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

PUJIAN DAN KESYUKURAN
1. Bersyukur kerana pembentukan kelompokkelompok kawasan dalam Diosis Singapura telah
membekalkan kerjasama dan kesatuan yang lebih
besar dalam kalangan para paderi.
2. Bersyukur untuk kesetiaan dan anugerah-Nya
dalam menguatkan gereja-gereja walaupun sedang
menghadapi Covid-19.
3. Bersyukur untuk mesyuarat synod secara atas
talian yang berjalan lancar dan berhasil. Bersyukur
untuk pelantikan Archdeacon of Singapore yang
baharu, Ven Daniel Wee dan pentahbisan paderi
dan diakon yang baharu. Paderi - Revd Choo Cheng
Leong, Revd Aaron Cheng, Revd Christopher Ho,
Revd Brandon Loy; Diakon – Revd Koo Chee Yong.
4. Bersyukur untuk sumber-sumber tersedia ada
bagi gereja-gereja untuk melakukan kebaktiankebaktian secara atas talian, doa-doa dan
penginjilan.

DOA DAN SYAFAAT

1. Berdoa untuk gereja-gereja supaya memiliki
belas kasihan yang lebih besar dalam pelayanan
penggembalaan dan semangat melayani khususnya
terhadap mereka yang terjejas dengan teruk.

Provinsi Selatan
Asia Tenggara

Menabur benih-benih injil, kemurahan dan
kebaikan supaya kerajaan-Nya terus berkembang
maju walaupun dalam keadaan endemik.
2.Berdoa untuk Bishop Titus Chung dan pasukan
kepimpinannya. Dalam kesatuan hati, semoga
Diosis terus bertumbuh dan matang untuk
mencerminkan kemuliaan dan kebaikan-Nya.

Datanglah Kerajaanmu
Matius 6:10

3. Berdoa untuk kawasan-kawasan Dekanari kami
(Thailand, Nepal, Kemboja, Vietnam, Indonesia) dan
pelayanan-pelayanan komuniti. Berdoa untuk daya
tahan, kekuatan, sumber-sumber dan keberanian
untuk menjangkau kepada yang memerlukan dan
sesama satu dengan yang lain.
4. Berdoa untuk perbekalan dan hikmat Allah
untuk menguatkan pelayanan paderi, sekolah dan
komuniti.
5. Berdoa untuk visi dan misi diosis kami. “Perintah
Agung dan Amanat Agung” – mengasihi Allah dan
mengasihi satu dengan yang lain, dan dengan
berbuat demikian, menjadikan semua bangsa
sebagai murid-murid Yesus. Semoga kami tinggal
bersama dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus dan
menghidupi kehidupan yang Allah panggil untuk
kami jalani dan menghargainya sebagai tugas dan
sukacita kami, menjadikannya nyata dalam gereja”

Diosis Semenanjung Malaysia

The Rt Revd Dr D Steven
Abbarow

Diosis Sabah

The Most Revd Datuk
Melter Jiki Tais

DIOSIS SEMENANJUNG MALAYSIA
Bishop Diosis: The Rt Revd Dr Steven Abbarow
Suffragan Bishop: The Rt Revd Dr Jason Selvaraj | The Rt Revd Dr Stephen Soe Chee Cheng

PUJIAN DAN KESYUKURAN
1. Untuk 3 Kebaktian Pentahbisan di Katedral St. Mary,
Kuala Lumpur, Gereja St. John, Perak dan Gereja St.
Stephen, Johor. Berdoa untuk paderi dan diakon yang
baru ditahbiskan, dan diakonis yang baru dilantik.
Berdoalah agar Tuhan akan terus membimbing dan
menolong mereka dalam pelayanan mereka.
2. Untuk Tema Diosis (2021-2030) dan projek Petunjuk
Prestasi Utama (KPI). Berdoa agar semua gereja dan
Jawatankuasa Diosis akan bekerja ke arah pertumbuhan
dalam Pemuridan, Pembangunan Kepimpinan dan
Penanaman Gereja untuk kemuliaan Tuhan dan
perluasan Kerajaan-Nya.
3. Untuk Komuniti Anglikan Pantri yang menyediakan
pembiayaan benih dan latihan untuk gereja yang kurang
berkemampuan, memperkasakan mereka untuk
bertindak balas terhadap keperluan komuniti semasa
pandemik.
4. Untuk kerja penanaman gereja baru semasa
pandemik; serta pelbagai persidangan, latihan dan
seminar Diosis yang diadakan pada masa ini; untuk
graduan baru STM dan SPTC.
5. Demi peruntukan, rahmat dan belas kasihan Tuhan
kepada gereja-gereja kami di tengah-tengah pandemik
Covid-19. Walaupun semua gereja mengalami penurunan
dalam kehadiran dan pendapatan, kehidupan gereja
diteruskan melalui kebaktian mingguan dalam talian
serta di gereja secara fizikal, pengajian Alkitab,

