Januari – March 2014
Warta suku tahun yang menghubungkan penerbitan sumber dalam BM dengan gereja-gereja berbahasa Malaysia di Malaysia

Melahirkan Generasi Yosia di Malaysia
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk
apapun di bawah langit ada waktunya. Ada
waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,
ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk
mencabut yang ditanam … ada waktu untuk
berdiam diri, ada waktu untuk berbicara
(Pengkhotbah 3:1-8)
Marlin adalah seorang ibu tunggal dari Kudat ,
Sabah. Dia mempunyai tiga orang anak yang
berusia 4 , 12, dan 19 tahun. Anak perempuan
pertamanya kini sedang menuntut di sebuah
kolej di Kuala Lumpur. Yang dua lagi belajar di
Sekolah Rendah dan Tadika KEMAS. Sebagai
pencari nafkah keluarga sejak suaminya
meninggal dunia dua tahun lalu, dia tidak tahu
apa yang berlaku dengan anak-anaknya di
sekolah. Kesemua mereka menghadapi masalah
yang sama: pengislaman agresif di sekolah.
Awal tahun ini, sebuah gereja di sebuah
kampung terpencil di Pitas menjadi perhatian
kerana ‘ditipu untuk tukar agama’. Perkara yang
sama juga berlaku di Nabawan dan Pensiangan.
Malah, pemimpin-pemimpin gereja juga tidak
terkecuali. Dari sebuah laman web dakwah
(http://syahadah.dakwah.org/) juga melaporkan
ada pastor yang turut pindah agama.
Adakah Gereja BM sudah tersedar dari tidur?
Adakah Gereja di Malaysia sudah bersedia untuk
bangkit dan bersinar bagi Yesus? Gerakan
mamangkis telah bermula di Sabah. Kini bukan
masa untuk berdoa sahaja, tetapi juga merupakan masa bagi Gereja untuk bangkit bersuara
dan bertindak!
Dalam doa syafaat kita, jangan lupa berdoa:
"Tuhan, jika sudah tiba masanya bagi saya untuk
bertindak atau berbicara, tunjukkan saya bagaimana dan di mana untuk bermula, dan apa yang
hendak dikatakan."
Hari ini, apabila anda berdoa, mendengarlah
juga. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada anda
tentang mengambil satu langkah kecil, bertindak
bagi suatu idea, atau bersuara bagi pihak yang
tidak bersuara dalam penderitaan mereka.
Mungkinkah kini adalah masa untuk kita
bertindak?
Tuhan memberkati!

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa
tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. (Amsal 22:6)
Di tengah-tengah cabaran yang kita hadapi hari ini - dari
Kes Allah, rampasan Alkitab & Bup Kudus pada 2-Jan
2014, dan pengislaman pribumi Kristian melalui ugutan,
ancaman, penipuan dan pujukan -- tahun ini Gereja di
Malaysia sudah tidak boleh sekadar “berjalan seperti
biasa” lagi.
Daripada merasa kecewa dan dikalahkan, inilah saat
untuk Gereja bangkit bagi melindungi generasi pemimpin masa hadapan kita
dengan memuridkan dan menguatkan iman mereka. Gereja-gereja pribumi di
Sabah telah tiga kali mamangkis (teriakan perang dalam bahasa Kadazandusun dan Murut) di Penampang, Ranau dan Nabawan. Ia adalah satu
seruan daripada Anak Negeri Kristian untuk bangkit dalam mempertahankan
generasi muda dan hak-hak mereka.

Kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang 'mencuri' anak-anak kita
apabila iman kita sendiri suam-suam kuku, dan tidak melihat kepentingan
untuk mendidik mereka supaya bertumbuh dalam Tuhan. Tidak pernah
terlalu awal untuk kita memuridkan generasi muda kita (sebenarnya, kita
sudah kelewatan 2 generasi!). Bertahun-tahun diperlukan untuk mendidik
dan membimbing supaya firman Allah boleh berakar dalam hati mereka.
Dalam memuridkan generasi muda kita, kita boleh belajar
daripada Raja Yosia , seorang raja teladan. Tidak ada yang
negatif dikatakan tentang wataknya selama 31 tahun dia
memerintah. “Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang
berbalik kepada TUHAN dengan segenap hatinya, dengan
segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai
dengan segala Taurat Musa; dan sesudah dia tidak ada bangkit
lagi yang seperti dia” (2 Raja-raja 23:25).
Kehidupan teladan Yosia diringkaskan dalam satu ayat. “Dia melakukan apa
yang benar di mata TUHAN dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan
tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.” Yosia lakukan apa yang benar di
mata Allah, bukan di mata manusia, tidak di mata “ketepatan politik” atau
“ketepatan intelek” ataupun di mata dunia. Dia benar di mata Allah secara
konsisten sepanjang hidupnya. Kita hanya boleh berbuat baik di mata Tuhan
apabila kita memahami fikiran Tuhan melalui Firman-Nya. Setiap kali kita
membaca firman Allah, kita akan mendapat pengetahuan baru yang
membuat kita memahami fikiran Tuhan sedikit lebih baik.

Yosia berumur 8 tahun ketika dia menjadi raja.
Dia dibesarkan di persekitaran yang paling tidak
bermoral di mana penyembahan berhala telah
tertanam dalam budaya tersebut . Tidak ada
tempat untuk Taurat Tuhan . Firman Tuhan telah
dihapuskan secara sistematik. Pada usia 16
tahun, Yosia mula mencari Tuhan. Tetapi dia
tidak bertindak sehinggalah 4 tahun kemudian.
Pada usia 20 tahun, dia mula memusnahkan
mezbah-mezbah Baal dan tiang-tiang Asyera.
Yosia mengambil masa 6 tahun untuk memusnahkan semua kuil-kuil berhala kerana amalan
menyembah berhala sudah berakar selama 60
tahun.
Pada usia 26 tahun , Yosia mula membina semula
rumah Allah yang telah diabaikan selama 60
tahun. Mezbah Tuhan yang rosak perlu
dibangunkan semula. Dan tersembunyi dalam
rumah Allah adalah Taurat yang hilang! Sukar
untuk dipercayai bahawa Firman Tuhan boleh hilang di rumah
Allah! Namun firman Allah tidak boleh dihapuskan. Kami yakin
bahawa sebarang cubaan untuk menghalang orang ramai
daripada membaca Alkitab di negara ini akan gagal. “Langit dan
bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.” kata
Tuhan kita Yesus.
Setelah menemukan kitab tersebut, ia kemudian dibacakan
kepada Yosia. Taurat Tuhan ‘menyambarnya’ sepeti petir.
“Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu,
dikoyakkannya-lah pakaiannya…. sebab hebat kehangatan
murka TUHAN yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek
moyang kita tidak memelihara firman TUHAN dengan berbuat
tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini!” (2 Raja 22:11,13)
Firman Tuhan membangkitkan kita
apabila kita membacanya. Firman
Tuhan adalah hembusan-Nya. Allah
sendiri berbicara kepada kita melalui
firman-Nya. Firman-Nya itu hidup,
berkuasa dan kekal selama-lamanya.
Bukankah Dia berfirman dan dunia ini
pun terbentuk? Firman Tuhan menembusi jauh ke dalam jiwa
kita. Tidak ada apa yang tersembunyi dari-Nya. Sebab itulah
sangat kritikal bagi setiap kanak-kanak untuk memiliki dan
membaca Alkitab.
Yosia mempunyai banyak soalan apabila dia mendengar firman
Tuhan. Dia segera mengarahkan imam besar dan pegawai yang
dipercayai untuk bertanyakan kepada Allah berkenaan keadaan
rohani Yehuda. Apabila anak-anak kita membaca Alkitab, Roh
Kudus akan berbicara kepada mereka. Mereka juga akan
mempunyai soalan. Kepada siapakah dapat mereka berpaling?
Apabila mereka bertanya kepada pastor mereka, apa yang akan
dijawab olehnya?
Di Wawasan Penabur, kami faham bahawa
para pastor juga perlu memahami Alkitab
dengan lebih baik. Sebuah Study Bible yang
baik akan membantu mereka. Jadi pada
tahun ini, kami telah melancarkan satu
lagi projek -- Inisiatif Titus 2:7 -- untuk
mengimport dan mengedar Alkitab
Edisi Studi untuk pelajar-pelajar
sekolah Alkitab, pastor dan pemimpin.

