Pokok-Pokok Doa Sahabat Albata bulan Februari 2017
Permohonan Doa yang PENTING: Saya (Phil) dan Balazi (Koordinator Tim Penerjemah),
kami menargetkan untuk dapat menyelesaikan semua revisi Alkitab PB TSI pada
tanggal 17 Februari. Pada tanggal 13 Februari minggu ini, saya akan berkunjung ke kota
Sintang, Kalimantan Barat, untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan bersama dengan
Balazi. Kami memohon supaya Roh Kudus menuntun setiap pekerjaan ini! Doakanlah
supaya kami tidak mengalami kesalahan ketik saat memasukkan perubahan pada teks
PB.

● Jika Saudara pernah melihat ayat yang kurang wajar atau belum jelas dalam PB
TSI, mohon untuk saudara dapat memberitahukan tentang ayat tersebut
kepada tim.kita@bahasakita.net. Sebelum mengirim berita, mohon periksa kalau
teks TSI sudah diubah dalam ayat itu. Saudara dapat melihat teks TSI terbaru

melalui link ini: http://bibledit.org:2007/exports/TSI/web/index.html (Link itu
juga terdapat pada halaman dasar situs Albata— yaitu albata.info.)
Saya memuji Tuhan karena saya bisa berada di Indonesia saat ini. Saya baru tiba pada
tanggal 9 Februari ini, dan kunjungan saya berlangsung sampai tanggal 28 Maret. Saya
berencana bertemu dengan setiap anggota tim penerjemah Albata dengan harapan
bisa meningkatkan mutu pekerjaan mereka masing-masing. Saya mohon dukungan
doa supaya kami bisa segera memperbaiki alat-alat komputer yang tidak berjalan
secara maksimal, supaya waktu kami tidak terganggu dengan persoalan komputer saja.
Perjanjian Lama mempunyai banyak puisi yang amat sulit diterjemahkan. Puisi bukan
sekadar teks informasi atau cerita saja. Oleh karena itu, kami mohon doa supaya setiap
anggota tim penerjemah bisa dilatih untuk lebih pintar dalam kesenian berpuitis.
Mari kita memuji Tuhan dan berdoa untuk tiga hal besar yang dijadwalkan untuk
terjadi dalam bulan Maret:
1. Edisi 2.2 PB TSI akan mulai dicetak bulan Maret. Doakanlah para pegawai Andi
Offset yang mencetak PB TSI, supaya hasil pekerjaan mereka berkualitas dan
memuliakan Tuhan.
2. Rekaman seluruh PB TSI akan diterbitkan di dalam aplikasi
Youversion/Bible.com. Kita memuji Tuhan untuk hal ini, dan berdoalah supaya
rekaman setiap pasal menjadi berkat besar dan meningkatkan pemahaman
setiap pendengar.
3. Pujilah Tuhan karena edisi kedua PB TSI akan dijual dengan harga khusus di
seluruh Indonesia— yaitu Rp. 40.000. Pujilah Tuhan untuk seorang donatur
yang memungkinkan harga subsidi tersebut untuk 9,000 eksemplar. Dan
Pujilah Tuhan karena Andi Offset turut menyumbang dengan menanggung
segala ongkos shiping. Jadi baik untuk pemesanan dari Papua maupun Sumatera
Utara, ongkos tetapi Rp. 40.000. Berdoalah supaya proyek subsidi ini dapat
dipublikasikan sehingga banyak PB TSI sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.
Untuk mendorong kita masing-masing untuk mendoakan Tim Penerjemah Albata,
Saudara dapat melihat 20 perubahan terbaru kepada teks Alkitab TSI pada halaman
dasar albata.info.
Di tahun 2017 ini, Albata menargetkan akan menambah anggota penerjemah
sebanyak empat orang, yang akan bekerja separuh waktu. Mohon dukungan doa
supaya ada dana untuk mencukupi honor keempat orang tersebut. Hal ini penting
supaya seluruh draf PL TSI dapat diselesaikan pada tuhun 2020.

Saya senang untuk bertemu dengan Tika dalam kunjungan ini ke Indonesia. Balazi dan Tika
menikah bulan Desember 2016.
Semoga Tuhan memberkati Saudara! Terima kasih atas dukungan doa untuk Albata!
Phil Fields

