pdt Yustus Joannes

• Pdt Matias Akal

• Pdt Haggai Tang

• Dn Philip Chin

• Dn Gamaliel Wai

• Pdt Yairus Insing (Simpanan)

• Dn Maleakhi Tarintin (Simpanan)

Syukur atas pimpinan Tuhan, keutamaan

mesyuarat kali ini adalah untuk memilih lebih

ramai pekerja-pekerja suci yang bersesuaian dan

berkarunia menurut kehendak Tuhan agar

pelaksanaan pekerjaan suci dapat dilaksanakan

dengan lancar dan berkembang maju.

Mesyuarat ditamatkan dengan doa dan bersurai

pada jam 1 petang.

MESYUARAT PENJABAT KUDUS SELURUH NEGERI TAHUN 2020 (B)
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Disebabkan penularan pendemik, aktiviti gereja
sentiasa dibatasi oleh perintah kawalan
pergerakan yang ditetapkan oleh kerajaan.
Namun jamuan akhir tahun 2020 anjuran unit
Setiausaha Agung Ibu Ggereja Sabah akhirnya
dapat dijalankan pada 3 April 2021 di bilik
mesyuarat Ibu Gereja, Sabah.

Jamuan yang berkelimpahan ini telah disediakan
oleh diaken, saudara dan saudari. Sebelum acara
bermula Diaken Lukius Wong selaku juruacara,
menjemput Pdt Matias untuk memimpin dalam
doa ucapan syukur ke atas makanan. Sewaktu
jamuan berlangsung, Diaken John Vun, Diaken
Benjamin Hiew dan Diaken Maleakhi mengikut
giliran untuk menyampaikan ucapan masing-
masing serta menjelaskan keadaan semasa
gereja secara ringkas. Walaupun berada dalam
tempoh pendamik, sebahagian kerja suci masih
berterusan. Disebabkan sekatan PKP, jemaat
masih menerima makanan rohani di rumah
masing-masing menerusi siaran langsung
kebaktian atas talian. Lantaran itu, semua jemaat
dapat dipimpin dan dijagai oleh Tuhan.

Selain itu, Diaken Benjamin Hiew amat
berterima kasih kepada saudara-saudari yang
membantu di depan atau di belakang tirai kerja
suci. Khususnya dalam tempoh PKP pendemik
ini, gereja terpaksa ditutup, rakyat seluruh
negara harus berada di rumah, maka kebaktian
siaran langsung di atas talian telah dilaksanakan.

Terdapat juga pengenalan ringkas tentang

perancangan cara mengembangkan pelayanan

atas talian ini pada masa akan datang.

Dalam kesempatan itu, Dn. Maleakhi membuat

sedikit pengenalan tentang pengendalian Unit E-

Berita Ibu Gereja Sabah . Selain itu beliau juga

menyampaikan kesaksiannya yang

berkelimpahan berkaitan kerja penerbitan buku

rohani gereja. Menurut saksian beliau, beliau

mendapat mimpi bahawa malaikat memintanya

untuk mengagih-agihkan tugas dalam

penerbitan. Menerusi penglihatan itu, beliau

tergerak untuk terus giat melayani Tuhan. Pada

penghujung acara tersebut, hadirin disajikan

dengan tayangan video pendek tentang

peristiwa-peristiwa sebelum berlakunya

pandemik.

Syukur atas pimpinan Tuhan walaupun kita

berhadapan dengan pandemik yang serius dan

banyak sekatan, kita telah diberi jalan keluar dan

saluran yang baharu. Melalui kemudahan

internet dan media sosial, kebaktian Hari Sabat

tidak diberhentikan. Pada masa akan datang, unit

berita gereja, kumpulan pekerja bidang

teknologi dan kumpulan siaran langsung akan

mempunyai peluang yang lebih banyak untuk

menyebarkan Injil ke seluruh pelosok dunia.

JAMUAN AKHIR TAHUN 2020 ANJURAN UNIT SETIAUSAHA 
AGUNG IBU GEREJA SABAH (A)
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4. Saudara Simzin Simun

Nama kudus: Pendeta Menahem

Diurapi oleh: Pnt Stephen Tham

Upacara Pengurapan tersebut dipimpin oleh Pdt Isaac Chong manakala nyanyian kidung dan doa

dipimpin oleh Dn Timothy Wong. Pdt Boaz Wong dan Pnt Stephen Tham pula menjalankan upacara

pengurapan. Pdt Boaz Wong menasihatkan para pendeta baharu bahawa walaupun perjalanan

mereka akan berhadapan dengan cabaran yang baharu, namun mereka harus bersandar kepada Tuhan

untuk memenangi segala-galanya. Pnt Stephen Tham turut mengongsikan tentang maksud nama-

nama pendeta baharu dan pengalaman masing-masing. Konklusinya ialah melupakan apa yang telah

di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, mendengar arahan Tuhan maka

akan lebih makmur dan berkuasa.

