Warta Suku Tahun yang menghubungkan pelayanan penerbitan dan gereja BM

Kebangunan Rohani dan Orang Muda
“Setiap kebangunan rohani bermula dalam satu persekutuan doa,” kata J. Edwin
Orr. Dan menurut Matthew Henry, “Setiap kali Allah bermaksudkan berkat-berkat
yang besar untuk umat-Nya, Dia membuat mereka berdoa terlebih dahulu.”
Dalam setiap generasi Allah telah setia untuk membawa kebangunan rohani
kepada umat-Nya dan bangsa-bangsa. Dalam hampir semua peristiwa,
pergerakan Roh ini paling nyata di kalangan orang muda. Penelitian
menunjukkan bahawa 85 peratus daripada semua orang yang telah
diselamatkan bertaubat sebelum umur 30 tahun, dan kebanyakan mereka
menerim Yesus sebelum usia 25 tahun. Seorang pendeta menggambarkan
orang muda sebagai “pemarak” yang dapat membantu menghidupkan api
kepada “kayu-kayu tua”.
Pada bulan November 1904, satu kebangunan yang hebat telah melanda
Wales. Beberapa tahun sebelum Kebangunan Rohani Welsh, seorang remaja
bernama Evan Roberts telah mendengar F. B. Meyer berkhutbah tentang
perlunya satu kebangunan rohani. Dalam kebaktian itu, Roberts membuat satu
komitmen untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi kebangunan rohani.
Selama tiga belas tahun dia mencari wajah Tuhan dan meminta pencurahan
Roh Kudus. Pada umur 26 tahun, dia merasakan panggilan untuk berkhotbah
dan mula mempersiapkan dirinya secara dengan mendaftarkan diri di sekolah
teologi di New Castle. Dia berkata kepada pengetua kolejnya, “Saya terus
mendengar suara yang memberitahu saya bahawa saya mesti pulang ke
tempat asal saya untuk bercakap dengan orang muda di gereja saya.” Maka
bermulalah satu kebangunan rohani di mana 100,000 orang telah bertaubat
dalam tempoh lima bulan di seluruh Wales.
Team Wawasan Penabur telah membuat banyak perjalanan ke pedalaman
Sabah & Sarawak dalam beberapa bulan terakhir ini. Sembilan perjalanan
dalam dua setengah bulan! Dalam Berita Rakan Penabur kali ini, kami ingin
berkongsikan pekerjaan besar yang Allah telah lakukan di kalangan orang muda
di pedalaman Sabah dan Sarawak. Ada banyak tanda-tanda kebangunan
rohani yang sangat menggalakkan dan pergerakan Roh yang memberi kita
tanda-tanda satu lagi ambang kebangunan rohani di kalangan orang muda.
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Kita harus percaya bahawa Tuhan akan membantu kita untuk mempengaruhi
generasi kita bagi Kerajaan Allah. Kita perlu berdoa dan bertindak jika ingan
melihat satu kebangunan rohani di negara ini, semasa generasi kita. Sekiranya
kita dapat melihat satu kebangunan rohani di kalangan peratusan tertentu dari
orang Kristian, dan mereka dapat mempengaruhi kebangunan rohani di
kalangan rutusan ribu orang muda lain yang belum percaya kepada Kristus, dan
sekiranya Tuhan bergerak secara dahsyat di kalangan orang yang percaya dan
yang belum percaya pada masa yang sama, generasi kita pasti akan
menyaksikan satu kebangunan rohani yang besar di Malaysia “untuk saat yang
seperti ini”!

Selamat Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019!

