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SARAWAK CHINESE ANNUAL CONFERENCE cscAc> 
THE METHODIST CHURCH IN MALAYSIA 
PERSIDANGAN TAHUNAN CINA SARAWAK GEREJA METHODIST MALAYSIA 

NO. 18, 1/FL., ISLAND ROAD, P.O.BOX 155, 96007 SIBU, SARAWAK, MALAYSIA. TEL: 084-332707, FAX: 084-313470, email: scacpresidentOgmail.oom 

April 16, 2020 

Shalom kepada para paderi dan saudara-saudari yang dikasihi. 

Pada awal bulan Mac tahun ini, keadaan virus COVID-19 semakin tidak dapat dikawal 

pada malam Sabtu 14/3, Lembaga Eksekutif dan saya terpaksa membuat keputusan bahawa 

pada keesokan harinya (15/3), semua gereja di bawah SCAC memberhentikan kebaktian 

dengan serta-merta dan ketika notis diumumkan, sudah menjelang jam 10.30 malam. Ramai 

paderi dan jemaah berasa kelam-kabut Khutbah yang sudah disediakan itu juga tidak dapat 

dikongsikan pada keesokan harinya. Dua hari kemudian, kerajaan mengumumkan Perutusan 

Khas Pergerakan (PKP) dan setakat ini telah menjelang sebulan. 

Selama sebulan lalu, apa khabar semua? Mengenang masa sebulan yang berlalu, saya 

ingin menuliskan bahan-bahan kesyukuran seperti berikut: 

1. Syukur kepada Tuhan, sebulan sebelum PKP, Gereja Methodist Masland sudah 

memulakan siaran langsung kebaktian secara online pada setiap Ahad, jam 9.30am. 

Oleh itu, bersyukur kepada pasukan niereka (baik pasukan teknologi atau pasukan 

pencegahan jangkitan, dsb) dalam pertolongan mereka selama sebulan ini, sehingga 

kebaktian setiap Ahad dalam 3 bahasa dapat berjalan dengan lancar. Beribu-ribu 

buah keluarga dapat beribadah bersama, 

bukan sahaja yang berasal dari Saraw~k, bahkan saudara-saudari yang berasal dari 

luar negara juga dapat menyertainya, juga merangkumi mereka yang terbatas dalam 

pergerakan dan biasanya tidak dapat beribadah di bangunan gereja. Seorang saudari 

yang umurnya kira-kira 80 tahun lebih dan sudah lama tinggal di rumah sahaja 

kerana lemah badan, dia menghubungi saya melalui telefon mengatakan 

penghargaannya, "Puji syukur kepada Tuhan, sudah lama saya tidak dapat menyertai 

ibadah di gereja, ta pi akhirnya, saya dapat juga beribadah bersama-sama dengan 

yang lain. Beta pa gembiranya !" 

2. Syukur kepada Tuhan, kerana terdapatnya Seminar 06 sempena pastor school tahun 

ini yang berlangsung pada awal bulan Mac, dan selesai baik sebelum pencetusan 

wabak di Malaysia dan Amerika. Joi kerana pengkhutbah tersebut berasal dari 

Amerika, dan dia dapat datang ke Malaysia dan sempat kembali ke Amerika, seminar 
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tersebut mempersiapkan para paderi dan para jemaah untuk menjalani pemuridan 

dalam keluarga. 

.,. 
3. Syukur kepada Tuhan, melalui perlaksanaan PKP, kita terpaksa mempelajari 

penggunaan video di internet untuk menjalani pelbagai pelayanan, termasuk 

persekutuan doa khamis malam (Persekutuan Doa yang saya ikuti di Gereja 

Methodist Wesley, kehadirannya yang biasanya adalah dalam 30-40 orang, kini 

mencecah 80-90 orang). Juga termasuk persaudaraan setiap hujung minggu, 

kumpulan kajian Alkitab, kursus Murid, sekolah minggu, mesyuarat, dan sebagainya. 

Saya juga belajar untuk mengajar kursus teologi (Homiletik) secara online, dan 

bersama dengan 11 orang Superintenden Daerah untuk membaca buku serta 

bermesyuarat. Juga, mengadakan ibadah keluarga dengan anak-anak dan cucu-cucu 

yang berada di tempat yang berbeza, dan berdoa bersama-sama dengan belasan 

pasang suami isteri yang pernah menyertai Kem Suami lsteri yang berasal dari 

merata-rata tempat di seluruh Malaysia, bahkan untuk kali yang pertama, 

mengadakan ibadah ziarah kubur bersama-sama dengan adik-beradik saya berserta 

dengan pasangan mereka yang kini berada di negara-negara yang berbeza. 

