
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Mengingat Kesetiaan Allah: Mazmur 66 
 
Kita kini di penghujung tahun. Waktu yang tepat untuk bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, sambil 
mengingat kesetiaan-Nya kepada kita di masa lalu dan kini! Kita tahu Dia akan tetap setia di tahun-tahun 
yang mendatang. Refleksi masa lalu akan membuat kita dipenuhi dengan dorongan dan harapan besar. 
 
Tehillim 66 adalah satu Pujian Kesyukuran. Pemazmur tidak hanya mengenang masa ketika “Dia menjadikan 
laut menjadi tanah kering” sehingga ”mereka menyeberangi berjalan kaki” (ay 6), tetapi juga musim-musim 
percubaan dan kesukaran yang menyakitkan. Dia teringat ketika kakinya tergelincir, dan imannya diuji (ay 9-
10), ketika dia terperangkap (ay 11) dan mengharungi “api dan air” (ay 12). Namun, dia juga melihat melalui 
semua ini, Tuhan adalah setia dan “membawa kita keluar ke dalam limpahan rahmat” (ay 12). 
 
Pemazmur kemudian menyeru supaya kita memanggil semua kawan dan jiran kita agar kita dapat 
memberitahu mereka apa yang telah dilakukan-Nya (ay 16). Ada kuasa dalam cerita-cerita kita, iaitu 
dengan memberi kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Kita boleh melihat ke 
hadapan dengan keyakinan kerana kita dapat melihat kembali dengan kagum pada perbuatan-perbuatan 
besar Tuhan. 
 

               Mazmur 66 
1 Bersoraklah dengan girang kepada Allah, wahai seluruh bumi! 
2 Nyanyikan kebesaran nama-Nya; lafazkan puji-pujian untuk-Nya penuh kemuliaan! 
3 Katakan kepada Allah, "Alangkah menakjubkan segala perbuatan-Mu! 
      Kekuasaan-Mu sungguh besar semua musuh-Mu akan tunduk kepada-Mu. 
4 “Seluruh bumi akan menyembah-Mu; dan menyanyikan pujian kepada-Mu, mereka menyanyikan pujian kepada nama-Mu.”  
5 Marilah melihat perbuatan Allah, Dia sungguh menakjubkan dalam perbuatan-Nya terhadap anak-anak manusia! 
6 Dia mengubah laut menjadi tanah kering, mereka menyeberangi berjalan kaki – di sana kami bersukacita kerana-Nya. 
7 Dia memerintah dengan kekuasaan-Nya untuk selama-lamanya, Dia mengawasi bangsa-bangsa;  
      jangan ada pemberontak cuba melawan-Nya.  
8 Pujilah Allah kami, hai semua umat-Nya, biar suara puji untuk-Nya didengar orang; 
9 Dia telah melindungi kami daripada kematian dan tidak membiarkan kami dikalahkan. 
10 Kerana Engkau, ya Allah, telah menguji kami; Engkau telah memurnikan kami seperti perak yang dimurnikan. 
11 Engkau membiarkan kami terjerumus ke dalam perangkap Engkau membebani kami dengan derita. 
12 Engkau membiarkan orang memijak kepala kami; kami mengharungi api dan air, 
        tetapi Engkau telah membawa kami keluar ke dalam limpahan rahmat dan pencapaian hasrat. 
13 Aku akan masuk ke rumah-Mu membawa korban bakaran, aku akan menunaikan segala janjiku kepada-Mu – 
14 yang telah kulafazkan ketika aku dalam kesusahan. 
15 Aku akan mempersembahkan kepada-Mu ternakan yang digemukkan sebagai korban bakaran bersama bauan harum daging 

domba jantan; aku akan mempersembahkan lembu jantan dan kambing.  
16 Marilah dan dengarlah, hai kamu yang takut akan Allah; aku akan mengisytiharkan apa yang telah dilakukan-Nya untukku. 
17 Aku berseru kepada-Nya dengan mulutku; dan dengan lidahku Dia disanjung. 
18 Kalaulah ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar rayuanku; 
19 tetapi sesungguhnya Allah telah mendengar suaraku dan telah mengabulkan doaku. 
20 Segala puji bagi Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menyingkirkan aku daripada kasih-Nya! 

 
Ketika tirai 2019 mula turun, marilah kita menyedari betapa signifikannya cerita-cerita kita, sama ada secara 
individu atau sebagai satu komuniti. Cerita-cerita perlu diingat dan dikongsikan, untuk kemuliaan Tuhan dan 
kebaikan orang lain! Pujilah Tuhan untuk kesetiaan-Nya! 