Angin Kencang Nan Segar di Long Unai
“Dan apabila ribut itu datang, dan angin kuat mengguncang
hutan, serta guruh dan kilat mengumumkan kebesaran langit,
maka biarlah hatimu berkata dengan kagum, “Tuhan bergerak
dalam dahsyat.” - Kahlil Gibran, The Prophet
Ketika kami (team Wawasan Penabur) datang ke STP Belaga
untuk menghadiri Hari Wisuda ke-31 mereka, kami tidak
menyangka akan bertemu dengan 7 orang pelajar Penan yang
berasal dari Long Unai. Apa yang istimewa tentang Long Unai?
Long Unai adalah kampung terakhir di Daerah Belaga, hanya 3
KM dari sempadan Kalimantan. Untuk sampai ke kampung itu,
seseorang perlu menaiki 4WD selama 3 jam dari Bintulu ke
Empangan Bakun, kemudian mengambil bot laju merentasi
Empangan Bakun dan menelusuri Sungai Balui selama 8-9 jam
ke Long Busang. Dari sana ada perjalanan 3-4 jam dengan 4WD
lagi ikut jalan balak untuk tiba di Long Unai (atau 2 jam dengan
bot kecil jika tidak banyak barang yang mahu dibawa!).
Long Unai mempunyai kira-kira 400
penduduk yang terdiri daripada suku
Penan dan Kenyah Bakung. Sejarah
penempatannya bermula pada akhir
1980-an. Tidak ada kemudahan
awam seperti klinik atau sekolah,
kecuali sebuah tadika Kristian gereja
BEM. Sekolah terdekat terletak di
Long Busang, 4 jam perjalanan balak.
Pekan terdekat dari Long Unai adalah
Kapit yang mengambil masa 9 jam mengikuti jalan balak dan 5
jam dengan feri ekspres untuk sampai.
Disebabkan keterpencilannya, 75% penduduk Long Unai tidak
mempunyai sijil kelahiran atau kad pengenalan. Perjalanan
jauh dan kos yang tinggi untuk ke bandar utama menghalang
mereka daripada mendaftar kelahiran dan mendapatkan kad
pengenalan. Malah pastor dan penginjil tidak termotivasi untuk
pergi ke kampung ini. Kali terakhir mereka mempunyai pastor
adalah pada tahun 2015. Tetapi mereka tidak dilupakan. Tuhan
telah menghantar satu angin pemulihan pada September 2016.

Permulaan Kebangunan Rohani
Silamtibai adalah salah seorang daripada 7 pelajar Penan yang
menuntut di STP Belaga. Apabila gereja BEM di Long Unai
dimulakan dahulu, penduduknya kuat dalam iman. Tetapi
kekurangan mentor dari para pastor atau penginjil menjadikan
mereka mula jatuh ke cara-cara lama mereka. Tidak ada
kesatuan di antara mereka. Setiap orang mempunyai agenda
sendiri, berjuang untuk berada di atas (dalam kepimpinan
gereja), dan saling memburuk-burukkan. “Kami hanya Kristian
kulit. Minum, merokok, mengambil dadah dan pergaulan bebas
adalah sangat biasa,” katanya.

Silamtibai

Gereja BEM di Long Unai

Pada Ogos 2016, 14 orang muda Long Unai (3 lelaki dan 11
perempuan) telah menghadiri mini konferensi belia di Long
Busang. Di akhir konferensi itu, penceramah itu berkata,
“Apabila kamu pulang dari sini, kamu akan melihat Tuhan
melakukan kerja yang hebat di kampung kamu. Akan ada
kebangunan rohani di kampung kamu.” Dengan sepenuh
hati muda-mudi Penan itu mengimankan janji itu. Ketika
mereka masih dalam perjalanan pulang ke kampung mereka,
Allah telah membangkitkan sekumpulan pendoa syafaat di
kalangan orang muda di Long Unai. Pemudi terutamanya,
berdoa dengan sepenuh hati agar anak-anak muda akan
kembali kepada Tuhan, bertaubat dari dosa-dosa mereka.

Lawatan dari Roh Kudus
Pada Sabtu malam itu, sekembali dari konferensi, ketika
para muda-mudi berkumpul untuk berdoa, Roh Kudus
datang melawat mereka. Mereka mula bercakap dalam
bahasa yang tidak diketahui. Dua pemuda boleh berdoa
dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang mereka tidak
tahu sebelum itu. Para belia mula bertaubat dari dosa-dosa
mereka, dan dosa-dosa penduduk Long Unai. Terjadi satu
kerinduan yang mendalam untuk Tuhan. Tuhan telah
memakai dua pemudi untuk bernubuat dan diberi
penglihatan tentang dosa-dosa yang tersembunyi.