4. Syukur kepada Tuhan, di bawah i:)i'mpinan pengerusi Lembaga Keprihatinan Sosial 

dan kerjasama antara Superintenden Daerah setiap daerah, setiap gereja, pengerusi 

Jawatankuasa Keprihatinan Sosial dan pemberian persembahan wang daripada para 

jemaah, 

kita dapat memberi perhatian keR,ada keperluan di banyak kawasan, baik dari segi 

peralatan pencegahan wabak di hospital, atau dari segi keperluan rakyat, kita semua 

telah bekerjasama dalam pelayanan ini, juga bekerjasama dengan pihak kerajaan 

untuk duduk di rumah sempena PKP, membantu dalam mencegah penularan wabak, 

menjadi terang dan garam dunia, sehingga kemuliaan kepada Tuhan, damai 

sejahtera kepada manusia. 
Juga kita menyampaikan penghargaan kepada semua saudara, saudari dan kawan-

kawan yang bekerja di barisan depan . 

. 
s. Syukur kepada Tuhan, jadual pengkhutbah kebaktian siaran langsung pada buian Mei 

sudah diuruskan, termasuk minggu pertama bulan Mei, iaitu, Minggu Perjamuan 

Tuhan, 
Bishop dan pada presiden sudah berbincang cara mengadakan Perjamuan Tuhan 

secara online. Oieh itu, setiap keluarga perlu menyediakan roti dan anggur agar kita 

dapat bertemu dengan Tuhan di awan, mengenang kematian-Nya sehingga ,,, 
kedatangan-Nya. 

6. Syukur kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah benar. Pada 

musim yang iuar biasa ini, ajaran sesat banyak bangkit untuk menyesatkan orang, 

seperti yang Tuhan katakan, "Baayak orang akan datang dengan nama-Ku dan 
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berkata, Aku Penyelamat yang diutus oleh Allah! Mereka akan menipu banyak 

orang" (Matius 24:5). Terima kasih kerana ramai paderi dan jemaah berjaga-jaga 

mencegah ajaran sesat, terutamanya, Eastern Lightning Cult kebelakangan ini telah 

menggunakan nama "Gereja Methodist Malaysia" dan nama gereja denominasi yang 

lain, mengumpulkan orang-orang di Internet. Oleh itu, jemaah-jemaah diseru, agar 

berhati-hati, jangan mengongsikan mesej dan video mereka, 

juga jangan melayari dan mengikuti la man web mereka, jikalau terikut dengan 

mereka, sila keluar dengan serta-merta, supaya jangan seperti yang dikatakan oleh 

Rasul Yohanes: 
7 Banyak penipu telah pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui Yesus 

Kristus datang ke dunia sebagai manusia . Orang semacam itu penipu dan 

Musuh Kristus. 8 Oleh itu, berwaspadalah supaya tidak kehilangan apa yang 

telah kami usahakan untuk puan dan anak-anak puan. Berusahalah supaya 

puan dan anak-anak puan menerima pahala sepenuhnya daripada Allah. 9 

Sesiapa yang tidak berpegang kepada ajaran Kristus tetapi melampaui ajaran 

itu, tidak mempunyai Allah. Sesiapa yang berpegang kepada ajaran itu, 

mempunyai Allah Bapa dan Anak. 10 Oleh itu, jika sesiapa datang dan 

memberitakan ajaran yang tidak diajarkan oleh Kristus, janganlah sambut dia 

ke dalam rumah puan dan anak-anak puan. Janganlah berkata kepadanya, 

"Salam sejahtera." 11 Hal ini demikian, kerana sesiapa yang memberikan 

salam kepada orang semacam itu, menjadi subahat dalam perbuatannya 

yang jahat. (2 Yohanes 7-11) 

Untuk menghadapi bulan depan, semoga kita terus memperhatikan perkara-perkara 

berikut: 

1. Minggu khas dan persembahan wang: Setiap persekutuan diminta jangan risau 

dengan perlaksanaan minggu khas dan persembahan wang, kerana kini adalah 
· ·~ waktu luar biasa, tidak seperti yang biasa, oleh itu, semua itu perlu ditangguhkan 

sehingga arahan yang selanjutnya daripada gereja. 

