
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

                                      Aurora Nova – Satu Fajar Baru (Latin) 
 

 
“Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau 

kemasyhuran-Ku kepada patung. Nubuat-nubuat dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang 
baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.” (Yesaya 42:8,9) 
 
Hari yang baru telah terbit untuk Malaysia. Semua orang mahukan satu permulaan yang baru. Selepas 61 
tahun, majoriti rakyat Malaysia memutuskan mereka mahukan seorang kapten baru untuk menerajui - 
walaupun kapten baru itu bukanlah seorang kapten yang muda. Beberapa bulan sebelum PRU14, orang 
Kristian telah berdoa untuk kehendak Allah terjadi, kegelapan disingkirkan, kebenaran bertakhta, dan lebih 
dari itu, satu pilihanraya yang aman. Semua itu telah berlaku. 
 
Gereja telah mengalami banyak intimidasi dan penindasan semasa pentadbiran lalu. Akhirnya, Tuhan 
mensirnakan kegelapan dan menghantar satu mesej kepada umat-nya yang keletihan, “Bangkitlah, menjadi 
teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan 
menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.  Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, engkau akan 
tercengang dan akan berbesar hati.” (Yesaya 60:1-2,4-5). 
 

Seolah-olah Allah berkata, "Bangunlah! Berhentilah untuk cuba melakukannya sendiri! Ia adalah satu fajar 
baru!” Dan cahaya fajar baru itu cukup terang sehingga orang yang hilang dalam kegelapan akan dapat 
mencari jalan untuk kembali. 
 

Bagaimanakah orang Kristian boleh membantu untuk memastikan fajar baru ini akan menjadi satu hari baru 
yang cerah untuk Malaysia? Bishop Emeritus Hwa Yung mencadangkan 3 cara (Lihat 
https://safespace.my/fajar-baru-hwayung): 
 

Pertama, tanpa mengira siapa yang memegang kuasa pemerintahan, kita semua haruslah melakukan 
dengan segala kemampuan kita untuk memastikan integriti dan akauntabiliti dimartabatkan dalam kerajaan. 
Kita tidak harus takut menggunakan saluran berita dan media sosial untuk mendedahkan kejahatan, 
ketidakcekapan dan rasuah di setiap peringkat. Bagi kita yang merupakan kakitangan kerajaan, kita haruslah 
berusaha untuk menjadi contoh dan teladan yang penuh ketekunan, kejujuran dan belas kasihan, seperti 
Yusuf, Daniel dan Nehemia dalam Alkitab. 
 

Kedua, umat Kristian dipanggil untuk tekun berdoa “bagi raja-raja dan semua yang memegang kuasa, 
supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh hormat.” (1 Tim 2:2). Sekiranya Malaysia ingin melihat 
kepenuhan berkat Allah yang melibatkan intergriti, keadilan dan belas kasihan atas Malaysia baru kita, 
tahap doa ini haruslah ditingkatkan dan diteruskan bagi tahun-tahun yang mendatang! 
 

Ketiga, kita dipanggil untuk menjadi “garam dan cahaya dunia” (Mat 5:13-14). Sebagai garam, kita dipanggil 
untuk mencegah kemerosotan nilai-nilai moral dalam masyarakat, sebaliknya memberikan perisa 
kepadanya. Sebagai cahaya, kita harus bersinar terang atas kegelapan rohani dan moral. Kita tidak boleh 
komplain tentang rasuah, isu perkauman atau penyelewengan kuasa jika kita sendiri melakukannya!   
 
Adakah Fajar Baru itu akan membawa kepada hari-hari yang lebih cerah? Bagi orang Kristian, ia sangat 
bergantung kepada sama ada kita akan berdoa dan hidup sesuai dengan panggilan kita!  

Salam Malaysia 2.0! 
 

Warta Suku Tahun yang menghubungkan pelayanan penerbitan dan gereja BM 

 

 

 

 

https://safespace.my/fajar-baru-hwayung


 

  
Menabur Bahan Sumber BM Kristian 

 

Anak-Anak Singa Mengaum 
 

“Aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku teringat akan 
kamu dan aku sentiasa mendoakanmu dengan sukacita 
dalam setiap permohonanku, kerana persahabatanmu 

dalam Injil dari mulanya hingga sekarang.  
Aku yakin bahawa Allah yang telah memulakan suatu 

pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya 
hingga hari Yesus Kristus. (Phil 1:3-6) 

 

Jutaan terima kasih kepada para 
penderma yang telah memberi 
secara khusus untuk menghantar  
Alkitab Kanak-Kanak dan Singa 
Yehuda ke Sarawak beberapa bulan 
yang lalu. Dari Lawas ke Selangau ke 
Kuching, kanak-kanak Kristian 
membaca firman Tuhan dalam 
bentuk gambar dan komik, yang 
dimungkinkan oleh pemberian anda.  