Kejadian itu tersebar ke seluruh penduduk kampung. Orang
ramai mula datang ke gereja. Buat pertama kalinya, seluruh
kampung berpuasa selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu,
berlaku pertaubatan yang mendalam (dari yang muda
hingga yang tua) dan orang ramai mula membakar semua
azimat yang mereka simpan.
Perkara yang paling menakjubkan adalah: orang Penan yang
paling degil juga membuang dan membakar azimat mereka.
Selama bertahun-tahun, walaupun mereka mengaku mereka
adalah Kristian, mereka masih menyimpan semua azimat
sebagai pelindung semasa masuk ke hutan. Pakcik Silamtibai
telah menyembunyikan azimatnya di sungai. Tetapi seorang
gadis bernubuat dan mendedahkan tempat rahsia di mana
dia telah menyembunyikan azimatnya itu. Dia bertaubat dan
menerima Yesus sebagai Tuhan.
“Lelaki Penan yang paling degil di
Long Unai bertaubat dan menerima
Tuhan,” kata Silamtibai.
Silamtibai sendiri telah memberikan
hidupnya kepada Allah pada tahun
2016. Dari seorang “Kristian kulit”
ketika dia mengikuti konferensi itu,
Tuhan telah membuka hatinya.
Selama 3 hari dia tidak boleh makan
atau tidur kerana dia diseksa oleh
roh jahat. Hanya pada hari ke-7 dia
dilepaskan sepenuhnya.

Satu Urapan Segar
Hari ini, gereja itu penuh. Umat Tuhan hanya mahu berada
di kehadiran-Nya. Pastor terakhir berhenti dari pelayanan di
Long Unai pada tahun 2015. Oleh itu, tiada seorang pun
yang boleh menuntut telah memulakan kebangunan di Long
Unai. Tuhan sendiri telah melawat umat-Nya, yang sangat
merindukan Tuhan, bermula dari golongan muda. Setiap hari
ada peperangan rohani dan pelepasan. Persekutuan tidak
lagi terbatas pada hari Ahad; mereka diadakan satu hingga
tiga kali sehari bermula dengan Renungan Pagi pada 5:30
pagi. Semuanya dipimpin oleh golongan muda. Ketukan
gendang bambu atau kayu keras menandakan bermulanya
kebaktian. Dan kini gereja sentiasa penuh!

Nasan bekerja sebagai seorang mekanik di kem pembalakan
berhampiran Long Unai. Di sana dia terpengaruh dengan
budaya mabuk, merokok dan dadah. Pada suatu hari, dia
mendengar tentang perkara aneh yang berlaku di
kampungnya. Jadi dia memutuskan untuk kembali bagi
mencari tahu Dia sangat terkejut melihat anggota
keluarganya menangis dan bertaubat. Tuhan berbicara
kepadanya tentang ketagihannya dan dia bertaubat,
meminta Tuhan memperbaharui fikirannya. Pada hari ke-3,
dia dibebaskan sepenuhnya daripada ketagihannya! Hari ini,
dia berada di Tahun 2 di Sekolah Alkitab.
Lingan juga bekerja di kem. Seperti kebanyakan orang lelaki
Penan, mereka memilih untuk berhenti bersekolah di usia
yang sangat muda kerana jarak jauh ke Long Busang.
Bersama Nasan, dia kembali untuk melihat apa yang berlaku
di Long Unai. Dia melihat abangnya yang diganggu oleh roh
jahat telah dibebaskan. Tuhan membuka hatinya dan dia
bertaubat. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani
Tuhan dan masuk ke Sekolah Alkitab.

Dalam salah satu persekutuan doa, ada seorang gadis berdiri
dan meminta mereka untuk pergi ke depan untuk bertaubat
daripada dosa-dosa mereka. Aren mengalami sentuhan
Tuhan. Malah, Tuhan menegur sikap keras kepalanya. Dia
dipenuhi oleh Roh, berteriak dan meratap meminta
pengampunan Tuhan. Dengan perkataannya sendiri, “Saya
tidak pasti apa yang berlaku. Ada peperangan rohani dalam
diri saya. Tetapi Tuhan menang dan saya dibebaskan dari
perhambaan si jahat.”