Warta yang menghubungkan pelayanan penerbitan dan gereja BM 

 

 

 



 

   

Satu Jenayah Kudus 
 
Apabila Wawasan Penabur memulakan pelayanannya 10 
tahun lalu, isu Allah dan Alkitab sedang memuncak. Salah 
satu cabaran bagi umat Kristian dari gereja BM ketika itu 
adalah mendapatkan Alkitab. Ia menjadi sangat sukar untuk 
didapatkan kerana tiada stok di gereja-gereja, kedai buku 
atau Bible Society. Gereja juga dilumpuhkan oleh ketakutan 
pada waktu itu. Alkitab digital belum dapat diakses kerana 
itu baru permulaan era telefon pintar. 
 
Ketika kami merenungkan kesetiaan Allah dalam 10 tahun 
terakhir, sebuah kisah yang tidak pernah diceritakan pada 
waktu itu adalah bagaimana seorang saudari, Jenny, dengan 
setia membawa Alkitab setiap hujung minggu dari Jakarta ke 
Kuala Lumpur. Dia akan membawa 20 hingga 50 Alkitab 
dalam perbagai saiz ke Wawasan Penabur untuk kami 
agihkan ke gereja-gereja BM. Kami menjualnya dengan 
harga RM 10 hingga RM 15 mengikut saiz. Selama 4 bulan, 
dia membawa masuk lebih dari 1,000 Alkitab. 
 
Dan ada teman kami yang membawa Alkitab dari Batam 
melalui Pasir Gudang. Mereka masuk dari Batam dengan 
menyembunyi semua Alkitab di beg mereka, sambil berdoa 
ketika mereka melalui pintu kastam. Dalam 2 perjalanan itu, 
mereka membawa masuk 300 Alkitab saiz sederhana. 
 

    
 
Bagaimana Larangan itu Bermula? 
Pada akhir tahun 2008, Kementerian Dalam Negeri 
mengancam untuk menghentikan penerbitan akhbar 
mingguan Katolik The Herald kecuali jika mereka mematuhi 
satu perintah untuk berhenti menggunakan perkataan 
“Allah”. The Herald memutuskan membawa kes itu ke 
mahkamah. Pada 31 Disember 2009, Mahkamah Tinggi 
mengisytiharkan perintah dari Kementerian Dalam Negeri 
sebagai batal dan tidak sah. Kerajaan kemudian memohon 
dan diberi penangguhan keputusan itu, sementara 
menunggu rayuan ke Mahkamah Rayuan. Ketika kes The 
Herald sedang berjalan, Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) pula 
mempunyai satu kes mahkamah tertunda tentang penyitaan 
20,000 naskah penerbitan Kristian yang diimport dari 
Indonesia oleh jabatan imigresen. 
 

   
 

Isu ini menimbulkan ribut dan sebelum debu surut, pada 
bulan Mac 2009, kira-kira 5,100 Alkitab yang diimport 
oleh Bible Society of Malaysia telah dirampas di 
Pelabuhan Klang. Ini adalah tambahan kepada penyitaan 
30,000 Alkitab yang lebih awal di Sarawak, negeri dengan 
penduduk Kristian terbesar di negara ini. 
 

   
 

Tetapi isu Allah/Alkitab bermula jauh sebelum itu. 
Penggunaan “Allah” pertama kali diharamkan pada 2 
Disember 1981, tanpa sebarang alasan pasti dari 
Kerajaan. Pada tahun berikutnya, pada 22 Mac 1982, 
Alkitab yang menggunakan perkataan “Allah” dilarang di 
bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (sekarang 
dikenali sebagai SOSMA 2012) atas dasar ia menjadi 
ancaman kepada keselamatan negara. Seribu naskah 
Alkitab Indonesia telah dirampas di Kastam pada awal 
tahun 1980-an, dan dibakar secara publik di Sabah. 
 
Sejak itu, masalah timbul secara berkala apabila Alkitab 
yang diimport dirampas oleh jabatan imigresen, dan 
apabila buku-buku Kristian yang mengandungi perkataan 
“Allah” diharamkan. Kedai buku Kristian terus diserbu. 
Kedai-kedai buku SIB di Sabah dan Sarawak tidak lupa 
bagaimana mereka harus berurusan dengan 
pemeriksaan oleh pegawai-pegawai setiap bulan, bahkan 
setiap minggu. Akhirnya, mereka terpaksa tutup kerana 
tidak dapat menjalankan perniagaan apabila mereka 
diarahkan untuk tutup selepas setiap serbuan, 
sementara menunggu laporan siasatan. Pada tahun 
2000, Alkitab juga dirampas dari kedai buku Daughters of 
St. Paul di Petaling Jaya. 
 