 

     
 

          
 

   Singa Yehuda disebarkan di Trusan, Lawas. 
 

           
 

   
 

  Dan ke Kg Gudang Limau, Pitas, Sabah.  
 

    
 

   *Terus dukung dalam doa untuk Projek Singa Yehuda ini. 
 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Aku Dengar Panggilan-Nya 
 
Berpisah 2 tahun dari keluarga adalah satu komitmen dan 
pengorbanan yang besar untuk Arnnie apabila dia 
mendaftar sebagai pelajar Sekolah Alkitab. Ibu berusia 37 
tahun ini adalah salah seorang daripada 30 pelajar 
Sekolah Alkitab yang dibantu di bawah Inisiatif Sikhem. 
Arnnie dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. 
Bapanya berkahwin sebanyak 9 kali dan ibunya 5 kali. Dia 
dibesarkan oleh datuknya sejak berusia 6 tahun, tetapi 
datuknya meninggal ketika dia berumur 15 tahun. Dia 
adalah anak sulung dari 6 bersaudara. 
 

Pada masa-masa yang sukar itulah dia 
mengenali Kristus, dan telah dilindungi 
dari pelbagai masalah sosial. Dia adalah 
salah seorang pelajar terbaik di sekolah. 
Tetapi kemiskinan menghalangnya dari 
melanjutkan pelajaran dan dia terpaksa 
berhenti di Tingkatan 5. Kemudian dia 
berkahwin pada usia 23 tahun. 
 
Apabila ditanya bagaimana dia mengenali Tuhan, dia 
tidak dapat menentukan secara tepat waktunya. Tapi dia 
teringat pernah mengalami keajaiban Tuhan ketika dia 
berusia 9 tahun. Berkali-kali Tuhan menghantar seseorang 
untuk membantunya, termasuk membayar yuran 
peperiksaan PMR dan SPMnya. Dia mengalami lebih 
banyak kasih kurnia Tuhan setelah dia menikah dan 
mempunyai 7 anak. Malangnya, dia kehilangan anak 
ketujuhnya semasa lahir. Tetapi kasih Tuhan membaluti 
dan menyembuhkannya. Kerana sudah mengalami kasih 
Tuhan sejak kecil, wajar sekali bagi Arnnie untuk aktif 
dalam melayani mereka yang memerlukan kasih sayang 
dan kasih kurnia Tuhan, terutama dalam pelayanan 
wanita dan anak-anak. 
 

  
 

Sejak awal lagi dia sudah ingin ke 
seminari. Tetapi latar belakang 
keluarganya membuat pemimpin 
dan jemaatnya melepas pandang. 
Mereka tidak berfikir dia layak 
menjadi seorang gembala, sebab 
itulah mereka tidak mendukung 
hasratnya. Tetapi itu tidak 
menghalangnya daripada masuk 
ke sekolah teologi. Dengan iman 
dia mendaftar diri sebagai pelajar 
Luther Seminary, tanpa 
mengetahui bagaimana dia dapat 
membayar yuran sekolahnya. 
 
 

 

 

 
 

 



  
 

Suaminya bekerja di ladang kelapa sawit, dengan 
pendapatan sekitar RM 920 sebulan. Mereka mempunyai 
satu plot kecil sawah padi juga. Dua anak lelakinya yang 
lebih tua (umur 14 dan 13) menuntut di sekolah 
menengah, dan 3 orang yang lebih muda (umur 8 hingga 
11) masih di sekolah rendah. Satu-satunya anak 
perempuan mereka yang berumur 6 tahun belajar di 
tadika. Walaupun berpendapatan kecil, suaminya sangat 
menyokong hasratnya untuk melengkapkan diri bagi 
pelayanan selama dua tahun. 
 

  
    30 pelajar Sekolah Alkitab yang didukung oleh individu,          
    sel grup dan gereja melalui Sikhem Initiative tahun ini. 
 