Bilangan yang menyaksikan acara pada hari tersebut sebanyak 107 orang. Di antaranya termasuk

pekerja-pekerja suci yang membantu, para pendeta yang baharu diurapi serta ahli -ahli keluarga

Ibu Gereja Sabah mengurap empat orang pendeta pelatih

sebagai pendeta sepenuh masa pada 10 April 2021, di

antaranya termasuk :

1. Saudara Aidey Resin

Nama kudus: Pendeta Simeon

Diurapi oleh: Pnt Stephen Tham

2. Saudara Albert Yuam

Nama kudus: Pendeta Efraim

Diurapi oleh: Pnt Stephen Tham

3. Saudara Mikeroland Victorious

Nama kudus: Pendeta Manasye

Diurapi oleh: Pnt Stephen Tham

21E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

UPACARA PENGURAPAN PENDETA

mereka dan juga saudara dan saudari yang hadir.
Selepas pengurapan, Pnt Stephen Tham
memperkenalkan nama-nama asal dan kudus
pendeta-pendeta baharu. Pdt Nathanael Chin
selanjutnya memperkenalkan pendeta baharu dan
ahli keluarga mereka satu per satu. Akhirnya, Dn.
Timothy Wong memimpin nyanyian kidung dan
doa untuk mengakhirinya upacara. Selepas
upacara berakhir, gambar diambil sebagai
kenangan. Syukur puji Tuhan, 4 orang pendeta
baharu dipilih untuk membantuNya bekerja dan
juga membawa pembangunan yang indah kepada
gereja dan pemercaya. Semoga segala kemuliaan
diberikan kepada Tuhan Yesus, amen!

Penumpangan tangan ke atas pendeta

- pendeta baru

Berita
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SEMINAR PEKERJA SUCI ZON PANTAI BARAT

Gereja-gereja Zon Pantai Barat telah
mengadakan Seminar Pekerja Suci pada 18
April 2021 (Ahad). Seminar tersebut telah
dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Tema
seminar ialah “Pengaruh Dunia Falsafah”. Ibu
Gereja khasnya menjemput pendeta yang
berpengalaman, Pdt. Nahum Lu untuk
membantu dalam seminar pekerja suci Zon
Pantai Barat pada kali ini.

Menurut SOP PKP Malaysia, jumlah kehadiran
yang dibenarkan adalah terhad. Maka, Ibu
Gereja membuat keputusan mengagihkan
pemercaya yang hadir ke gereja di tiga tempat
yang berlainan, iaitu Gereja Kota Kinabalu (50
orang), di Gereja Kolombong (11 orang) dan di
Gereja Penampang (30 orang).

Seminar ini bermula pada 8.30 pagi. Dalam

kuliah sesi pertama, pendeta Nahum

menjelaskan maksud hurufiah bagi falsafah,

hujah asas Alkitab dan hubungan di antara

falsafah dan iman kepercayaan Kristian. Beliau

juga memberi penjelasan dengan menggunakan

perdebatan antara Paulus dan ahli fikir di Athena

yang dicatatkan di dalam Alkitab (Kisah para

rasul 17 : 16-34).

Seterusnya dalam kuliah sesi kedua, Pendeta

Nahum telah membincangkan definisi falsafah,

cabangnya, falsafah agama dan contoh falsafah

yang berwarna-warni di dalam Alkitab.

Contohnya, epistemologi yang dinyatakan dalam

Ibrani 11:1. Kemudian, dalam kuliah sesi ketiga

dan keempat, pendeta menceritakan sejarah

interaksi antara Kristian dan falsafah.

Akhir sekali, syukur atas pimpinan dan

penjagaan Tuhan Yesus, Seminar Pekerja Suci

pada kali ini dapat dilaksanakan dengan lancar

dan berakhir pada jam 1 petang. Sebagai

seorang askar Tuhan, kita haruslah sentiasa

melakukan penyempurnaan rohani demi

menjayakan kerja pelayanan Tuhan dengan

berkesan.

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Setiap orang melaksanakan kewajipan sendiri,
menyelesaikan tugas pembaptisan dengan
semangat pelayanan berkumpulan.

Selepas kembali ke gereja, Pdt Isaac Chong
memimpin sesi khotbah Sakramen Pembasuhan
Kaki dan Pendeta Boaz Wong memimpin sesi
Sakramen Perjamuan Kudus. Para penjawat
kudus melibatkan diri dalam tugas pembasuhan
kaki dan mengagihkan roti perjamuan kudus.