   
Bukankah itu Ilegal? 
Sepanjang tahun-tahun yang 
mencabar itu, ramai individu 
dan  kumpulan   yang     cuba  
“menyeludup” masuk Alkitab melalui jalan darat, laut 
dan udara -- melintasi sempadan dari Kalimantan ke 
Sabah dan Sarawak, atau melalui Batam dan Singapura. 
Cara yang paling biasa adalah melalui udara. Permintaan 
Alkitab yang tinggi menjadikannya suatu komoditi mahal. 
Alkitab bersaiz sederhana dijual  sehingga RM 50. 
 
Ada yang berasa tidak selesa dengan perkataan 
“penyeludupan” kerana ia membayangkan satu aktiviti 
haram. Kata “melanggar undang-undang” mengganggu 
kita. Ada orang Kristian mendakwa bahawa 
“penyeludupan” Alkitab adalah salah kerana ia tidak 
menghormati Kitab Suci yang mengajar kepatuhan 
kepada pemerintah. Sejauh apakah kepatuhan itu 
merangkumi?  Ilustrasi berikut menggambarkan jurang 
antara realiti sejarah dan penghakiman yang tidak 
diketahui. 
 
 

 



  
 

Cuba Bayangkan…. 
Apabila ibu Musa menyembunyikan bayinya dalam bakul 
(Keluaran 2), salah seorang pegawai Mesir mengetuk 
pintu dan meyakinkannya bahawa perbuatannya adalah 
“salah”. Menyedari “dosanya” yang cuba menyelamatkan 
anaknya, dia menyerahkan Musa kepada pihak berkuasa 
untuk dibunuh. 
 
Bayangkan ketika Yusuf dan Maria cuba menyelinap Yesus 
keluar dari Betlehem pada waktu malam (Matius 2), kawan-
kawan mereka mengingatkan mereka bahawa Raja Herodes 
akan murka dengan tindakan mereka yang melanggar 
perintah itu. Mereka kemudian menyerahkan Yesus supaya 
dibunuh dengan anak-anak lain. 
 
Bayangkan semasa dua kejadian lari dari penjara yang 
dilakukan oleh Allah (KPR 5 & 12), Rasul Petrus tidak lari, 
sebaliknya memberitahu malaikat dia harus menghormati 
pihak berkuasa dan kembali ke penjara. 
 

    
 

Bayangkan ketika Rasul Paulus diselamatkan dan diturunkan 
dalam bakul dari atas tembok (KPR 9), salah seorang yang 
memegang tali mengubah fikirannya dan berkata, “Eh, kamu 
pasti ini legal? Bukankah kita diajar untuk mematuhi semua 
pihak berkuasa?” Jadi Rasul Paulus tidak diselamatkan, 
sebaliknya dibunuh. 
 
Bayangkan ketika penjaga penjara membawa Paulus ke 
rumahnya selepas gempa bumi (KPR 16) membuka semua 
pintu penjara dan membebaskan para tahanan, Paulus 
memberitahunya adalah ilegal baginya untuk melindungi 
seorang tawanan dan dia, Paulus, harus kembali ke penjara. 

 

     
 

Bayangkan orang Kristian awal mendengarkan beberapa ahli 
teologi yang menghafal beberapa petikan Alkitab tentang 
pihak berkuasa pemerintah dan yakin dengan pemahaman 
mereka yang salah. Mereka kemudian memberikan senarai 
ahli mereka, menyerahkan skrip Kitab Suci yang disalin, 
mendedahkan alamat pertemuan katakom mereka dan 
menghentikan semua aktiviti kerana menghormati maharaja 
yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam beberapa bulan agama 
Kristian pun tidak lagi wujud. 
 
Ilustrasi di atas mungkin kedengaran tidak masuk akal, 
bahkan menghujat. Mereka tidak dimaksudkan demikian. 
Mereka menonjolkan bahaya beberapa sikap orang Kristian 
hari ini mengenai kerja-kerja “bawah tanah” Kristian atau 
kesulitan penganiayaan orang percaya di beberapa negara. 
 