2. Persembahan wang kebaktian hari minggu: Jemaah kita lebih biasa membuat 

persembahan wang dengan memasukkan wang persembahan ke dalam kantung 

persembahan. Namun, sekaraiig kita duduk di rumah, bagaimanakah kita 

membuat persembahan wang? Yang lebih merisaukan, bukan soal pendapatan 

gereja, melainkan adakah saudara dan saudari memikul tanggungjawab masing

masing dalam membuat persembahan? Marilah mendengar ajaran Rasul Paulus: 
111 Sekarang aku hendak membincangkan wang yang hendak kamu kumpulkan 

untuk membantu umat Allah"Bi Yudea. Kamu harus melakukan apa yang aku 

beritahukan kepada kumpulan-kumpulan jemaah di Galatia. 2 Pada tiap-tiap hari 

Ahad, setiap orang daripada kamu haruslah menyimpan sedikit wang sesuai 

dengan pendapatannya. Simpanla_h wang itu sehingga aku datang, supaya pada 

waktu itu tidak payah lagi mengumpulkannya." 
••• 
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Paulus mengajar: 

a. Memberi pada masa yang tetap: "Pada tiap-tiap hari Ahad"; 

b. Setiap orang memberi: "setiap orang daripada kamu" bererti, baik lelaki, 

perempuan, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya perlu memb~ri; 

c. memberi berdasarkan pendapatan: "sesuai dengan pendapatannya", bererti 

pada waktu yang luar biasa ini, mungkin pendapatan anda berkurang, maka, 

memberi sesuai dengan pendapat.~n anda, dan tidak perlu khuatir bahawa Tuhan 

tidak berkenan padanya, kerana dua keeping duit yang diberikan oleh balu itu 

adalah pemberian yang sepeliuhnya; 

d. Pemberian itu perlu disediakan terlebih dahulu: "haruslah menyimpan sedikit 

wang", bererti menyediakan wang persembahan pada setiap hari Ahad agar 

diserahkan pada waktunya, atau dibayar secara online dengan serta-merta. 

3. Para guru dan murid sekolah tadika: Saya telah mengeluarkan surat rasmi pada 

beberapa hari yang lalu, memohon pihak urusetia tadika untuk terus membayar 

gaji kepada guru-guru dan para pekerja, serta membenarkan para murid untuk 

membuat persembahan yuran tadika. Sekiranya kewangan tadika tidak cukup 

untuk bertahan, maka gereja i;ierlu membantu; sekiranya gereja tidak mampu 

menyokong, maka pusat akan menolong. 

4. Gaji para paderi dan subsidi: Menggalakkan para paderi secara sukarela dan 

dengan semangat berkorban, menyokong kewangan SCAC dan keperluan 

masyarakat, terutamanya subsidi pengangkutan yang tidak digunakan, boleh 

mempertimbangkan cara untuk dikembalikan. 

5. Pengendalian mesyuarat: Mesyuarat setiap bu akan dijalankan secara online. 

6. Para paderi dan jemaah perlu memberi perhatian khas kepada golongan warga 

emas, melalui panggilan telefon, mesej atau pendekatan lain seperti lagu-lagu 

rohani, rakaman Alkitab, khutbah, renungan saat teduh untuk menggembalakan 

mereka. Juga, membuat panggilan video untuk melawat keluarga jemaah, dan 

membantu mereka mengadakan pemuridan di rumah dan ibadah keluarga. 

Saudara dan saudari, pada waktuyang luar biasa ini, semoga kita mengalami 

peliharaan Allah Bapa yang luar biasa, kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa, dan 

penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Semoga kita bersama-sama mengalami kekuasaan 

lnjil yang luar biasa: 

111 saudara-saudaraku, sekarang aku hendak mengingatkan kamu tentang Berita Baik yang 

aku khabarkan dahulu. Kamu menerimanya, dan kepercayaan kamu kepada Kristus 

berdasarkan Berita Baik itu. 2 ltulah Berita Baik, perkhabaran yang aku beritakan kepada 

kamu. Berita Baik itu akan menyelamatkan kc;imu jika kamu berpegang kepadanya dengan 

teguh. Tetapi jika kamu tidak berpegang ~epadanya dengan teguh, maka kepercayaan kamu 
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sia-sia. 3 Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. lnilah 

perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam 

Alkitab. 4 Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab; Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia 

dihidupkan semula. 5 Setelah itu Dia menampakkan diri kepada Petrus, dan kemudian 
~ 

kepada dua belas orang rasul." (1 Korintus 15:1-5) 

Yang benar, 

(REV. DR. TIE KING TAI) 

Presiden SCAC bersama-sama dengan 

Lembaga Eksekutif SCAC 

.•. 
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