Menjawab Panggilan
Pada Januari 2017, 9 orang anak muda dari Long Unai
menyahut panggilan Tuhan untuk pergi ke Sekolah Alkitab: 2
ke MIM Lawas, 7 ke STP Belaga. Pada tahun 2019 depan,
salah seorang graduan dari STP Belaga akan mula melayani
sebagai pastor kepada gereja di Long Unai.

Walaupun kebangunan rohani ini pertama sekali bermula
pada bulan September 2016, Tuhan masih memperlihatkan
kemuliaan-Nya dan membangkitkan rohani orang-orang di
sana. Tuhan memilih yang lemah dan yang terkecil untuk
menyatakan kemuliaan-Nya. Pekerjaan Tuhan yang hebat itu
boleh diibaratkan dengan kuasa angin yang kenyang namun
menyegarkan.
“Maka firman-Nya kepadaku: “Bernubuatlah kepada nafas
hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah
kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai
nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan
berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini,
supaya mereka hidup kembali." (Yehezkiel 37:9)
“Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang
menghilang, aku ingin pergi ke gunung mur dan ke bukit
kemenyan.” (Kidung Agung 4:16)

Pokok-Pokok Doa

Lingan & Nasan

Aren

Hati Tersedia untuk Dipakai Tuhan
Salah seorang daripada gadis-gadis yang digunakan oleh
Tuhan adalah Aren (berusia 20 tahun). Aren dan kakaknya
belajar di SMK Kapit. Pada bulan Jun 2016, kedua-dua gadis
itu tiba-tiba mempunyai kerinduan untuk kembali ke
kampung mereka. Seminggu kemudian, dengan beberapa
orang muda, mereka mula mengadakan persekutuan doa di
Gereja. Mereka berpuasa dan berdoa terutamanya untuk
golongan orang muda.

1. Mintalah Tuhan membantu orang percaya di Long
Unai supaya mereka mempunyai satu hubungan
yang dalam dengan Tuhan, membaca Firman-Nya
setiap hari, hidup dalam ketaatan dan berjalan
dengan iman, bukan dengan penglihatan.
2. Berdoa agar orang muda Penan akan menyedari
betapa pentingnya pendidikan, sekurang-kurang-nya
sampai SPM. Semoga mereka cemerlang dalam
pelajaran dan menjadi saksi yang baik. Salah satu
tanda dalam kebangunan rohani Bario dan Ba
Kelalan adalah orang muda Kelabit dan Lun Bawang
cemerlang dalam pendidikan mereka!
3. Berdoa agar api kebangunan rohani akan marak
merebak keluar dari Long Unai sehingga
menjangkau setiap suku di Sarawak.
Kebangunan itu mungkin terpencil, tetapi
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan!

Bersinarlah di Magandai, Ya Tuhan
Salah satu pelayanan Wawasan Penabur adalah mengambil
masa untuk melawat pelajar sekolah Alkitab yang ditaja,
yang kini sedang melayani gereja-gereja di pedalaman.
Pelayanan seperti ini mempunyai dua tujuan: untuk
memberi galakan kepada para hamba Tuhan di pedalaman,
dan untuk memberikan bantuan bahan sumber pengajaran
dan pelayanan dalam pekerjaan mereka.

Salah satu lawatan itu ialah mengunjungi Gembala Jahani
di Sungai Magandai di Kota Marudu pada Oktober lepas.
Perjalanan ke Sungai Magandai mengambil masa lapan jam
dengan 4WD. Ia adalah sebuah kampung Dusun Sonsogon
dengan kira-kira 80 buah rumah. Kebanyakan orang Sabah
akan menghadapi masalah untuk menunjukkan lokasi
Magandai di peta Sabah. Perjalanan ke sana harus
menempuh jalan balak tak berturap yang kurang
bersahabat kepada kereta-kereta kecil, berlumpur dan
berlubang dalam, melalui bukit-bukit yang curam dan
melintasi air separas lutut ketika sungai-sungainya tidak
dibanjiri. Usaha ini hanya memungkinkan apabila cuaca
membenarkan. Semasa musim tengkujuh, 10-15 kilometer
terakhir jalan ini hampir tidak boleh dilalui walaupun
dengan kenderaan pacuan empat roda.

