
Proyek Penerjemahan PL TSI 
● Pokok doa yang terbesar untuk Albata adalah supaya seluruh PL 

TSI dapat selesai didrafting pada tahun 2020. (Setelah itu dua 
tahun lagi diperlukan untuk berbagai macam pemeriksaan.) 

● Bulan ini, Tim Penerjemah akan fokus pada revisi PB TSI, karena 
Albata bersiap-siap untuk penerbitan edisi 2.2 PB TSI. Berdoalah 
supaya edisi baru ini lebih tepat dan lebih enak dibaca karena 
semua usulan dan masukan yang sedang dievaluasikan. Pak 
Balazi (Koordinator Tim Penerjemah) dan Pak Phil merasa 
tanggungjawab yang berat untuk memutuskan tentang setiap 
perubahan. Dukunglah pekerjaan mereka supaya kesalahan 
tidak terjadi waktu mengubah teks sekarang. 

 
Pengembangan Tim Penerjemah Albata 

● Ada 17 mahasiswa yang sudah terdaftar dalam Kursus Albata 
bagi Penerjemah Alkitab, tetapi hanya 8 yang aktif. Puji Tuhan 
bahwa satu orang yang sedang mengikuti kursus sedang terlibat 
dalam tim penerjemah untuk salah satu bahasa suku di 
Sulawesi. Berdoalah untuk 3-4 mahasiswa yang aktif dalam 
kursus dan menunjukkan potensi yang sangat baik untuk 
menolong Tim Penerjemah Albata. 

● Hubungan Internet sudah rusak total sekarang di daerah 
Jayapura, Papua, dan hal ini sangat menghambat tiga orang 

dalam Tim Penerjemah dan dua mahasiswa dalam kursus. 
Berdoalah supaya Tuhan mengubah situasi ini. 

● Semester Kursus Albata bagi Penerjemah masih terbuka untuk 
mendaftar sampai tanggal 15 Nopember. Berdoalah supaya lebih 



banyak orang terlibat sebagai Sahabat Tim Penerjemah lewat 
kursus ini. 

 
Proyek Perekaman PB TSI 

● Pujilah Tuhan bahwa seluruh PB TSI sudah direkam dengan 
kerjasama Faith Comes By Hearing. Puji Tuhan bahwa dana 
untuk mengerjakan rekaman ini ditanggung oleh FCBH. 
Dan puji Tuhan bahwa Tim Sahabat Albata di Bangka sudah 
menyumbangkan banyak waktu dan tenaga untuk proyek 
ini. Mari kita mendukung penyuntingan hasil rekaman yang 
dilakukan oleh FCBH. Hasilnya diterbitkan sekitar bulan 
Februari 2017. 

● Setelah rekaman ini sudah tersedia, bagaimana kita dapat 
mengedarkan ke seluruh pelosok Indonesia?! Berdoalah supaya 
Tuhan memimpin supaya rekaman ini akan diedarkan secara 
luas dan meningkatkan pemahaman Alkitab di mana saja ada 
orang yang belum bisa membaca. 

 
Pendistribusian PB TSI 

● Puji Tuhan bahwa sudah ada persetujuan dengan 
Departmen Marketing Andi Offset supaya PB TSI edisi 2.2 
dapat dijual dengan harga subsidi Rp. 40.000 di seluruh 
propinsi di Indonesia. Kalau ada yang disebut ‘harga subsidi’, 
berarti ada pihak yang menyumbang untuk memberikan subsidi 
itu. Puji Tuhan bahwa Dia sudah mulai menjawab keperluan kita 
dalam proyek pendistribusian ini. Mari kita berdoa supaya 4.000 
PB TSI dapat diedarkan dengan harga subsidi. Itu berarti bahwa 
Rp. 116 juta akan disumbangkan sebelum bulan Januari. 

 
Pengembangan Tim Sahabat Albata 

● Puji Tuhan untuk pelayanan Pak Daniel (yang terlihat dalam 
gambar di bawah). Tugas Daniel sekarang terfokus kepada 
pengembangan Tim Sahabat Albata, dan untuk melancarkan 
komunikasi dan dukungan doa di antara seluruh sahabat Albata. 
Berdoalah supaya tiga Tim Sahabat Albata akan segera 
dilahirkan di Jabodetabek. 

 
 
  



 
Perkembangan Penggunaan 
PB TSI dalam ibadah 

● Berdoalah supaya 
module EasyWorship untuk PB 
TSI dapat segera dibuat lewat 
pemilik program EasyWorship. 