Syukur kepada Tuhan kerana memimpin
sakramen ini sehingga semuanya berjalan lancar.
Semoga Tuhan memperingati pengorbanan dan
jerih payah para rakan sekerja. Semoga segala
kemuliaan diberikan kepada Tuhan Yesus.

Pada 21 April 2021, gereja-gereja Subzon Kota
Kinabalu membuka pintu anugerah pembaptisan
di Gereja Kota Kinabalu. Syukur atas anugerah
Tuhan, jumlah orang yang dibaptis adalah 8,
secara rasminya memasuki keluarga Tuhan yang
besar. Oleh kerana pembaptisan dilaksanakan
dalam masa pandemik ini, maka pelaksanaan
sakramen harus mematuhi SOP kerajaan dengan
ketat. Pada jam 8.30 pagi, Pdt Boaz Wong
berkhotbah tentang Sakramen Pembaptisan.

Selepas itu, kami bertolak ke tapak pembaptisan.
Belia-belia gereja bergerak dan membantu dari
segi SOP. Setibanya di lokasi baptisan, Pdt Isaac
Chong menjalankan pembaptisan pada hari itu.
Para pekerja dan para penjawat kudus saling
membantu dan saling bekerjasama.

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

PEMBAPTISAN DI SUBZON KOTA KINABALU
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Bayi perempuan Elviyanna 

Heavenly Johnson Elvin

Saudari Chin Ja En Sdra. Eson b. Kurap & Bayi 

lelaki Eskyler Daveed Eson

Bayi lelaki Jewel Yude Liew Saudari Kyrra Kong Orpheus Chin Hyun You

Kiri: Sdri. Vernal Chong Hui Qi

Seandainya kita bertemu dengan mereka sewaktu di

dalam atau luar gereja, bolehlah kita saling bersalam

dan berkomunikasi dengan mereka supaya

mengukuhkan semangat sekeluarga di dalam Tuhan.

Imanuel!

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

Syukur dan puji kasih karunia Tuhan yang maha agung. Seramai enam orang bayi dan dua orang

dewasa telah menerima sakramen pembaptisan, sakramen pembasuhan kaki, dan sakramen perjamuan

kudus di Gereja Yesus Benar. Dengan sukacitanya kami memperkenalkan seiman-seiman yang baharu

masuk ke dalam nama Tuhan Yesus sebagai anggota baru di Gereja Yesus Benar. Mereka yang

dikasihi dalam Tuhan adalah seperti berikut:

PARA PEMERCAYA YANG BAHARU DIBAPTIS

Berita
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KEM KITAB SISWA SISWI IPT SELURUH NEGERI 2021

soal selidik yang dijalankan pada penghujung

kem ini, secara keseluruhannya, para peserta

bersetuju bahawa Kem IPT kali ini sangat

membantu dalam memahami konteks

‘pengutusan Tuhan’. Pengisian masa Kem ini

juga memuaskan.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa

cabaran ataupun kelemahan yang dihadapi

sebelum dan semasa kem ini berlangsung.

Antaranya, jumlah peserta dihadkan kepada 35

orang dan pendaftaran terpaksa ditutup lebih

awal daripada sepatutnya. Perkara ini terpaksa

dilaksanakan pada saat akhir sesudah

mengambil kira Standard Operating Procedure

(SOP) yang perlu dipatuhi. Selain itu,

ketidakhadiran kebanyakan AJK Persahabatan

IPT juga menyebabkan pembahagian tugas

terpaksa diberikan kepada peserta. Keadaan ini

juga menyebabkan peserta terpaksa melakukan

tugas tersebut tanpa dipantau sepenuhnya oleh

pihak AJK Persahabatan IPT. Walau

bagaimanapun, peserta tetap bersemangat

melakukan tugas pelayanan yang diberikan dan

melakukannya dengan baik. Di samping itu,

terdapat segelintir peserta memberi

maklumbalas bahawa jadual Kem IPT tahun ini

sangat padat dan mereka sangat lelah. Justeru,

beberapa perkara tersebut harus diperhatikan

dan perlu ditambah baik dalam Kem IPT

seterusnya.

Kesimpulannya, Kem Alkitab IPT kali ini

banyak memberi pengalaman yang baharu,

bukan sahaja kepada peserta, tetapi juga kepada

pelaksana Kem Alkitab IPT ini. Walaupun

masih berada di fasa pandemik dan berhadapan

dengan beberapa cabaran, syukur puji Tuhan

kerana kem ini dapat berjalan secara bersemuka

dan berlangsung dengan baik. Semoga dengan

perlindungan Tuhan, Persahabatan IPT Gereja

Yesus Benar Sabah akan terus berkembang maju

di masa akan datang.

Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kem
Alkitab Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Seluruh
Negeri Sabah yang diadakan di Gereja Kota
Kinabalu dari 30 April-02 Mei 2021dapat
berlangsung dengan penuh berkat Tuhan.
Jumlah peserta adalah 35 orang.

Kem ini diadakan untuk meningkatkan lagi ilmu
pengetahuan rohani dan mengeratkan lagi
hubungan persaudaraan di dalam Tuhan di
kalangan para pelajar IPT. Malah, kem ini
menjadi platform yang terbaik bagi memulihkan
kembali aktiviti persahabatan IPT di Sabah,
memandangkan sudah lebih setahun tiada
sebarang aktiviti dijalankan ekoran pandemik
COVID-19 yang melanda negara. Tema ‘Ini
Aku, Utusla h Aku’ dipilih bagi meningkatkan
lagi kefahaman belia khususnya pelajar IPT
dalam soal pengutusan Tuhan.

Ketika kem ini berlangsung, para peserta
menunjukkan komitmen dan maklumbalas yang
positif. Mereka sangat giat mengikuti segala
aktiviti yang dijalankan. Sikap hormat -
menghormati dan juga sikap suka bergaul antara
satu sama lain juga dapat dilihat dalam diri para
peserta. Hal ini dapat dilihat apabila mereka
mampu bergaul dengan peserta-peserta lain
walaupun mereka menuntut di institut pengajian
tinggi dan berasal daripada kawasan yang
berlainan. Semasa sesi kuliah diadakan, para
peserta juga dilihat memberi fokus sepenuhnya
dalam mempelajari firman Tuhan. Sesi soal
jawab (bimbingan kehidupan) juga sedikit
sebanyak membantu menjawab beberapa
persoalan yang diutarakan oleh para peserta,
terutamanya dalam konteks memilih pasangan
hidup dan menjadi seorang pendeta. Melalui

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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Pada 14-15 Mei 2021, Gereja Penampang telah mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani dan

Penginjilan. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus! Pendeta James Yapp dan Pendeta Hagai Tang

merupakan dua orang pendeta yang memimpin Gereja Penampang menjalankan acara rohani ini.

Tema KKR adalah ‘Satu Jalan yang Baharu dan Hidup’.

KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI DAN PENGINJILAN 
GEREJA PENAMPANG 2021

Kebaktian penginjilan melalui kidung dilaksana-

kan atas talian pada 15 Mei yang bermula pada

jam 7.30 petang. Tema kebaktian penginjilan

adalah ‘Jalan Menuju Hidup Kekal’.

Perkongsian Firman disampaikan oleh Pdt

James Yapp, penterjemah ialah Sdr Chin Yen

Yen manakala Sdr Jessie Goh dan Sdr Calista

Lydiana Lehenry bertugas sebagai pengacara.

Pada malam tersebut Kumpulan Koir Remaja

Gereja Penampang, Kumpulan Koir

Persahabatan Gereja Penampang dan Kumpulan

Koir Gereja Penampang mempersembahkan

kidung rohani yang mengharukan hati dan jiwa.

Segala pujian dan kemuliaan diberikan kepada

nama Tuhan Yesus Kristus.

Dalam Kebaktian Penginjilan pada 14 Mei, Pdt
James Yapp menyampaikan khotbah bertajuk
‘Jalan Menuju Hidup Kekal’ untuk membimbing
para pencari Injil dalam mendapatkan
kebenaran. Disebabkan oleh peraturan PKP
yang mesti dipatuhi, pihak Gereja Penampang
hanya dapat mengadakan Kebaktian
Kebangunan Rohani sehari sahaja dari 7 pagi
hingga 4.30 petang. Acara pada sebelah pagi
adalah sesi doa pagi dan disusuli dua sesi
khotbah penggembalaan. Sementara acara pada
sebelah petang pula adalah satu sesi doa dan
diakhiri dengan Sakramen Perjamuan Kudus.
Syukur kepada Tuhan, terdapat 149 orang
jemaat yang mengambil bahagian dalam
Sakramen Perjamuan Kudus.
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KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI & PENGINJILAN
GEREJA ELOPURA

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

satu hari dan satu malam membolehkan semua

seiman merasai rahmat Tuhan yang agung

sehingga kerohanian ditingkatkan.

Tema KKR tahun ini ialah "Bahtera Akhir

Zaman". Syukur kepada Tuhan kerana

memimpin tiga orang pencari Injil dan 80 orang

seiman untuk menghadiri Kebaktian Penginjilan.

Selain itu, Kebaktian Penginjilan melalui

Kidung turut dijalankan pada 29 Mei untuk

menyebarkan kasih Tuhan dan membawa orang

kepada kebenaran.