Oleh kerana Raja Yosia melakukan apa yang benar secara
konsisten di mata Tuhan, Allah berkata kepadanya: “Oleh
karena engkau sudah menyesal dan merendahkan diri di
hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya…
oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku,
mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku,
Akupun telah mendengarnya.” (2 Taw 34:27). Allah
mendengar dia kerana dia merendahkan diri dan bertaubat.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya “Adakah Tuhan akan
mendengar doa saya?” Kita seharusnya bertanya: “Bagaimana
saya memberi respon kepada firman Tuhan? Adakah saya
ikhlas bertaubat apabila saya mendengar firman-Nya? Adakah
ia membawa saya kepada Yesus Kristus, Penyelamat saya?”
Yesus berkata, “Siapa yang bertelinga, hendaklah dia
mendengar.” Semua orang mempunyai telinga tetapi bukan
semuanya mendengar. Yosia telah mendengar. Dia merendahkan diri dan bertaubat apabila dia mendengar firman Allah.
Dari cerita Yosia ini, kita
mempelajari satu janji yang
sangat berkuasa: mengetahui
dan mentaati Firman Tuhan
membawa rahmat Allah kepada
kita secara individu, kepada
gereja dan negara ini secara
korporat. Tetapi ketidaktaatan membawa penghakiman dari
Allah.
Ingatlah: Sebuah gereja BM yang kuat adalah sebuah gereja
Malaysia yang kuat. Hari ini, generasi kita perlu mencari
semula kuasa Firman Tuhan. Semoga Allah mencabar kita
untuk melahirkan lebih ramai Yosia di Malaysia.

Bengkel Penulisan bersama
Dr Miriam Adeney

Alkitab Kanak-Kanak untuk
Kanak-kanak Sekolah di Sarawak

Wawasan Penabur telah menganjurkan Bengkel Penulisan kedua
bersama Dr Miriam Adeney. Ia telah diadakan di New Creation
Family Centre, Miri pada 18-21 November 2013.
Seramai 11 orang peserta dari Sabah & Sarawak
mengikuti bengkel yang bertujuan untuk menggalakkan penulis-penulis Kristian tempatan menghasilkan
tulisan-tulisan yang sesuai dengan konteks Malaysia.

“Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku,
selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada
seorangpun yang dapat bekerja.” (Yoh 9:4)

Para peserta datang dari pelbagai bidang dan latar belakang:
pastor, guru, penulis blog dan profesional. Bengkel empat hari ini
memberi tumpuan kepada pelbagai aspek penulisan seperti
kemahiran penggunaan bahasa, bercerita dan penulisan lagu.
Para peserta didedahkan dengan pelbagai peringkat penulisan:
dari awal sehelai tulisan kepada penerbitan produk akhir.

Kami bersyukur kepada Tuhan untuk Dr Miriam. Harapan kami
adalah Tuhan akan membangkitkan penulis-penulis Kristian
tempatan untuk menghasilkan karya-karya yang menyentuh
hidup para pembaca.

Satu Anak Satu Alkitab for Sarawak

Pintu masih terbuka di Sarawak
untuk kita dalam menjangkau
kanak-kanak sekolah dari pelbagai
kaum dan denominasi: untuk
penginjilan atau peneguhan iman.
Beribu-ribu buah Alkitab Kanak-Kanak telah dibawa ke
sekolah-sekolah di kawasan pedalaman melalui kerjasama
antara Scripture Union (SU) Sarawak dan Penasihat ISCF
(TCF). Di pertemuan-pertemuan ISCF (sekolah rendah) inilah
Alkitab Kanak-Kanak telah diedarkan.

