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Warta yang menghubungkan pelayanan penerbitan dan gereja BM 

 



 

   

Mengenang Alfred 
 

 
“Syabas, wahai hamba yang baik dan setia!” (Mat. 25:21a) 

 
Waktu. Satu komoditi yang tidak ternilai yang tidak boleh dibeli 
atau ditukar tanpa menghiraukan seberapa besar poket anda 
atau gelaran yang ada di hadapan nama anda. 

 
Pada 11 Januari 2019, rakan baik 
kami, pengasas serta rakan 
seperjuangan Wawasan Penabur, 
Alfred Tais, telah kembali kepada 
Bapa pada usia 55 tahun. Dia 
disahkan menghidap kanser paru-
paru tiga bulan sebelum itu, dan 
berita tentang kepergiannya 
mengejut-kan ramai orang. 

 
Alfred seperti singa rohani, yang memberikan sumbangan 
besar kepada pelayanan Bahasa Malaysia sepanjang hayatnya. 
Tuhan telah memanggilnya untuk masuk pelayanan pada usia 
yang sangat muda sebagai seorang penginjil sepenuh masa 
dengan Malaysian Campus Crusade for Christ (MCCC).  Dia 
kemudian ‘dipinjamkan’ untuk melayani sebagai Setiausaha 
Eksekutif Komisi BM di NECF sejak 1 April 1996 selama 23 
tahun. Pada 15 Mac 2011, Alfred menyertai Wawasan Penabur 
sebagai salah seorang Badan Pengurus. 
 
 

   
    Tahun-tahun awal dengan MCCC                 Bersama NECF Malaysia 
 

Sebagai pemangkin, Alfred telah menggalakkan kelahiran 
banyak Kebaktian BM di kalangan gereja berbahasa Inggeris. 
Dia dikenang sebagai salah seorang pelopor Pusat Injil Kelana 
Jaya 18 tahun yang lalu pada tahun 2001. Gereja BM itu gigih 
bertumbuh hingga hari ini. Kebaktian Rabu malam telah 
dimulakan untuk memenuhi keperluan rohani orang Kristian 
dari Sabah dan Sarawak yang bekerja di Petaling Jaya, kerana 
mereka bekerja  di supermarket dan kilang pada hari Ahad. 
 

 

   
    Tahun-tahun awal dengan PIKJ      Seorang suami dan bapa yang baik 

 
Sebagai pembela iman, Alfred dan pasukannya berjuang tanpa 
mengenal penat lelah untuk “isu Allah” yang sampai sekarang 
masih belum ada tanda selesai. Sikapnya untuk kes itu adalah 
‘Jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah lepas tangan’. 
Dia sangat prihatin dengan ‘iman kulit’ generasi muda Kristian 
Pribumi. Kumpulan ini mudah dimanfaatkan dan tertipu untuk 
meninggalkan iman mereka. Jadi, melalui NECF dan Wawasan 
Penabur, Alfred cuba memastikan bahawa  sentiasa  ada  akses    

 

kepada Alkitab dan sumber permuridan dalam BM, 
termasuk Alkitab Kanak-kanak. 
 
 

   
            Pasukan “kes Allah”                     Bersama para pemimpin OA 
 

Sebagai seorang penggerak, Alfred menyedari sepenuhnya 
keperluan untuk mengasimilasikan gereja Orang Asal dan 
gereja Orang Asli. Dia aktif berjalan bersama gereja-gereja 
ini untuk membolehkan mereka bertahan dalam iman. Di 
awal-awal tahun Wawasan Penabur, seminar tahunan East 
Malaysia Awareness dan Awake East Malaysia (2010-2013) 
adalah platform di mana Alfred bercakap dengan ghairah 
mengenai nasib gereja BM. 

 

     
Menjadi pembicara dalam pelbagai acara Wawasan Penabur 

 

Sebagai pengawas bagi gereja-gereja BM, Alfred memberi 
amaran secara terus menerus tentang ancaman ini dan 
mendorong mereka untuk melawan, bertahan dan 
bertumbuh dalam iman mereka. Dia menggalakkan mereka 
untuk mengambil pendirian yang teguh dan tegas terhadap 
pencerobohan pihak berkuasa. Bagi gereja Orang Asli 
khususnya, dia menyedarkan mereka tentang hak untuk 
beribadah dan membina gereja-gereja di tanah adat mereka. 
 
