Pokok-Pokok Doa Sahabat Albata untuk
bulan Desember
Matius 18:20 (TSI) Karena apabila dua atau lebih dari kalian
berkumpul dan berdoa dengan alasan supaya nama-Ku
dimuliakan, berarti Aku juga berada di situ di antara kalian.”
Revisi PB TSI edisi 2.2
Supaya edisi 2.2 dapat dicetak pada bulan Januari 2017. Dua
hal penting yang perlu diselesaikan pada bulan ini: 1.
Pemeriksaan ejaan dan formatting, yang akan dilakukan
oleh Pak Phil. 2. Typesetting— yaitu persiapan terakhir
supaya PB TSI dapat dicetak. Typesetting akan dilakukan
oleh teman Pak Phil yang bernama Tom. Kedua proses
tersebut sangat rumit. Berdoalah supaya Roh Kudus
menolong supaya tidak ada kesalahan dalam edisi PB ini.
Berdoalah untuk pernikahan Balazi dengan Tika di Kalimantan
Barat pada tanggal 18 Desember.
Pernikahan ini akan
dilaksanakan di pedalaman,
sekitar 8 jam perjalanan
dari Kota Sintang. Setelah
itu Balazi akan melanjutkan
pekerjaannya sebagai
Koordinator Tim
Penerjemah dari kota
Sintang, dan Tika akan
melanjutkan pekerjaannya
sebagi perawat. Semoga
Tuhan memberkati
pasangan yang baru ini!!

Dua pokok doa mengenai kelahiran anak:
1. Puji Tuhan bahwa keluarga Rusmin dan Ika
melahirkan anak pertama mereka dengan sehat,
seperti yang terlihat dalam foto ini. Namanya
Rachel. Ika sebagai bendahara Albata.
2. Mari kita mendoakan Ibu Fenny (salah satu
dari Tim Penerjemah, bersama suaminya,
Novelanus). Pada akhir bulan Desember atau
permulaan Januari, Fenny akan melahirkan anak
mereka yang kedua.

Kegiatan tim-tim Sahabat Albata:
Puji Tuhan bahwa beberapa sahabat Albata sudah
membuat presentasi di mana mereka memperkenalkan dan
mempromosikan PB TSI pada bulan Nopember, di Medan,
pulau Bangka, dan di kota Semarang. Mari kita mendoakan
kegiatan besar bagi pemuda-pemudi yang akan diadakan
pada tanggal 20 Desember nanti. Semoga banyak
pemuda-pemudi ini lebih sungguh mengikuti Tuhan!
Perhatikanlah logo Albata!

Mendoakan rencana untuk siaran radio yang dibuat oleh Pak Pdt.
Agus:
Pak Agus (dalam foto di bawah) adalah manager stasion
radio di Semarang. Kami memuji Tuhan bahwa beliau
berencana untuk siaran setiap minggu yang akan
menggunakan PB TSI. Siaran mingguan in berdurasi 15
menit dan berjudul Kunci Kehidupan. Berdoalah supaya
program ini akan memberkati banyak orang di daerah
Semarang dan bahkan bisa disiarkan di daerah lain juga!

Mendoakan 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 Desember ini Tim Penerjemah akan
mendrafting kitab Hakim-hakim dan Mazmur 31-50.
Mendoakan Pendistribusian PB TSI:
Doakanlah proses pendistribusian 600 PB TSI secara gratis
yang akan dilaksanakan menjelang Natal ini oleh Pak Pdt.
Spencer di tiga penjara di Manado.

Perkembangan Tim Penerjemah Albata:
Yuni dari Medan menjadi mahasiswa yang pertama untuk
menyelesaikan Kursus Albata bagi Penerjemah Alkitab
semester ini! Dalam proyek terakhir, dia mendrafting
Pengkhotbah pasal 3, dan dia akan mulai menolong tim
penerjemah dengan mendrafting Hakim-hakim pasal 1-2.
Kami menyambut Yuni sebagai Sahabat Tim Penerjemah
yang pertama!