Menurut Alkitab, "Gereja Yesus Benar" ialah

satu-satunya "Bahtera Akhir Zaman" yang

dipilih oleh Tuhan. Terdapat kebenaran, Roh

Kudus dan mukjizat di dalam gereja ini.

Pengajaran gereja ini 100% menuruti firman

Tuhan. Oleh itu, bahtera ini dapat

menyelamatkan jiwa ke syurga untuk menikmati

hidup yang kekal.

Syukur kepada Tuhan, dalam KKR Gereja

Elopura pada tahun ini, terdapat 95 penerima

perjamuan kudus dan seorang penerima Roh

Kudus. Semoga segala kemuliaan diberi kepada

Tuhan. Amen.

Pada tahun lalu, disebabkan wabak Corona virus

yang merebak secara tiba-tiba, maka kebaktian

Kebangunan Rohani (KKR) dan Penginjilan

terpaksa dibatalkan. Semua orang sangat kecewa

dan merindui rahmat Tuhan.

Pada tahun 2021 ini, di sebabkan wabak yang

berterusan, KKR dan Penginjilan yang

dijadualkan pada bulan Mac telah ditunda

hingga Mei. Beberapa minggu sebelum KKR,

keadaan wabak masih tidak stabil. Pihak gereja

telah menetapkan Kebaktian Puasa dan Doa

pada Hari Sabat sebelum KKR. Kami meminta

Tuhan untuk mengasihani dan membolehkan

KKR dijalankan dengan lancar.

Beberapa hari sebelum KKR, tiba-tiba pihak

kerajaan mengumumkan perlaksanaan Perintah

Kawalan Pergerakan (PKP) seluruh negara.

Selepas itu, kerajaan negeri Sabah pula

mengumumkan bahawa Sabah dikecualikan dari

PKP. Syukur kepada Tuhan, KKR yang dinanti-

nantikan dapat dijalankan. Menurut Prosedur

Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan

kerajaan, jumlah hadirin terhad pada satu pertiga

dan aktiviti keagamaan di luar adalah dilarang.

Namun, syukur kepada Tuhan di bawah

pimpinan-Nya, KKR yang dijalankan selama
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PENTAHBISAN GEREJA SIPITANG

sumbangan yang diterima serta perbelanjaan

yang digunakan untuk pembangunan Gereja

Sipitang.

Upacara Pentahbisan telah dilaksanakan oleh

Pendeta Boaz Wong dan Pendeta Hagai Tang.

Persembahan Koir Jemaat Gereja Sipitang yang

diiringi oleh Kumpulan Orchestra Recorder

telah mempersembahkan dua buah lagu, iaitu

kidung 113, 115 & 120 yang digabungkan, serta

lagu ‘Kota Suci’. Selain itu, Kumpulan Koir

Bethlehem juga telah mempersembahkan dua

buah kidung iaitu ‘Tenanglah Jiwamu’ dan

‘Rencana Tuhan Terindah’.

Syukur kepada Tuhan, Pentahbisan Gereja

Sipitang dijalankan dengan lancar dan baik.

Syukur puji Tuhan atas pimpinan dan karunia

Tuhan, Kebaktian Pentahbisan Gereja Sipitang

yang diadakan pada 10:00-12:00 pm, tanggal 14

Mei 2021, telah berjalan dengan lancar.

Pendeta Erastus memulakan kebaktian dengan

memimpin nyanyian kidung dan berdoa. Ini

diikuti oleh khotbah yang disampaikan oleh

Pendeta Zakharia Aloi. Intipati khotbah beliau

adalah pemercaya sebagai imamat yang kudus

dan biarlah pemercaya juga dipergunakan

sebagai batu yang hidup untuk pembangunan

suatu rumah rohani serta menjalankan

kewajibannya kepada Tuhan. (Efesus 4 :11-15).

Laporan Pembangunan Gereja telah

disampaikan oleh Diaken Trofimus Majulus,

termasuk sejarah Gereja Sipitang, jumlah

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

Persembahan Koir Jemaat Gereja Sipitang yang 

diiringi  oleh Kumpulan Orchestra Recorder
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SEMINAR PENYEMPURNAAN ROHANI IBU BAPA 
SUBZON KOTA KINABALU (A)

( 3 ) Sesi Kesaksian

Diaken Musah - ‘Dijaga oleh Tuhan’. Diaken

Musah menyampaikan saksiannya tentang beliau

terhindar daripada malapetaka iaitu dipatuk

seekor ular berbisa sewaktu membersihkan

kebun buah-buahannya

Diaken Mordekhai Kee - Sewaktu beliau

berumur 4 tahun, beliau bermain pemetik api

menyebabkan rumahnya nyaris terbakar.