 

    
Melayani bersama sebagai Penabur (2011-2018) 

 

Melalui sumbangan Alfred kepada agenda gereja Malaysia 
sepanjang 35 tahun hidupnya, kita hanya dapat 
menyimpulkan bahawa dia telah menyelesaikan perlumbaan 
dengan baik (2 Tim 4: 7-8) dan Tuhan menyambutnya 
dengan pujian yang kita semua rindu untuk mendengar 
sendiri, “Syabas, hamba-Ku yang setia. Kini engkau boleh 
berehat dalam abadi di pangkuan-Ku.” 

 
Sampai jumpa lagi, tenanglah dalam Dia, hai sabahat. 
 
 

      
     Foto keluarga WP terakhir (18/12/18)           Sampai jumpa lagi…. 

 



  
 

Menabur Bahan Sumber BM Kristian 
 

Gembalakanlah Domba-domba-Ku 
 

Rachel adalah Penyelia Asrama di S.K. San Semanju, Lubuk 
Antu. Walaupun dia sudah berkahwin selama 8 tahun, 
namun hasratnya untuk menjadi seorang ibu masih belum 
ditunaikan. Bulan demi bulan berlalu dan harapannya 
semakin menipis. Setiap kali Rachel melihat bayi orang lain, 
hatinya berasa sangat pilu kerana naluri seorang ibu akan 
timbul. Namun, dia teringat cerita Hana dalam Alkitab dan 
terus memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan 
dan harapan yang tidak pernah gagal. 
 
Sebagai penyelia asrama, Rachel akan mengumpulkan 
semua kanak-kanak sekali seminggu untuk berdoa bersama 
mereka dan berkongsi cerita Alkitab. Walaupun kekurangan 
bahan pengajaran, dia tidak pernah berputus asa. Tiga tahun 
lalu, sepupunya memberi Rachel beberapa kotak Alkitab 
Kanak-Kanak (AKK). Sejak itu, dia menggunakan AKK setiap 
minggu kerana ilustrasi serta ayat Alkitab yang senang 
difahami oleh kanak-kanak sangat berkesan untuk mengajar 
minda yang muda. Bukan itu sahaja, AKK juga memudahkan-
nya mengajar kanak-kanak tentang pembahagian kitab-kitab 
serta Sepuluh Hukum Allah dengan jelas dan senang 
difahami. Dan dalam mengajar kanak-kanak, imannya sendiri 
juga dikuatkan dengan beberapa cerita Alkitab. 
 
 

    
 
Akhirnya, pelayanan setia Rachel yang tanpa mengenal 
penat lelah telah diberkati Tuhan. Walaupun rahimnya 
tertutup untuk 8 tahun, Rachel tidak pernah berputus asa 
dan terus percaya kepada Allah serta melayani kanak-kanak 
sekolah  dengan  setia.      Dia   mendorong   mereka   supaya  
menumpukan   perhatian  kepada Yesus sahaja.   Puji Tuhan  
Rachel sekarang sedang hamil tua 
dan dijangka menimang cahaya 
matanya yang pertama pada bulan 
Julai nanti.  
 
Semua AKK di S.K. San Semanju 
menunjukkan tanda-tanda mereka 
telah lama dipakai. Walaupun 
sudah banyak kali bertukar 
tangan, tetapi tidak satu pun 
mukasurat tercarik. Semoga ini 
menjadi petanda bahawa iman 
pelajar-pelajar yang telah 
membaca dan belajar daripada 
AKK akan terus kuat dan teguh 
pada har-hari yang akan datang. 

 

 

 

Menabur Bahan Sumber BM Kristian 
 

Buku-buku Baru Wawasan Penabur 
 
“Pelepasan daripada Roh-Roh Jahat” 
adalah projek penterjemahan 
pertama Wawasan Penabur dengan 
Seminar Theoloji Malaysia (STM) 
dalam menyediakan sumber BM 
untuk semua Sekolah Alkitab di 
Malaysia. Ini bukan sebuah buku teks 
saintifik, tetapi penuh dengan cerita 
demi cerita hasil pemerhatian yang 
berwenang   dan  renungan-renungan 
teologikal yang alkitabiah mengenai pelepasan daripada roh-
roh jahat. Orang Kristian yang mencari bimbingan pastoral 
dan pandangan psikologi dalam peperangan melawan kuasa 
kegelapan akan mendapati buku ini kaya dengan harta 
pengetahuan dan kesaksian pengharapan. 
 