pertemuan doa, pertemuan sel, kumpulan WhatsApp
dan platform dalam talian lain. Semakin ramai umat
Tuhan juga belajar memberi melalui perbankan
internet.

DOA DAN SYAFAAT
1. Untuk bangunan baru Ibu Pejabat Diosis. Berdoa
untuk kerja-kerja penyiapan dan pensijilan tepat pada
masanya, dan agar proses pemindahan dari premis
sekarang ke bangunan baru akan berjalan lancar.
2. STM, SPTC dan sekolah serta kolej teologi lain untuk
latihan pemimpin dan pekerja gereja, termasuk
Pemimpin Awam, para Penginjil dan para Paderi.
Berdoa agar lebih ramai orang menyahut panggilan
mereka untuk memperlengkapkan diri mereka dan
melayani di medan misi dalam apa jua kapasiti serta di
mana sahaja Tuhan memimpin mereka.
3. Untuk meneruskan kerja-kerja mempromosikan
Latihan Pemuridan di setiap gereja Diosis; untuk lebih
banyak bahan pelajaran tersedia; agar pelajar komited
dan tabah menyelesaikan kursus.

Diosis Singapura

The Rt Revd Dr Titus
Chung

Diosis Kuching

The Rt Revd Datuk
Danald Jute

4. Untuk lebih banyak gereja menyahut cabaran untuk
membantu komuniti dalam zon mereka.
5. Untuk meneruskan pekerjaan misi di dalam Malaysia
dan di Wilayah, terutamanya kerja yang dilakukan oleh
Misi dan Pelayanan Provinsi Asia Tenggara; pelayanan
di kalangan Orang Asli, dan di kalangan pekerja asing di
Malaysia.

Hari Minggu Provinsi
6 Februari 2022

MESEJ ARCHBISYOP 2022

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

Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus,

PUJIAN DAN KESYUKURAN

DOA DAN SYAFAAT

Bersama-sama dengan saudara-saudara bisyop saya di Provinsi kita yang tercinta, saya
menyampaikan salam dalam Nama Yang Tak Ternilai Tuhan kita Yesus Kristus!

1. Bersyukur kepada Tuhan atas penyediaanNya di tahun yang sangat mencabar.

1. Berdoa untuk pemulihan kehidupan Diosis,
misi dan ibadatnya.

2. Walaupun sebahagian besar gereja-gereja
dalam perintah berkurung, Tuhan
menambahkan sejumlah besar orang percaya
yang baru kepada gereja-gereja itu.

2. Berdoa agar umat Tuhan akan mengalami dan
bertemu dengan Tuhan untuk pemulihan dan
penyembuhan yang luar biasa bagi penderitaan
akibat daripada pandemik.

3. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk
pembinaan Gereja Holy Cross, Kuala Sapi dan
Gereja St. David, Telupid yang sudah siap.

3. Mesyuarat synod Diosis akan diadakan pada
tahun ini. Berdoalah agar Tuhan memberikan
kita inovasi, kreativiti dan keberanian semasa
kita melaksanakan pelayanan-pelayanan dan
pekerjaan untuk Kerajaan Tuhan dengan setia,
dan menyusun strategi untuk pertumbuhan
selanjutnya.