Disebabkan adanya penjagaan daripada Tuhan

yang benar, kebakaran itu tidak tercetus.

Diaken Nahum Ng - Menyampaikan saksian

pengalaman rohani dalam mendidik anak-anak.

Pada 23hb Mei 2021, Subzon Kota Kinabalu
telah mengadakan Seminar Penyempurnaan
Rohani Ibu Bapa. Tajuk seminar adalah
‘Warisan Pelayanan.’Jumlah peserta yang
menghadiri seminar adalah 71 orang. Seminar
dijalankan mengikut tiga segmen.

1) Warisan Pelayanan - merupakan topik yang
disampaikan oleh Pendeta Hagai Tang. Beliau
menekankan dan menyeru ibu bapa supaya
membangkitkan kesedaran agar amanat
kebenaran, iman kepercayaan serta warisan
pelayanan dapat disampaikan kepada generasi
yang seterusnya. Pada masa yang sama, mesej
yang disampaikan oleh pendeta adalah
mendorong ibu bapa supaya menjadi teladan
kepada anak-anak menyertai pelayanan barisan
hadapan gereja. Ibu bapa harus memimpin anak-
anak menjalankan penginjilan luar, menggalak
serta mengajar anak-anak menyemai konsep
pelayanan yang betul serta menjalankan
penggembalaan di dalam kalangan jemaat. Ibu
bapa harus giat melayani Tuhan seumur hidup
untuk membalas kasih karunia Tuhan.

2) Jurang Antara Dua Generasi - Topik ini
disampaikan oleh Pendeta Isaac Chong. Intipati
pelajaran ini adalah kaedah komunikasi
berkesan yang patut digunakan di antara ibu
bapa dan anak-anak demi mencapai sasaran
warisan.

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008
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SEMINAR PENYEMPURNAAN ROHANI IBU BAPA 
SUBZON KOTA KINABALU (B)

E-Berita Ibu Gereja Sabah/ 008

UPACARA PENGURAPAN PENJABAT YANG SEMPAT DILAKSANAKAN (A)
Pengurapan dalam Waktu Pandemik

Penulisan/ Gamaliel Wai

Syukur atas pimpinan Bapa yang di Syurga, sebelum negara

kita mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

supaya gereja berhenti berkebaktian, Gereja Sibuga telah

melaksanakan upacara pengurapan penjabat dengan lancar

pada 29hb Mei, jam 2 petang.

Pengacara pengurapan – Dn. Bethlehem Lu selaku Penguasa

Subzon Sandakan memulakan upacara dalam nama kudus

Tuhan dan dipimpin oleh Dn. Gamaliel Wai selaku Penguasa

Zon Pantai Timur. Diaken-diaken merasakan kasih karunia

Tuhan cukup bagi mereka, teman-teman sekerja senior ber-
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UPACARA PENGURAPAN PENJABAT YANG SEMPAT DILAKSANAKAN (B)
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liaan di kalangan jemaat, jabatan ini

dipertanggungjawab kepada kita sebagai hamba

yang tidak berguna untuk menggenapi kasih

Tuhan terhadap kawanan domba-Nya.

Calon yang diurapi dinamai sebagai ‘Lukas’

Pdt. Boaz Wong selaku Ketua Jabatan

Penginjilan dan Penggembalaan Ibu Gereja

Sabah melaksanakan pengurapan. Beliau

mengurapi sdra. Pang Ket Ngen di dalam nama

Tuhan Yesus Kristus sebagai diaken Lukas bagi

Gereja Yesus Benar. Disebabkan gereja masih

tertakluk kepada peraturan norma baharu SOP,

maka hanya 3 orang teman penjabat kudus yang

memberi tumpangan tangan. Pdt. Wong

mendorong Dn. Pang meneladani tabib Lukas,

mempersembahkan bakat dan kepakaran diri

sendiri dalam kerja menggembalakan jemaat.

Setelah itu, Dn. Barukh Wai memperkenalkan

Dn. Lukas Pang dan seisi keluarganya. Dn

Lukas Pang merupakan anak sulung kepada Pnt.

Timothy Pang. Dn. Pang merupakan Bendahari

gereja Subzon Sandakan. Beliau juga

merupakan Bendahari Gereja Sibuga. Kiranya

Tuhan memimpin seisi keluarga Dn. Pang agar

beliau dapat terus bersinar terang dan berkobar-

kobar melayani Tuhan.

pandangan jauh, mereka telah memperawalkan
upacara pengurapan yang pada asalnya
ditetapkan pada waktu KKR bulan Ogos,
disebabkan keadaan pandemik yang berubah-
ubah ini membuatkan manusia tidak dapat
meramal hari esok, sebaliknya membolehkan
kita melihat hari yang indah di mana Tuhan
memimpin dengan diri-Nya sendiri.