“Berdoalah Sentiasa” memberi kita 
selayang pandang tentang doa, 
termasuk 12 contoh doa untuk negara 
kita. Tuhan akan mendengar doa orang 
yang benar, yang mahu dipakai oleh 
Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa 
(bermula dari diri kita sendiri, keluarga 
kita, gereja dan bangsa kita) kepada-
Nya. Kita telah melihat bagaimana 
kebangkitan  rohani  bermula  di  Sabah  

dan Sarawak kerana umat-Nya berdoa. 
 

“Apa itu Injil?” menjawab soalan tentang injil dengan 
jawapan-jawapan yang jelas dan ringkas. Buku ini membantu 
anda memahami, menghayati, dan berkongsi injil Yesus 
Kristus dengan lebih baik. Jika anda fikir anda sudah cukup 
tahu tentang Injil, anda mungkin harus belajar lagi! 
 

    
 

“DNA Injil” membantu para pemimpin gereja dan pasukan 
kepemimpinan gereja menilai kembali visi, program dan 
pelayanan mereka. Berdasarkan KPR 20: 17-38, buku ini 
mengenalpasti 21 nilai pelayanan untuk gereja yang 
bertumbuh, dan meneroka apa yang kita pelajari di bahagian 
lain di dalam Alkitab.  Buku ini sesuai untuk kursus-kursus 
pelatihan dan kepimpinan gereja. 
 
“Kasih Kurnia Tuhan dalam Penderitaanmu” ditulis dari 
perspektif seorang pesakit dan penasihat yang bijak. Penulis 
dengan lembut memimpin kita untuk mencari kebaikan, 
kasih kurnia dan kehadiran Tuhan dalam penderitaan kita. 
Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam ujian kita dan 
dapat membawa emas keluar dari kesengsaraan kita. 

 
 

 

 

 



  

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Cerita Samuel 

 
Saya dilahirkan dalam keluarga Kristian. Ibu bapa saya yang 
berkepercayaan pagan memeluk agama Kristian ketika 
misionaris Basel datang ke kampung kami puluhan tahun 
yang lalu. Walaupun dilahirkan dalam keluarga Kristian, 
saya percaya Tuhan Yesus sendiri telah memanggil saya 
untuk menjadi anak-Nya. Ketika berumur 16 tahun, saya 
dipilih sebagai pengerusi persekutuan belia di gereja 
sehinggalah saya tamat Tingkatan Enam dan berhijrah ke 
Semenanjung pada tahun 2000. 
 
Semasa saya di Shah Alam, saya mendapati ramai jemaat 
yang hanya Kristian kulit saja. Waktu itu saya merasa 
terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh masa. 
Saya memutuskan untuk berhenti kerja dan kembali ke 
Sabah untuk belajar di PPT (PLA ketika itu). Beberapa bulan 
kemudian, tawaran untuk belajar di universiti datang. Saya 
dinasihatkan supaya melanjutkan pelajaran. Semasa di 
universiti, saya terus aktif dalam gereja. Akhirnya saya 
mula bekerja dan mendirikan rumah tangga. 
 
Tetapi godaan duniawi datang, dan 
saya berhenti pergi ke gereja. Saya 
begitu menikmati dunia sehingga 
saya mengabaikan keluarga saya. 
Walaupun kerjaya dan pendapatan 
saya yang stabil, tetapi keluarga 
saya tidak pernah berkecukupan. 
Saya mempunyai banyak hutang 
dan keluarga menjadi kucar-kacir. 
 

Suatu hari, anak saya bertanya kepada saya, “Adakah kita 
Kristian? Kalau kita Kristian, kita ini Kristian apa?” Soalan 
itu menyentak saya, dan saya mula menyedari betapa 
kosongnya hidup saya. Saya bertaubat dan berseru kepada 
Tuhan, “Tuhan Yesus, saya ingin bertaubat. Jadikanlah saya 
menurut kehendak-Mu.” Saat itu baru saya sedar Tuhan 
Yesus sedang memanggil saya untuk tetap setia kepada-
Nya, melalui pertanyaan anak perempuan saya. 
 