Kampung yang Ramah
Walaupun perjalanan itu sukar, tetapi anda akan dapat
merasakan kedamaian dan ketenangan kampung itu.
Ketibaan kami disambut mesra oleh penduduk kampung
yang telah menanti kami di perkarangan gereja, tidak kira
tua atau muda. Mereka membantu kami memuatkan
Alkitab Kanak-Kanak, bahan renungan kanak-kanak, komik
Singa Yehuda, alat tulis dan berus gigi ke dalam beg galas
untuk anak-anak sekolah. Ada yang membantu
membungkus ubat, dan yang lain menyiapkan semua kasut
dan pakaian terpakai untuk siap diedarkan.

Kebanyakan penduduk kampung membina rumah mereka
tidak jauh dari sungai kecil yang mengalir melalui kampung
bagi mendapatkan sumber air. Rumah-rumah ini diperbuat
daripada papan kayu dan buluh yang sederhana, ada yang
menggunakan daun kering sebagai atap. Jika diintai ke
dalam rumah, kebanyakannya adalah kosong saja. Tidak
ada perabot seperti kerusi, meja, almari dan katil. Semua
aktiviti dilakukan di atas lantai. Oleh kerana tidak ada
tenaga elektrik yang disediakan oleh kerajaan (dan tidak
semua orang mampu membayar RM 15 sebulan untuk
tenaga solar), maka tidak ada peralatan elektrik seperti
lampu, kipas, peti sejuk, radio dan televisyen. Di sini
kehidupan adalah kembali kepada apa yang asas sahaja.

Alkitab Kanak-Kanak untuk Kanak-kanak Sekolah
Ada sebuah sekolah rendah di Sungai Magandai. Ada 210
orang murid ketika kami ke sana. Kebanyakan mereka
datang dari kampung sekitar seperti Sonsogon Paliu,
Makatol Darat, Binontungan Suyad, Sonsogon Magandai,
Sonsogon Suyad dan Mini Sulang. Kanak-kanak dari umur
tujuh hingga dua belas tahun yang berminat untuk belajar
terpaksa berjalan kaki tiga hingga empat jam ke sekolah.
Asrama sekolah hanya mampu menampung maksimum 80
pelajar. Kami juga mendapati bahawa ramai kanak-kanak
yang berusia 10 tahun masih belum boleh membaca!
Berdoalah agar Alkitab Kanak-Kanak yang diedarkan akan
menarik minat mereka untuk membaca atau sekurangkurangnya belajar daripada gambar-gambar di dalamnya.

Bagi orang luar, penduduk kampung ini kelihatan miskin dan
hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai harapan. Jika
anda tinggal bersama mereka untuk beberapa waktu, anda
akan mendapati mereka sebenarnya bahagia dan semangat
bermasyarakat sentiasa hidup di sini. Tetapi mereka juga
menghadapi banyak masalah. Salah satunya ialah
kekurangan zat makanan.

Malnutrisi dan Kanak-Kanak
Di Sabah, orang Dusun telah hidup sebagai satu masyarakat
pertanian dengan padi sebagai tanaman utama mereka.
Tetapi penduduk Sonsogon adalah satu pengecualian.
Kebanyakan mereka adalah pemburu, dan hanya
mengamalkan gaya hidup pertanian dalam beberapa dekad
yang lalu. Kebanyakan penduduk kampung masih lagi
belajar untuk menjadi komuniti pertanian. Makanan utama
mereka ialah ubi kayu, jagung dan keledek. Mereka juga
memelihara ayam dan babi, yang sesekali boleh disembelih.
Memburu (tidak banyak tempat memburu kerana hutan
telah berubah menjadi ladang kelapa sawit) dan menangkap
ikan juga menambah makanan mereka. Walaupun orang
dewasa dapat mengatasi masalah kurang makanan, kanakkanak adalah yang paling banyak dipengaruhi oleh gejala
malnutrisi, kerana mereka memerlukan makanan yang kaya
dengan protein untuk membesar.
Barang dagangan amat terhad di
Sungai Magandai. Kampung itu hanya
mempunyai sebuah kedai runcit yang
menjual beras, mi, garam, gula,
minyak masak, biskut dan beberapa
keperluan asas lain. Di sini, tidak ada
sayur-sayuran import (kubis, lobak
merah, tomato), makanan dalam tin,
daging, ayam, sosej, atau bola ikan.