Impiannya adalah untuk terus melahirkan lebih ramai 
Samuel-Samuel di gerejanya. Dia pernah mengikuti 
latihan Lapan Permata Wawasan Penabur, dan telah 
menggunakan pelajaran sekolah Minggu itu di gerejanya. 
Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk sebuah Sel Grup 
gereja Brethren di PJ yang telah membantu membayar 
yuran dan berdoa untuk Arnnie serta  keluarganya. 

 

 

Bersama-sama dengan Elson, Gloria, Rojana dan 
Jeannyfer, mereka akan memberikan 2 tahun terbaik 
mereka lagi untuk melayani Tuhan sebagai staf MCCC 
apabila NLV mereka berakhir pada bulan Oktober ini. 
Sekali lagi mereka akan memulakan satu perjalanan iman 
dengan Tuhan, mempercayai bahawa Tuhan akan 
menyediakan RM 3,000 sebulan setiap orang untuk 
menyokong pelayanan mereka. Anda juga boleh menjadi 
saluran berkat Tuhan kepada orang muda ini! 
 

  
 

 

 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Melayani Tuhan dengan Hati 
 

Sherley Ziana berasal dari 
Telupid, Sabah. Dia menerima 
Kristus sebagai Penyelamatnya 
ketika dia berusia 16 tahun. 
Tetapi di universitilah dia belajar 
lebih banyak tentang erti menjadi 
murid Kristus dan erti  memberi 
hidupnya untuk melayani Tuhan. 
Dia lulus dari UMS dengan ijazah 
dalam Matematik dan Ekonomi.  

Langkah pertama dalam pelayanannya ialah dalam 
Campus Life Connection (CLC) di mana dia belajar 3 Asas 
CLC: mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjadi 
murid Kristus. Walaupun dia seorang Kristian generasi 
ketiga, dia belajar berdoa, berpuasa dan mendalami 
Firman Tuhan hanya ketika dia berada di kampus. 
Pengalaman di CLC telah menyiapkan dirinya untuk 
mengambil satu lagi langkah pelayanan sebagai New Life 
Volunteer (NLV) dengan MCCC setelah tamat pengajian. 
 
Sudah 9 bulan sejak dia melayani sebagai NLV, dengan 
pengalaman berkongsi Kristus pada setiap hari. Katanya, 
“Urgency itu nyata; orang perlu tahu kasih Kristus. 
Generasi muda perlu dimuridkan.” Dia memegang 2 
Timotius 2:2, “Segala yang telah kaudengar daripadaku di 
hadapan saksi yang ramai, sampaikan kepada orang setia 
yang dapat mengajarkannya kepada orang lain pula.” 

 

 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Satu Perjalanan Misi ke Pedalaman 
 
Cuaca panas dan kering, kekurangan bekalan air dan 5 
hari tanpa internet, tidak menghalang semangat staf 
muda MCCC seperti Sherley yang memimpin sekumpulan 
pelajar sekolah menengah untuk satu perjalanan misi ke 
pedalaman Pitas. Perjalanan misi itu adalah untuk 
mendedahkan para pelajar kepada perkongsian kasih 
Tuhan di pedalaman melalui filem Yesus, penginjilan satu-
dengan-satu menggunakan "Empat Hukum Rohani" dan 
“Buku Dasar Bimbingan Lanjutan.” 
 

  
 

Ada kalanya mereka harus berjalan merentasi bukit-bukit 
dan hutan selama 30 hingga 60 minit untuk melakukan 
kunjungan rumah. Keupayaan bercakap bahasa tempatan 
adalah penting dalam menjangkau penduduk kampung, 
kerana ramai di antara mereka tidak boleh berbahasa 
Malaysia. Tetapi kunjungan itu membawa sukacita 
kepada pendduk,  mengetahui bahawa ada orang lain 
yang memperhatikan mereka. Mereka juga mendengar 
jenaka tentang pelawat yang muncul hanya sekali dalam 
setiap 5 tahun, apabila pilihanraya menjelang! 
 
Puji Tuhan untuk 33 orang yang menerima Yesus! 
 