 

 

Satu Jalan yang Panjang 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan perubahan 
kerajaan, isu Alkitab sudah reda. Tingkap peluang dibuka 
dan ribuan Alkitab dicetak dan diedarkan. Tetapi mereka 
tetap berada di luar jangkauan gereja BM di pedalaman, 
kerana harganya masih sangat tinggi. Banyak gereja non-
BM telah memberi untuk membantu subsidi percetakan 
dan kos penghantaran, tetapi Alkitab masih dijual antara 
RM 35-45 sebuah. Sesuatu untuk kita renungkan! 
 

  
 

Kepada semua “pahlawan tanpa nama” yang membawa 
masuk Alkitab melintasi darat dan laut, secara sah atau 
tidak sah, kami mengucapkan terima kasih kerana telah 
membantu gereja BM mendapatkan Firman Tuhan, 
terutama ketika telefon pintar untuk mengakses Alkitab 
digital adalah suatu kemewahan di luar jangkauan mereka. 
Tiada jalan yang terlalu sukar, tiada risiko yang terlalu 
besar untuk para wira kita ketika mereka mengambil 
bahagian dalam membangun umat Tuhan. 
  

 
 

 
 

Menabur Bahan Sumber BM Kristian 
 

Menyelamatkan Satu Generasi 
 

Ketika Arry membuka Alkitab Kanak-Kanak untuk pertama 
kalinya 5 tahun yang lalu, dia tahu ia akan mengubah 
hidupnya. Walaupun pada usia muda, dia memahami bahawa 
Firman Allah dan pelajaran hidup yang di dalamnya akan 
menetapkannya di jalan yang benar. Dia telah melihat ibu 
bapanya melayani Tuhan di gereja, dan mereka masih setia 
melayani-Nya sekarang. 
 
“Saya mahu belajar membuat pilihan kerana itu bagus,” 
katanya. “Saya tidak mahu berbohong. Saya tidak mahu 
berkelahi dan memukul kawan-kawan saya. Saya mahu taat 
kepada ibu dan bapa saya. Terima kasih kerana memberi saya 
buku itu untuk membaca tentang pilihan yang orang lain 
buat. Saya mahu menjadi seperti Yesus.” 
 
Arry kini berusia 14 tahun, dan 
dia setia melayani Tuhan dalam 
pelayanan tarian serta mengajar 
di Sekolah Minggu. Alkitab Kanak-
Kanak masih digunakan dalam 
kelas Sekolah Minggunya. 
 
Baru-baru ini, sebuah pasukan Campus Crusade mengedarkan 
beberapa Alkitab Kanak-Kanak dalam misi mereka ke 
pedalaman Kota Marudu, Sabah, di mana pengislaman sangat 
agresif dan kultus-kultus muncul seperti cendawan.   Disebab- 

 



  
kan jarak dan kos, Alkitab sukar untuk didapati walaupun 
untuk orang dewasa. Ibu bapa teruja apabila anak-anak 
mereka menerima Alkitab. 
 
“Saya telah membaca buku ini seolah-olah membaca novel, 
untuk mengetahui sama ada ada kesalahan di dalamnya 
sebelum saya membenarkan anak-anak saya membacanya,” 
kata Muinah, yang merupakan ahli satu kultus Kristian. “Saya 
menyedari bahawa saya sendiri memerlukannya. Ia 
mencabar saya pada pilihan yang saya telah buat. Keluarga 
kami kini membacanya, mencabar dan mendorong satu 
sama lain. Suami saya juga sukakannya.” 
 

   
 

Ketika Alkitab Kanak-Kanak diedarkan kepada kanak-kanak 
Kristian, beberapa kanak-kanak bukan Kristian juga bertanya 
sama ada mereka boleh memilikinya. Ahli-ahli pasukan misi 
dengan gembira memberikan kepada mereka. 
 
“Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pelayanan ini. 
Berdoalah supaya kita dapat menyentuh sebanyak mungkin 
anak-anak dan keluarga dengan kasih Tuhan melalui ini,” 
kata seorang ahli pasukan misi. “Membuat pilihan yang 
tepat adalah satu cabaran, tetapi ketika kita membina anak-
anak melalui Alkitab Kanak-Kanak, kita pasti dapat 
menyelamatkan satu generasi.” 
 

 

 

Menjambatani Komuniti Kristian 
 

Kami Sepuloh! 
 
Pada 27 Oktober 2019 Wawasan Penabur meraikan 
kesetiaan Tuhan sepanjang dekad yang lalu. Dari satu 
permulaan yang sederhana di mana kami berbicara 
tentang memperkasakan gereja BM dengan penerbitan 
Kristian sehingga pelayanan Wawasan Penabur 
dilahirkan, tangan Tuhan telah terbukti sepanjang tahun-
tahun pembentukan kami sehingga hari ini. 
 