Sejak saat itu, saya tidak berpaling ke belakang lagi dan 
saya menetapkan mata saya hanya kepada Kristus. Saya 
mula ke gereja, terlibat dalam pelayanan, membimbing 
keluarga saya untuk mengenali Dia, berjalan dengan Dia 
dan tetap setia kepada-Nya. Saya mula pertimbangkan 
secara serius untuk melayani Dia sepenuh masa. Akhirnya 
saya memutuskan untuk berhenti kerja dan mendaftar 
untuk belajar di Luther Seminary. Walaupun terdapat 
banyak kebimbangan dan kegelisahan akan kecukupan, apa 
lagi dengan tiga orang anak, saya yakin Roh Kudus akan 
sentiasa menyertai kami sekeluarga.  
 

Saya bersyukur untuk komitmen sekumpulan orang dari 
Petaling Jaya yang mahu sponsor saya selama tiga tahun 
melalui Inisiatif Sikhem Wawasan Penabur. Berdoalah 
bersama saya supaya saya akan dilengkapkan sepenuhnya 
untuk memberitakan Firman Allah dan membawa lebih 
ramai orang untuk mengetahui kasih kurnia penyelamatan 
Tuhan kita Yesus Kristus. 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Perpustakaan Gereja Long Busang 
 
Tahukah anda dalam Alkitab, ada sekumpulan orang yang 
unik yang selalu tahu apa yang perlu dilakukan dan bila 
harus melakukannya? Mereka adalah anak-anak Isakhar 
yang memahami bukan sahaja waktu kronologi, tetapi juga 
waktu rohani dan politik. Pada awal April 2019, semasa 
dalam perjalanan ke Long Unai, kami melawat Long Busang 
selama dua hari. 
 

    
 

Long Busang adalah sebuah penempatan terpencil di Daerah 
Belaga. Untuk sampai ke sana, seseorang perlu melalui 
sungai dan jalan pembalakan yang lasak sekitar 10 jam dari 
Kapit. Kampung itu sempat masuk dalam berita di surat 
khabar sehari sebelum Hari Raya tahun ini, kerana banjir 
sedalam 5 meter telah melanda kampung itu berikutan 
hujan lebat yang berterusan. 
 

    
 

   
 
Ada 121 keluarga yang telah menempati Long Busang, 
dengan jumlah penduduk 1,250 orang dari suku Kenyah 
Badeng.   Gunung Doa (seperti yang dikenali oleh penduduk  
setempat) yang menjadi latar 
belakang kampung itu adalah 
saksi gereja pernah mengalami 
kebangkitan rohani pada tahun 
1980-an. Tetapi sejak dekad 
yang lalu, Long Busang telah 
menjadi medan dakwah. 
 
Hari ini, terdapat 30 keluarga Muslim (kira-kira 315 orang 
atau 25% daripada jumlah penduduk Long Busang) 
manakala yang selebihnya adalah Kristian dari denominasi 
SIB. Pasukan dakwah yang berlainan akan ke sana sekali 
dalam selang beberapa bulan. Ketua Kampung En. Yusuf 
Zawawi, 46 tahun, adalah seorang Muslim. “Walaupun 
masyarakat Islam di sini sedikit jumlahnya, tetapi ia terus 
berkembang melalui perkahwinan,” kata En. Yusuf yang 
mengambil alih jawatan sebagai Ketua Kampung apabila 
bapanya meninggal pada tahun 2012. Bapanya memeluk 
Islam pada tahun 1973. 

 

 



 
Bulan lepas, Ketua 
Menteri Sarawak Datuk 
Patinggi Abang Johari Tun 
Openg melalui JAIS 
(Jabatan Agama Islam 
Sarawak) menjanjikan 
RM1 juta untuk membina 
sebuah masjid yang lebih 
besar di Long Busang. Dia 
juga menjanjikan RM1 
juta kepada gereja. NGO 
Islam lain seperti Yayasan 
Ikhlas telah mengumpul 
dana untuk memperbaiki 
sistem pendawaian 
masjid dan kotak panel 
kawalan kuasa solar, 
mengecat masjid dan 
memperbaiki rumah 
tetamu berdekatan. 

 
Rumah panjang Ketua Kampung menempatkan sebuah 
perpustakaan kecil tetapi tidak ada satu pun buku Kristian di 
sana. Apabila kanak-kanak di Long Busang datang membaca, 
bahan-bahan yang ada hanyalah buku-buku cerita Islam 
yang diletakkan oleh pelbagai kumpulan dakwah dalam 
setiap lawatan mereka. 
 