Aktiviti Jumlah Orang 

Perbualan Injil 5 

Berkongsi 4 Hukum Rohani 47 

Berdoa Menerima Kristus 33 

Tayangan Filem Yesus 43 

Berkongsi tentang Roh Kudus 6 

Dasar Bimbingan Lanjutan 23 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      Badan Penasihat 
 

 

 
 

              Badan Pengurus (Penabur) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Rev Danil Raut 

 Rev Datuk Jerry Dusing 

 Rev Wong Fong Yang   

 Lim Heng Seng 

 

 Chow Chee Yan  

 Alfred R. Tais 

 

 Roshan Thiran 

 Randy Singkee 

 

   

  
       Tayangan Filem “Yesus”                 Melawat gereja lokal 
 

Everly berkongsi Injil dengan 
seorang datuk berusia 60 tahun. 
Lelaki itu memberitahunya 
bahawa dia menerima Tuhan 
setahun yang lalu. Alangkah 
indahnya di atas gunung-gunung  
melihat kaki mereka yang membawa berita baik, yang 
mengkhabarkan kedamaian, yang membawa khabar 
kesukaan, yang mengkhabarkan penyelamatan, yang 
berkata kepada Sabah, “Allahmu bertakhta!” (Yes. 52: 7) 

 
Sherley memberi dorongan kepada 
seorang wanita muda yang sudah 
lama tidak pergi ke gereja. Pada 
hujung minggu itu, Sherley 
tersentuh melihat dia datang 
bersama tunangnya ke kebaktian. 
Sherley berkata kepadanya, “Jangan 
berhenti dari berhimpun, seperti 
yang dilakukan oleh setengah orang. 

Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu 
sedar Hari Tuhan itu kian hampir.” (Ibr 10:25) 
 

 

 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

To Magandai with Love 
 

Kenalkan Jasni yang berusia 10 tahun dan rakan-rakannya 
dari Kampung Sungai Magandai, sebuah kampung 
terpencil di Daerah Kota Marudu, yang hanya boleh 
diakses oleh kenderaan 4WD. Apabila musim hujan, 
perjalanan dari Kota Marudu mengambil masa kira-kira 7 
jam untuk melintasi 60 km jalan tanah itu. 
 

  
 

Jasni dan rakan-rakannya tidak menikmati keseronokan 
moden seperti iPad, saluran Disney dan perkara-perkara 
yang anak-anak kita mengambil begitu sahaja dalam 
kehidupan seharian mereka. Hujung minggu bererti 
membuat dua pedang kayu untuk permainan pedang. 
 

  
 

Mereka semua pergi ke SK Magandai di kampung itu. 
Kebanyakan mereka tinggal di kampung-kampung sekitar 
seperti Sonsogon Paliu, Makatol Darat, Suyad 
Binugungan, Sonsogon Magandai, Sonsogon Suyad dan 
Mini Sulang. Para pelajar ini perlu bangun seawal pukul 
3.30 pagi untuk bersiap-siap sebelum berjalan tanpa alas 
kaki ke sekolah. Perjalanan selama kira-kira tiga jam itu 
memerlukan mereka merentasi hutan. Untuk 
mengelakkan rasa takut berjalan dalam kegelapan, 
mereka bergerak dalam kumpulan dengan kawan-kawan 
atau adik-beradik dengan bantuan lampu suluh. 
 

  
 

Biasanya, pelajar-pelajar ini akan tiba di sekolah di sekitar 
jam 7 pagi. Mereka kemudiannya akan menyalin pakaian 
sekolah mereka dan memakai kasut Bata sebelum 
pelajaran bermula. Inilah rutin harian 150 pelajar dari 
Sekolah Kebangsaan Magandai yang perlu mereka lalui. 
 

Tetapi terima kasih kepada Astro kerana melalui 
cawangan tanggungjawab sosial korporatnya, Astro Kasih, 
tiga buah bangunan asrama baru telah dibina untuk 
meringankan kepayahan kanak-kanak. Domitori untuk 40 
pelajar lelaki dan 40 pelajar perempuan itu juga 
dilengkapi dengan dapur, ruang tamu, bilik stor, di 
samping kemudahan asas elektrik dan air. 
 

 

Visi Wawasan Penabur 
 

Menabur, menanam dan menyebar bahan sumber 
Kristian yang terbaik di kalangan umat Kristian 

berbahasa Malaysia di Malaysia 

 

 

 



   
 

 

Enam puluh peratus penduduk kampung mengaku 
sebagai Kristian, dan selebihnya adalah pagan. Guru-guru 
pula adalah dari Seventh-Day Adventists, dengan 3 guru 
Islam dari Semenanjung. Tidak ada percubaan Islamisasi 
berlaku di sana, di mana babi dan ayam berkeliaran 
secara berleluasa. 
 