Apabila Tiada Doktor
Apa yang berlaku jika seseorang sakit? Tiada klinik di Sungai
Magandai. Sekali-sekala ada doktor yang berkunjung untuk
setengah hari, tetapi ini berlaku hanya sekali dalam 3-4
bulan. Pesakit yang sakit tenat menghadapi kesukaran untuk
ke hospital terdekat. Untuk menyewa sebuah pacuan empat
roda ke hospital akan menelan belanja sekitar seribu ringgit,
kerana keadaan jalan raya yang sangat buruk.
Elin, 40, ibu kepada 4 orang anak,
bercerita tentang kesukaran yang
dihadapi oleh ibu-ibu hamil, terutama
yang sudah sarat mengandung.
“Tidak ada bidan atau jururawat di
Sungai Magandai. Sepanjang masa
mengandung, ibu-ibu tidak menerima rawatan perubatan.
Biasanya, sebulan sebelum melahirkan, mereka harus pergi
ke Kota Marudu, Tandek atau Pitas untuk melahirkan dengan
'selamat',” jelasnya.
Kami membuat satu kunjungan perubatan ke Kampung Mini
Sulang, yang hanya boleh diakses dengan berjalan kaki. Satu
pengalaman berjalan sejauh 12 KM melalui hutan. Gembala
Jahani perlu berlari dari rumah ke rumah untuk
memberitahu penduduk kampung bahawa satu tim
perubatan sudah tiba. Kami diberitahu bahawa kami adalah
tim perubatan yang pertama datang ke kampung itu. Kami
juga mengedarkan pakaian terpakai kepada mereka. Dan
kami berdoa untuk mereka sebelum kami kembali ke Sungai
Magandai, untuk menjalankan program kanak-kanak pada
jam 4.30 petang. Pada malam itu, bunyi pukulan beduk
mengingatkan penduduk kampung bahawa ada kebaktian
gereja pada jam 7.30 malam.

Berdoa untuk Lebih Banyak Pekerja
Sungai Magandai dan kawasan sekitarnya telah siap untuk
dituai. “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.”
Selain dari Sungai Magandai, kampung-kampung lain
semuanya tidak mempunyai pastor dan Injil perlu
diberitakan. Sehingga hari ini, sudah ada 5 orang anak muda
yang tamat sekolah Alkitab. Ada seorang yang akan tamat
tahun depan. Ada dua belia, Rospianah dan Ebin, berharap
untuk mendaftar ke Luther Seminary tahun depan.
Ada ramai hamba Tuhan yang
setia melayani di pedalaman
dengan gaji yang kecil;
melayani tanpa pencen, dana
keselamatan
sosial
atau
insurans! Sebab itulah kadar
putus pelayanan sangat tinggi!

Gembala Jahani bercakap
dengan Rospianah dan Ebin

Buatlah perjalanan ke kawasan pedalaman, supaya kita
dicabar bagaimana kita perlu bangkit kerana ada keperluan
besar untuk memenuhi Amanat Agung di Sabah dan
Sarawak.
“Kerana “Sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan
diselamatkan.” Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru
kepada-Nya sedangkan mereka tidak beriman kepada-Nya?
Dan bagaimana mereka dapat beriman kepada-Nya
sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentang-Nya?
Dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada
sesiapa pun yang mengkhabarkan tentang-Nya? Dan
bagaimana orang dapat mengajar kecuali dihantar?
Sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci, “Alangkah indahnya
kaki mereka yang membawa berita baik!”
(Roma 10: 13-15)

Pokok-Pokok Doa:

Satu aspek budaya yang menarik adalah apabila seorang
lelaki berkahwin, dia akan pindah keluar dari rumah orang
tuanya untuk hidup sendiri. Keluarga besar adalah sangat
lumrah di sini – purata antara 10 dan 12 orang. Malah, agak
normal bagi keluarga untuk mempunyai lapan orang anak
atau lebih. Selain itu, sudah menjadi perkara biasa bagi
penduduk kampung untuk berkahwin pada usia muda, 14
atau 15 tahun. Kerana kemiskinan, kebanyakan kanak-kanak
berhenti bersekolah selepas Tahun Enam untuk membantu
keluarga di kebun.