Kami mula mengedar ke sekolah-sekolah rendah kawasan
pedalaman pada Mei 2012, dan sejak itu kami telah
menerima testimoni yang menggalakkan daripada pihak guru,
ibu bapa dan kanak-kanak: Alkitab Kanak-Kanak kini digunakan sebagai bahan renungan malam untuk pelajar-pelajar di
asrama sekolah. Ada buku telah yang telah berubah warna
(bukan kerana kualitinya rendah!) kerana telah digunakan
dan dibaca berulang kali oleh pelajar-pelajar! “Ini adalah
harta yang sangai bernilai bagi kami,” kata beberapa pelajar
di kawasan pedalaman.

Kempen “Satu Anak Satu Alkitab untuk Sarawak” telah
hb
dilancarkan di Miri pada 17 November 2013. Selain daripada
gereja-gereja lintas-denominasi, Wawasan Penabur juga bekerjasama dengan Scripture Union Sarawak, Bible League dan Projek
Tadika Bangkit di Sabah.

Pada bulan November 2011, kami membawa beberapa kotak
Alkitab Kanak-Kanak untuk pelajar-pelajar Penan di kawasan
Ulu Baram. Ketika itu, mereka lebih tahu membaca doa-doa
Islam daripada cerita-cerita dari Alkitab. Tetapi apabila kami
mengunjungi mereka pada bulan Ogos 2013, kanak-kanak
tersebut sangat khusyuk membaca Alkitab Kanak-Kanak!
Untuk Kempen Satu Anak Satu Alkitab 2013/4 (bermula Julai
2013 – Disember 2014), sasaran kami ialah mencetak dan
mengedar 100,000 buah Alkitab Kanak-Kanak lagi ke Sabah &
hb
Sarawak. Sehingga 15 March 2014, 60,000 telah dicetak-ulang
dan 39,500 buah telah diedarkan.
Dengan cogan kata “Kini Setiap Anak Boleh Memiliki Alkitab”,
anda juga boleh membantu menjayakan kempen ini.
Wawasan Penabur Sdn Bhd
May Bank Account No: 5623 6663 2813

Tetapi cabaran masih besar. Lebih banyak buku yang diperlukan untuk kanak-kanak di kawasan pedalaman. Dan lebih
ramai pekerja diperlukan untuk membawa buku-buku masuk
kepada mereka. Pada masa ini hanya terdapat 30 ISCF di
sekolah-sekolah rendah di Sarawak. Dan iman mereka sedang
diceroboh secara agresif setiap hari!
“Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
setiap orang yang percaya...” (Rom1: 16)
Dilaporkan oleh: Litad Bian
Miri, Sarawak

Inisiatif TITUS 2:7
“dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam
pengajaranmu.”
Wawasan Penabur telah melancarkan satu lagi projek tahun ini:
Inisiatif Titus 2:7. TITUS adalah singkatan untuk "Tekuni Iman
dan menjadi Teladan Untuk Setia”. Berdasarkan Titus 2:7,
inisiatif ini bertujuan untuk mengumpul dana bagi mengimport
Alkitab Edisi Studi (AES ) daripada Lembaga
Alkitab Indonesia untuk pastor danpemimpin
Gereja BM serta pelajar Sekolah Alkitab. AES
akan disediakan kepada mereka dengan harga
subsidi RM50. Melalui inisiatif ini kami berharap
dapat mendorong mereka dalam pelayanan
mengajar dan mendidik jemaat Tuhan (2 Tim
3:16,17 ).
Apa itu Alkitab Edisi Studi?
Alkitab Edisi Studi (Lembaga Alkitab Indonesia, 2010) yang penuh
warna ini mempunyai panduan kajian dan renungan yang sangat
baik. Ia berasaskan Kajian Alkitab Kontemporari CEV tetapi teks
adalah dari Alkitab Terjemahan Baru (LAI, 1974). Mengandungi
2,120 muka surat dan direka untuk melengkapkan para pelajar
Alkitab dengan maklumat latar belakang, soalan-soalan yang
memberangsangkan, rujukan silang dan carta yang merumuskan
maklumat penting. Terdapat lebih daripada 100 catatan tentang
orang-orang penting, tempat, konsep agama, dan adat resam. Ia
mengandungi lebih 10,000 nota tambahan yang pasti akan
membantu pastor Gereja BM dalam peranan mereka sebagai
gembala kepada umat Tuhan.