   
 

Kampung Sungai Magandai mempunyai kira-kira 100 
buah keluarga dengan anggaran penduduk 600 orang. 
Majoriti adalah Dusun Sonsogon. Kebanyakan mereka 
masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan jagung 
dan ubi kayu sebagai pengganti beras. Rumah-rumah 
masih sangat tradisional, diperbuat daripada sumber 
hutan yang mereka dapati. Satu ciri unik adalah bumbung 
mereka yang diperbuat daripada daun-daun pokok yang 
lebar. 
 
GST sifar tidak bermakna apa-apa kepada mereka, kerana 
ia sentiasa GST (Gatang Semua Tinggi). Satu tong gas 
mencecah RM80, pek beras kualiti rendah 10 kg adalah 
RM32, petrol (1.5L) RM 8, minyak masak 1L RM5 dan satu 
kg gula RM5. Terima kasih kepada SWEPA Barefoot Solar 
Project yang telah menyalakan rumah-rumah kampung, 
dengan bayaran bulanan minimum RM15 untuk 
penyelenggaraan panel solar. 
 

Terdapat sebuah gereja PCS di sana, yang setia berkongsi 
Berita Baik dengan penduduk. Menurut Gembala Jahani, 
dia mempunyai 2 keluarga yang terdiri dari 8 orang 
sebagai jemaahnya. Ada sebuah gereja Katolik kecil di 
kampung  yang  lain,  dengan  jumlah  jemaah  yang  lebih 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana Kita Boleh Bekerjasama 

Menyumbang kepada “Kempen Satu Anak Kristian 

Satu Alkitab” untuk kanak-kanak Gereja BM Orang Asli, 

Sabah dan Sarawak 

 

Doa Syafaat. “Jikalau bukan TUHAN yang 

membangun rumah, sia-sialah usaha kita yang 

membangunnya”. Saya mahu serahkan diri kepada 

Tuhan untuk berdoa bagi gereja-gereja BM dan 

pelayanan Wawasan Penabur. 

 

 

 

 

Mensponsor pekerja sepenuh masa atau pelajar Sekolah 

Alkitab di pedalaman melalui “Inisiatif Sikhem” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Address 

Name (or Company Name) Contact Person 

Ini adalah sumbangan saya/kami untuk Wawasan Penabur*: RM __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya / Organisasi/Syarikat saya mahu menyumbang untuk pelayanan Wawasan Penabur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : _________________________________________   Email: _____________________________ 

Alamat: ___________________________________________________________________________ 

Nombor Telefon :     _______________________ (rumah) ____________________________ (pejabat) 

                                                                

                                _______________________ (telefon bimbit)  ________________________  (fax) 

 

 

 

 

 

 

Cek: atas nama “Wawasan Penabur Sdn Bhd” 

Bank-in: Akaun Maybank: 5623 6663 2813 

* Sila fax/kirim/email bank-in-slip kepada kami. 
 

 

kurang sama. Baru-baru ini SIB juga telah mula 
menjangkau Sonsogon Suyad. Bersebelahan dengan 
gereja PCS adalah gereja SDA yang baru dibina di mana 
guru-guru datang berbakti. Mereka juga berusaha untuk 
mendapatkan kanak-kanak di asrama untuk pergi ke 
gereja SDA, oleh itu, mereka sering mengenakan banyak 
larangan ke atas pelajar yang ingin meninggalkan asrama 
untuk ke gereja pada hari Ahad. 
 

      
 

Gembala Jahani lulus dari Luther Seminary tahun lepas. 
Melalui Inisiatif Sikhem kami, yuran sekolah dan sokongan 
bulanannya telah diberikan oleh seorang jemaat PJEFC 
selama 2 tahun. Memang sangat sukar di Magandai. 
Wawasan Penabur merancang untuk melawat Gembala 
Jahani pada bulan Oktober tahun ini. Adakah anda ingin 
memberkati anak-anak di Magandai dengan Alkitab 
Kanak-Kanak, beg sekolah, alat tulis dan buku-buku lain? 
Perjalanan singkat ke Magandai pasti akan mengajar 
makna rasa syukur ... 
 

 
 

 

Menyumbang untuk projek “Singa Yehuda” bagi 

mencetak dan menyebar komik Injil dan Apologetika. 

 

 

 

 

Menyumbang kepada “Magandai Initiative” untuk 

memberkati kank-kanak dengan Alkitab, buku-buku rohani, 

beg sekolah dan alat tulis.   