Di tengah-tengah ketidakpastian tentang masa depan, negara-negara berusaha sedaya
upaya untuk kembali ke tahap normal yang tertentu. Saat kita menghadapi keadaan yang
huru-hara akibat daripada pandemik, kita mendambakan ketertiban datang ke dalam hidup
kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan aman. Negara-negara di dunia mencari
ketertiban dan kedamaian dengan idea dan kebijaksanaan kita sendiri, dan juga dengan
alam sains dan penaakulan manusia. Walau bagaimanapun, kita ketahui dari penyataan
firman Tuhan bahawa keamanan dan ketertiban yang sejati hanya boleh diperolehi di
dalam Kristus dan di dalam Kerajaan-Nya. Oleh itu, Yesus mengajar murid-murid-Nya dan
kita untuk berdoa, “Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.”
(Matius 6:10)
Kerajaan Tuhan pasti akan dibangunkan pada akhirnya apabila Yesus kembali. “Lalu
malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di
dalam sorga, katanya: "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang
diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya."” (Wahyu 11:15)
Sebagai Gereja-Nya, kita dipanggil untuk memberitakan Kerajaan Tuhan, memberikan
kesaksian tentang kuasa, kasih dan rahmat keselamatan Kristus. Kita harus
mendemonstrasikan realiti pemerintahan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup serta
penyembahan kita, untuk menarik seramai mungkin orang ke dalam Kerajaan Tuhan. Untuk
tujuan ini, saya mendorong kita, saudara-saudari saya dalam Kristus, dengan sedar dan
bersungguh-sungguh Berdoa agar kerajaan Tuhan datang kepada bangsa kita, dengan tekun
dan kerendahan hati untuk mencari Roh Kudus Memperkasakan kita semasa kita
melangkah ke tahun yang akan datang yang penuh dengan pelbagai cabaran, dan dengan
setia dan bersemangat untuk Mengkhabarkan injil Kerajaan Tuhan pada musim dan di luar
musim.
Kerajaan-kerajaan dunia tertakluk kepada goncangan. Akan tetapi, Kerajaan Tuhan adalah
Kerajaan yang tidak tergoncangkan. “Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak
tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara
yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut.” (Ibrani 12:28). Dengan keyakinan
kepada Tuhan ini, marilah kita melangkah ke tahun 2022 dengan harapan dan penantian
yang besar terhadap apa yang akan Tuhan lakukan. Semoga Kerajaan-Nya datang,
kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita, di bumi seperti di syurga!
Semoga tahun 2022 menjadi tahun di mana kita menyaksikan peningkatan Kerajaan Tuhan
dan kebenaran-Nya dalam semua aspek kehidupan!
Dengan kasih dan berkat dalam Kristus,

4. Kami bersyukur dan memuji Tuhan atas
pentahbisan 3 paderi dan 4 diakon pada
tahun 2021.
5. Walaupun di tengah-tengah sekatan dalam
perjalanan dan pergerakan, kami bergembira
dengan sambutan yang menggalakkan untuk
acara Diosis. Kami bersyukur kepada Tuhan
atas inovasi yang diberikan kepada penganjur
dan pasukan teknikal.

5. Pemuridan yang berkesan dan benar bagi
pemimpin awam kita supaya mereka menjadi
terang dan garam dalam komuniti, keluarga dan
masyarakat mereka secara amnya, memberikan
kesaksian yang baik untuk Kristus.

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

PUJIAN DAN KESYUKURAN

1. Pelancaran Dekad Pemuridan kami (20212030) pada Januari 2021
2. Kesetiaan dan Kebaikan Allah di tengahtengah pelbagai cabaran dan kesukaran
akibat daripada pandemik Covid-19.
3. Pentahbisan 5 paderi baharu pada
Disember 2021. Penamatan 6 penuntut
seminari dari STM dan bersyukur untuk
Canon James Juhari & Rev Kenny Tan yang
setia melayani selama bertahun-tahun.
Mereka telah bersara pada tahun lalu.
4. Menaiktaraf St. Mary, Bau, sebagai sebuah
paroki yang baharu pada April 2021, sebagai
tambahan selepas St Benedict, Skrang dan
Christ Church, Stunggang, yang terdahulu
telah dinaiktaraf.

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

4. Membangkitkan dan memperlengkapkan
paderi, pastor, penginjil dan pelayan sepenuh
masa untuk menghadapi cabaran yang dihadapi
oleh Gereja pada hari-hari mendatang.

5. Penubuhan Gerakan Doa dan Mobilisasi
Anglikan, Perhimpuan Doa Diosis dan
Pertemuan-Pertemuan Doa.

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. Retret Paderi-Paderi Diosis dan Sinod Diosis
pada bulan September 2021.
5. Pelayanan yang efektif dan berimpak dalam
menghadapi cabaran Covid-19.