Apa yang Boleh Anda Lakukan?
(1) Umat Kristian bukan BM: Jadilah Pemberi
Hampir 2,000 tahun yang lalu, Rasul Paulus menghantar
Titus ke Kota Korintus untuk membawa visi kepada
mereka bagi mengumpul dana dari dalam gereja-gereja
mereka untuk membantu gereja-gereja di Yesusalem
yang sedang dilanda kebuluran (I Kor 16:1-4; 2 Kor 8:6).
Titus dihantar untuk kali kedua untuk menyempurnakan
pemberian tersebut (2 Kor 8:16 dst). Sejak itu, Titus telah
menjadi sebuah nama yang dikaitkan dengan umat Tuhan
dalam memberi dan melakukan kerja-kerja yang baik.
Hari ini, ada satu “kebuluran” akan Firman Tuhan di
kalangan gereja-gereja BM di Malaysia. Ramai pemimpin
gereja di Sabah & Sarawak tidak mampu membeli AES
dengan harga RM250-380 senaskah, yang hanya terdapat
di kedai-kedai buku tertentu di bandar. Anda boleh
membuat suatu perbezaan dengan sumbangan anda
supaya AES dapat dijangkau oleh mereka dengan harga
subsidi RM50.

(2) Untuk Pemimpin Gereja BM dan Pelajar Sekolah
Alkitab: Komitedlah
Sama seperti perintah Paulus kepada Titus untuk menjadi
pemimpin yang matang secara rohani, memiliki doktrin
yang benar dan hidup sebagai seorang teladan, para
pastor dan pemimpin Gereja BM juga harus komited
untuk menggalakkan pertumbuhan rohani, mengajar
doktrin yang benar, dan membolehkan umat Tuhan
bertumbuh matang secara rohani (Ti 1:7-9 ; 2:1,11-15).

Melalui Inisiatif Titus 2:7, Wawasan Penabur berharap dapat
menjadi "jambatan" antara penderma dengan penerima,
melintasi denominasi dan bahasa. Untuk memastikan sasaran
menerima AES, seorang Pengurus Projek akan memantau
pengedaran dan menyimpan pangkalan data penerima.
Komunikasi yang kerap akan dibuat. Setiap naskah akan dicap
dan nama penerima akan tertera.
Kos untuk mengimport dan mengedarkan AES adalah kira-kira
RM 150/buah. Sasaran Inisiatif Titus 2:7 ialah untuk mengumpul
RM 1 juta untuk menyediakan 10,000 naskhah AES bagi para
pemimpin gereja BM dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Fasa 1
(2014) adalah untuk mengumpul RM 200,000 supaya 2,000
naskhah dapat diagihkan kepada 1,500 pastor di pedalaman dan
500 pelajar Sekolah Alkitab.
Kenapa TITUS?
Surat Titus adalah Surat Pastoral terakhir Paulus dan ia memberi
banyak arahan praktikal untuk kehidupan seharian. Sebagai
orang Kristian, setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk
“menyelesaikan semua perkara yang masih perlu dilakukan”
seperti yang dinyatakan dalam Titus 1:5. Kita perlu memastikan
kepimpinan yang benar dan pertumbuhan rohani (1:6-9),
melawan ajaran sesat (1:10-16) , mengajar dan memimpin orang
lain kepada kematangan rohani (Titus 2), dan memastikan anakanak Tuhan setia untuk berbuat baik (Titus 3:8,14).