Diakon Kellen dari gereja setempat telah meminta Wawasan 
Penabur membekalkan buku-buku Kristian sejak pertama 
kali bertemu di Konferensi Pastor BEM Sarawak di Sibu 
tahun lepas. Tuhan telah membuka pintu bagi kami untuk 
melawat Long Busang melalui seorang guru Kristian di S.K. 
Long Busang. Gereja telah menyediakan sebuah bilik kecil 
untuk berfungsi sebagai perpustakaan gereja yang 
menyediakan fasiliti membaca untuk generasi pelapis 
Kristian (tetapi banjir baru-baru ini juga telah merosakkan 
bilik itu). Adakah anda dapat membantu untuk menjadikan 
projek Perpustakaan Gereja Long Busang satu realiti? 
 

 
Pelajar-pelajar Kristian dari SK Long Busang 

 

   
Pelatihan Lapan Permata untuk guru-guru Sekolah Minggu 

 

   
                Melawat sekolah                   Pastor Ringga & Deacon Kellen 

 
 

Menyedari ini adalah waktu dan tempat yang tepat, kami 
ingin menggalakkan anda untuk menyokong projek 
Perpustakaan Gereja Long Busang. Marilah kita tebus waktu 
di Long Busang dengan menabur bagi masa depan generasi 
pelapis gereja melalui: 
 

1. Buku kanak-kanak - dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa 
Inggeris yang mudah (Peter & Jane, Dr. Seuss, dll.). 

2. Buku-buku Kristian - terutamanya Bahasa Malaysia atau 
Indonesia. 

3. Sumbangan supaya kita dapat membeli sumber bahan 
bacaan yang sesuai. 

 

  
 

Doa kami adalah “…Sekarang ini kelebihan kamu 
mencukupkan kekurangan mereka...” (2 Korintus 8:14a), 
terutama sekali untuk buku-buku yang dapat membangun 
iman dan membekal pengetahuan yang sihat. 
 
Tetapi jangan derma buku-buku rujukan sekolah yang lama, 
buku teks, ensiklopedia, bahan bacaan yang tidak sesuai 
(majalah fesyen, majalah hiburan, dll), atau bahan bacaan 
yang anda sendiri tidak ingin baca. Sebagai alternatif, anda 
boleh membeli buku-buku baru dan mendermakannya ke 
Long Busang dengan menghubungi kami. 

 
“Dia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, 

Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan 
melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu” 

 (2 Kor. 9:10) 

 
 

Kami Sepuloh! 
Wawasan Penabur merayakan kesetiaan Tuhan 

sepanjang10 tahun ini (2009 – 2019) 

Skop misi kemanusian 
 Yayasan Ikhlas di Sarawak 

(dari Laporan Tahunan 2017) 
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• Chow Chee Yan (Petaling Jaya Evangelical Free Church) 
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• Randy Singkee (Sungai Way-Subang Methodist Church) 
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Badan Penasihat: 
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• Lim Heng Seng (Lawyer, SIB KL) 

• Rev Jasme Dairis (President, SIB Semenanjung) 
 

 

 
 
 

        
          http://sabdaharian.com/  

 

Emmaus Initiative & TITUS 2:7 
 
 

 

Borneo International School of Ministry (BISOM), KK, 
telah menerima 14 set Pek Emmaus Initiative (untuk 
pelajar penamat) dan 39 Alkitab Edisi Studi untuk 
para pelajar mereka. 
 

 

 

Satu Anak Kristian Satu Alkitab 
 

 
 

Puji Tuhan untuk para penderma yang telah 
membolehkan Alkitab Kanak-Kanak & Singa Yehuda 
diedarkan kepada 880 pelajar di Lutong, Miri.  

 
 

Bagaimana Kita Boleh Bekerjasama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor dan dukung  “Kempen Satu Anak Kristian 

Satu Alkitab” Wawasan Penabur 
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. 

 

Cek: atas nama “Wawasan Penabur Sdn Bhd” 

Bank-in: Akaun Maybank: 5623 6663 2813 

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

Menyumbang “Perpustakaan Gereja Long Busang”  

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: _____________________________ 

Nombor Telefon :     _______________________ (rumah) ____________________________ (pejabat) 

                                                                

                                _______________________ (telefon bimbit)  ________________________  (fax) 

 

Alamat: _____________________________________________________________________________ 

 

http://sabdaharian.com/