Dalam kesaksian firman yang disampaikan Pnt.
Apolos Wai, beliau memberi dorongan dan
mengingatkan bahawa ‘Jabatan Kudus’ adalah
di mana Tuhan telah menganggap seseorang itu
layak (I Tes 2:4), perkara itu bukanlah sesuatu
yang diusahakan diri sendiri. Oleh yang
demikian, calon yang berkenaan harus
memenuhi syarat-syarat Alkitab, pada masa
yang sama dia harus tahan uji, disaran oleh
pihak gereja, diselidiki di peringkat subzon dan
zon, diserahkan kepada AJK EXCO, kemudian
diluluskan di peringkat sidang penjabat kudus
seluruh negeri dan akhirnya menghadiri kuliah
pra-pengurapan. Selepas itu, calon tersebut
barulah boleh diurap.

Ulangkaji Firman mengenai ‘Diaken’

Sekiranya Tuhan telah memilih dan
menganggap seseorang itu layak, Dia pasti
mengaruniakan kekuatan kepada orang yang
dipilih itu untuk memikul jabatan tersebut. Oleh
yang demikian, pemilik yang paling mulia bagi
diaken adalah ‘sebagai pelayan Allah’ (2 Kor
6:4), pengenalan yang sedemikian adalah benar.
Walaupun nama ‘diaken’ ini kedengaran seperti
suatu gelaran yang mulia, tetapi perkataan
‘diaken’ dalam bahasa Yunani (diakonos) bererti
‘pelayan’, ‘utusan’, ‘orang suruhan’, ‘orang
yang melayani...’ . Oleh itu, kita dapat
menyimpulkan bahawa maksud asal ‘diaken’
adalah ‘pelayan’ (Mat 20:26), orang suruhan
(Mat 22:13), hamba (2 Kor 11:23). Dia adalah
pelayan bagi manusia (servant of persons) dan
ianya bukan pembesar.

Kita dapat melihat jabatan ‘diaken’ ini bukanlah
diamanatkan kepada kita demi mendapat kemu-
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PENGURAPAN PENDETA - PERKONGSIAN DARIPADA PENDETA SIMEON (A)
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kamu layak maka kamu akan lulus dalam

tapisan’. Ketika mengisi borang kemasukan ke

maktab teologi, saya hanya mengisi sekadar ada

sahaja dengan harapan tidak diterima masuk.

Selain itu, saya sendiri tidak mempunyai karunia

seperti rakan-rakan yang lain. Namun Tuhan

telah mengatur segala-galanya, akhirnya lulus

untuk memasuki Maktab Teologi, maka dari saat

itu, ada suatu daya dari dalam diri yang sangat

kuat mendorong untuk berusaha menjadi hamba

Tuhan.

Dua tahun praktikal

Bermula Januari 2019, saya telah menjalani

praktikal bersama dengan pendeta. Namun kali

ini praktikal tidak seperti ketika di Maktab

Teologi. Kali ini, kami harus menguruskan

jadual dan masa sendiri namun masih dipantau

oleh pendeta penyelia. Sepanjang dua tahun

praktikal banyak mengajarkan kehidupan

seorang hamba Tuhan dalam soal pelayanan dan

hubungan sesama jemaat. Walaupun tahun

kedua mengalami pandemik Covid-19, namun

itu juga mengajarkan sebagai seorang hamba

harus mengambil berat tentang jemaat,

menggunakan media sosial sebagai medium

perantaraan. Pastinya ada suka dan duka dalam

menjalani praktikal namun Tuhan tidak akan

membiarkan hamba-Nya. Walaupun harus

meninggalkan keluarga namun Tuhan

memberikan lebih ramai saudara seiman sebagai

ibu bapa, abang, kakak dan adik.

Pengurapan

Ketika mendapat surat tentang pengurapan, saya

sendiri agak gementar dan takut. Memikirkan

hal tugasan sebagai hamba Tuhan sepenuh masa

bukanlah mudah. Hampir menitiskan air mata

ketika mengenang masa lalu iaitu ketika mengi-

Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan
perkongsian ringkas mengenai jalan dedikasi.

Maktab Teologi Sabah

Pada March 2017, saya telah masuk ke Maktab
Teologi Sabah kumpulan sembilan. Tiga tahun
berkuliah dan menjalani praktikal bersama
dengan para pendeta, memberikan kami suatu
kesedaran bahawa sememangnya tugas dan
peranan sebagai hamba bukanlah perkara yang
boleh dipandang ringan. Selain berkuliah
berkaitan dengan Alkitab, kami juga diberikan
pendedahan dengan pengurusan gereja.