Kami berharap Alkitab Edisi Studi dapat membantu para
pemimpin dan generasi pelapis Gereja BM untuk
bertumbuh, dan diperkasakan untuk menggembalakan
jemaat yang telah diamanahkan Allah untuk dijaga dan
dibimbing oleh mereka (2 Tim 3:16,17).
Bagaimana Anda Dapat Menyumbang dalam Inisiatif ini?
 Membangun kesedaran dan menggalang dana.
 Menyumbang dan mendukung Inisiatif TITUS 2:7 untuk
para pastor, pemimpin dan pelajar sekolah Alkitab Orang
Asli, Sabah & Sarawak.
 Berdoa syafaat untuk inisiatif ini dan pelayanan Wawasan
Penabur.
Salurkan sumbangan anda melalui:
Cek: atas nama “Wawasan Penabur Sdn Bhd”
Bank in: May Bank no akaun: 5623 6663 2813
Public Bank no akaun: 3127 674 507

Steffisley bergabung dengan WP sebagai Editor pada
Ogos 2013. Dia berasal dari Pitas dan berketurunan
Rungus. Baru-baru ini dia bertunang dengan Veronica
Moliun (Disember 2013).
Steff dijadualkan tamat pengajian B. Th dari Malaysia
Bible Seminary pada 2013, tetapi tidak dapat
disempurnakan kerana masalah yang tidak dapat
dielakkan.
Staf WP
Steffisley Mosingki

Badan Penasihat





Kami meminta maaf atas kesalahan maklumat dalam
Berita Rakan Penabur kami yang lepas.

Untuk memperkenalkan “Inisiatif
TITUS 2:7”, Wawasan Penabur
akan melawati beberapa Sekolah
Alkitab di Sabah (dan Sarawak)
pada 17-23 March 2014.

Rev Wong Fong Yang
Rev Danil Raut
Lim Heng Seng
Rev Datuk Jerry Dusing

Badan Pengurus (Penabur)





Chow Chee Yan
Roshan Thiran
Alfred R. Tais
Randy Singkee

Staf Wawasan Penabur
 Randy Singkee
 Steffisley Mosingki

Bagaimana Kita Boleh Bekerjasama?
Ada banyak cara kita boleh bekerjasama dalam pelayanan menabur, menanam dan menyebar bahan sumber yang terbaik
kepada gereja-gereja BM.
Membangun kesedaran dan menggalang dana. Saya
percaya pelayanan ini berpotensi jangka panjang. Saya
ingin berperanan aktif untuk memberitakan inisiatif ini
supaya orang lain juga akan beriltizam menguatkan gereja
BM melalui tenaga, dana dan doa.
Menyumbang kepada “Kempen Satu Anak Satu
Alkitab” untuk Gereja BM Orang Asli, Sabah dan Sarawak.
Saya percaya dengan pemberian saya, umat Kristian berbahasa
Malaysia di negara ini akan dapat diberkati.

Terlibat dalam projek penulisan dan
penterjemahan. Saya ingin menyumbang dalam
pengembangan sumber BM dengan para penulis,
penterjemah dan penerbit yang lain.
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.

Menyumbang kepada “Inisiatif TITUS 2:7” Wawasan Penabur supaya para pastor, pemimpin dan pelajar
sekolah Alkitab Orang Asli, Sabah and Sarawak yang berbahasa Malaysia dapat diberkati.
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)
Alamat:
___________________________________________________________________________
Contact Person

Nombor
Address Telefon :

_______________________ (rumah) ____________________________ (pejabat)
_______________________ (telefon bimbit) ________________________ (fax)
Cek: atas nama “Wawasan Penabur Sdn Bhd”
Bank-in : Public Bank no akaun: 3127674507
CIMB Bank no akaun: 1250 000 7114 058
May Bank no akaun: 5623 6663 2813
* Sila fax/kirim/email bank-in-slip kepada kami.

Wawasan Penabur Sdn Bhd, P.O.Box No: 8327, Kelana Jaya Post Office, 46787 Petaling Jaya, SELANGOR
Tel/Fax: +603-5888 4987 Email: wawasan.penabur@gmail.com