   
 

  
 

Rakan-rakan lama dan rakan kongsi pelayanan berkumpul 
di bawah bumbung J. W. Marriott KL, dengan perayaan 
petang itu dimulakan dengan tarian tradisional pelbagai 
suku. Perayaan semeriah itu tidak akan mungkin jika 
Tuhan tidak menyentuh hati YTL Group untuk menaja 
tempat dan makan malam. Pengerusi Badan Pengurus 
kami, Elder Chow Chee Yan, kemudian memberikan 
ucapan pembukaan dan doa kesyukuran. 
 

    
 

  
 

Di antara pelbagai tarian tradisi yang mengagumkan 
tetamu kami adalah klip-klip video pendek tentang projek 
yang dimulakan oleh Wawasan Penabur sepanjang dekad 
yang lalu: “Satu Anak Kristian Satu Alkitab”, “Singa 
Yehuda”, “Inisiatif Sikhem”, “Inisiatif Emmaus”, “Inisiatif 
TITUS 2:7” dan “Projek Digital”. Kami juga memberi 
penghargaan kepada Badan Pengurus dan Penasihat 
serta pasangan mereka dengan menyampaikan terabai 
dan jambakan bunga. 
 

 

Menabur Bahan Sumber BM Kristian 
 

Buku Baru dari Wawasan Penabur 
 

 
 

Renungan Bersama Si Domba Cilik adalah sebuah buku 
pengembaraan sambil mempelajari Firman Tuhan bersama 
seorang budak perempuan bernama Si Domba Cilik. 
Diterbitkan dalam 3 bahasa, buku ini membantu dan 
mengajar kanak-kanak menghafal, menghayati, merenung 
serta menerapkan Firman Tuhan dalam kehidupan Kristian 
mereka, dengan ilustrasi lukisan pelbagai suku yang ada di 
Sabah dan Sarawak.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Kami juga percaya bahawa doa adalah asas dalam segala 
yang kita lakukan, itulah sebabnya sorotan kedua pada 
malam itu adalah sesi berdoa untuk Malaysia. Masih 
banyak lagi yang perlu dilakukan di negara kita yang 
tercinta ini. Beberapa kanak-kanak berdoa untuk gereja 
BM di Malaysia dalam Bahasa Inggeris, Mandarin dan 
Melayu - untuk peneguhan iman, pemeliharaan generasi 
pelapis dan menyambut Kerajaan Allah. Banyak hati yang 
tersentuh pada malam itu. 
 

   
 

Malam itu berakhir sangat cepat. Ketika tetamu kami 
mula beredar dan mengucapkan selamat tinggal kepada 
satu sama lain, senyap akhirnya menyelimuti suasana. Ia 
seolah-olah Tuhan menunjukkan kepada kami bagaimana 
ada musim kesibukan dan rehat, tetapi melalui semua itu 
Dia masih bekerja di belakang tabir. Pekerjaan Tuhan 
berlanjutan di kalangan gereja-gereja BM, dan kami 
bersukacita Dia berjalan bersama kami. 
 

    
 

Melalui semua suka dan cabaran di Wawasan Penabur, 
Tuhan sentiasa adalah penuntun dan pelindung kami. 
Sesungguhnya, membiarkan Dia menjadi Kapten kapal 
kami telah membantu kami mengharungi ribut taufan 
selama satu dekad yang lalu. Segala puji syukur dan 
kemuliaan kepada Dia sahaja!  

Menyumbang pada “Projek Digital Sabda Harian”  

 
Mensponsor pekerja sepenuh masa atau pelajar Sekolah 

Alkitab di pedalaman melalui “Inisiatif Sikhem” 
 

 

 

  
 

Ada dua momen penting yang sangat bermakna bagi 
kami: pertama, mengenang sahabat kami mendiang 
Alfred Tais. Dia telah diguna pakai oleh Tuhan untuk 
memperjuangkan hak-hak serta kepentingan gereja BM 
di seluruh negara, dan iman keyakinannya kepada Yesus 
sungguh menggalakkan. Ketika isterinya, Esteala, dan 
keluarganya naik ke pentas untuk menerima doa berkat 
dari Bishop Emeritus Hwa Yung, tidak ada mata yang 
kering di atas pentas. Malam itu kami mengenang 
pengorbanan mendiang Alfred Tais dalam memenuhi 
tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya dia kini 
telah memasuki rehat yang kekal bersama dengan Yesus 
Kristus. 
 

   
 

 
 
 
 
 

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) 

 

 

 