1. Berdoa supaya Tuhan melahirkan lebih ramai
pekerja untuk membawa Berita Baik kepada
kesemua 7 kampung di Magandai. Enam puluh
peratus daripada penduduk adalah pagan, dan
selebihnya adalah orang Kristian yang nominal.
Semoga Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas
Magandai dan sekitarnya.
2. Berdoa untuk anak-anak sekolah di Sungai
Magandai supaya mereka akan mengenali Tuhan
sebagai Penyelamat mereka, belajar untuk berjalan
dengan Tuhan setiap hari dan mengalami kasih
kurnia serta kasih-Nya secara peribadi.
3. Tuhan akan melindungi anak-anak muda dari
semua masalah sosial. Berdoalah agar mereka akan
menyedari betapa pentingnya pendidikan dan
berusaha untuk cemerlang dalam pelajaran
mereka.
4. Berdoa agar Tuhan akan membangkitkan para
pemimpin, pastor dan guru di kalangan Dusun
Sonsogon. Berdoa untuk para pastor, penginjil dan
pemimpin tempatan supaya sentiasa taat kepada
panggilan Tuhan untuk melayani-Nya dengan
setia di mana pun Dia mengutus mereka.

5.

Inisiatif Emmaus
Tahun ini Wawasan Penabur memulakan satu inisiatif baru
dengan menyediakan bahan pengajaran dan khutbah untuk
semua pelajar tahun akhir Sekolah Alkitab. Pakej ini
termasuk bahan Sekolah Minggu Lapan Permata, set OBOR
Belia untuk pelayanan belia, Siri Asas Kepercayaan Kristian,
satu set 29 buku Kaunseling Kristian, Eksposisi Khutbah dan
Pembacaan Alkitab Satu-Dengan-Satu. Terima kasih kepada
para penaja yang membolehkan pakej ini (jumlah kos
RM420) tersedia kepada pelajar pada harga RM 50.

Satu Anak Kristian Satu Alkitab
Nama saya Alessandra Alista dari
Menggatal, Sabah. Saya berusia 7 tahun.
Seseorang yang sangat sayang kepada
saya telah memberi saya Alkitab KanakKanak ini. Buku ini telah membantu saya
untuk mengenali Tuhan dan saya juga
telah berkongsikannya dengan rakanrakan saya. Mereka juga suka buku ini.
Terima kasih Wawasan Penabur. Saya
sangat diberkati.

Sejumlah 139 orang pelajar tahun akhir (yang akan melayani
sebagai pemimpin gereja) dari 10 sekolah Alkitab telah
mendapat manfaat daripada inisiatif ini. “Inisiatif ini akan
dapat membantu pastor-pastor muda untuk memulakan
pelayanan mereka di pedalaman,” kata Guru Wilson dari
STP Buduk Aru di Ba Kelalan. “Set bahan sumber ini
membantu saya untuk merancang apa yang perlu saya
lakukan apabila saya mula menggembala sebuah gereja di
Pitas,” tambah seorang lulusan Luther Seminary.

Visi Wawasan Penabur
Menabur, menanam dan menyebar bahan sumber
Kristian yang terbaik di kalangan umat Kristian
berbahasa Malaysia di Malaysia

Puji Tuhan! Wawasan Penabur memasuki
10 tahun pada Januari 2019

Bagaimana Kita Boleh Bekerjasama
Menyumbang kepada “Kempen Satu Anak Kristian
Satu Alkitab”
Menyumbang untuk projek “Singa Yehuda”
Mensponsor pekerja sepenuh masa atau pelajar Sekolah
Alkitab di pedalaman melalui “Inisiatif Sikhem”

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.

Saya / Organisasi/Syarikat saya mahu menyumbang untuk pelayanan Wawasan Penabur.
Ini adalah sumbangan saya/kami untuk Wawasan Penabur*: RM __________________________
Nama : _________________________________________ Email: _____________________________
Name (or
Company Name)
Contact Person
Alamat:
___________________________________________________________________________

Nombor
Address 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.