Di sini, kami juga dibentuk sebagai rakan
sekerja yang baik, saling mendorong,
mengingatkan dan menguatkan sesama rakan
sekerja. Semangat ini yang akan membuatkan
hubungan rakan sekerja akan semakin kuat dan
utuh. Tidak hanya di maktab tetapi melakukan
tugas sebagai hamba. Kami tidak dapat berdiri
sendiri tanpa bantuan dan sokongan dari rakan
sekerja dan jemaat. Apalagi ketika menjalankan
tugas, sokongan dari rakan sekerja amat penting.

Pada awalnya, saya sendiri tidak yakin untuk
masuk ke Maktab Teologi. Bagi sendiri belum
layak untuk menjadi hamba Tuhan, masih
banyak perkara yang perlu dipelajari. dalam
aspek pengetahuan Firman dan kehidupan
berdoa. Namun seorang saudara mendorong
saya, ‘kamu isi saja dahulu, kalau Tuhan rasa
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PENGURAPAN PENDETA - PERKONGSIAN DARIPADA PENDETA SIMEON (B)
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si borang kemasukan maktab. Pada masa itu, sesungguhnya tiada hati untuk melayani, namun Tuhan
masih memberikan bimbingan sehingga akhirnya bakal diurapi. Sudah pasti tindakan seperti itu
menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan tetap memilih sebagai hamba. Pernah juga saya sendiri
meluahkan isi hati dengan pendeta, mengenai soal karunia dan tugas-tugas sebagai hamba Tuhan,
namun pendeta menguatkan hati saya dengan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hamba-
Nya. Pasti Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Pada 10 April 2021 hari Sabat yang bertempat di gereja Kota Kinabalu, kami berempat telah diurapi
sebagai pendeta sepenuh masa. Sesungguhnya, Tuhan sangat baik dan penuh kasih terhadap hamba-
Nya.

Tuhan pernah berkata; “ ... hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati” (Mat
10:19). “ Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kerana itu, mintalah kepada tuan yang
empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu” ( Mat 9: 37-38). Amen

PENYELAMATAN TUHAN YANG AJAIB (A)

Peristiwa ini berlaku di Gereja Yesus Benar

Kampung Luanti, daerah Keningau, Sabah pada

tahun 2018. Terdapat empat saudari yang

mengalami peristiwa ini, iaitu Sdri. Rachel

Miracle Liaw, Sdri. Elisabet Marcissus, Sdri.

Warlezzealle Cindy bt. Wardy dan Sdri.

Roslinda Elus.

Pada hari tersebut, mereka bermain di sungai

yang cetek di depan aula gereja lama selama

lebih satu jam. Tiba-tiba, Bryan yang berada di

daratan mendapati terdapat banjir kilat dari hulu

sungai sedang menuju ke arah mereka dengan

arus yang cepat. Pada masa itu juga, mereka

terus menyebut “Haleluya !” dengan suara yang

nyaring. Kemudian, mereka berlari ke daratan
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dengan segera. Namun, kelajuan arus tersebut terlalu cepat. Nampaknya mereka tidak sempat lagi
untuk melepaskan diri daripada kebahayaan ini. Pada saat yang paling bahaya, air sungai yang deras
berhenti di hadapan mereka secara tiba-tiba dan terbentuk sebuah tembok air yang tinggi. Pada waktu
itu, mereka selamatkan dahulu Cindy yang paling muda yang memakai pelampung ke daratan.
Kemudian, Rachel Miracle yang berjalan di paling hujung juga naik ke daratan dengan selamat.

Selepas semua berjaya naik ke daratan, tembok air yang terberhenti baru mula mengalir dengan deras
ke bawah. Benar sekali, pada zaman Yoshua, Tuhan yang Benar pernah memberhentikan air Sungai
Yordan, sekali lagi melalui mujizat yang sama menyelamatkan anakNya. (Yoshua 3:16-17) Semoga
segala kemuliaan, puji-pujian diberikan kepada Tuhan penyelamat kita, Tuhan Yesus yang penuh
dengan kasih dan Mahakuasa, Amin !

Jika anda berminat untuk dapatkan maklumat lanjut tentang Gereja Yesus Benar,

Sabah, sila layari laman web Ibu Gereja di http://ga.tjcsabah.com. Untuk sebarang

maklumbalas, sila hubungi kami melalui emel di web.sga@tjc.org.my.

Di samping itu, sila bawa dalam doa tentang kerja suci e-Berita ini. Imanuel!

“Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri,
Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke 
hulu,
Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan,
di hadapan Allah Yakub”.
(Mazmur 114 : 5, 7)
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