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Syalom!

Terima kasih karena Saudara membuka e-mail ini dan bersedia mendoakan Albata!
Pada kunjungan yang lalu, saya (Phil) merasa diberkati karena sempat
mempresentasikan seminar penerjemahan Alkitab di tiga STT:
STT Nusantara di Malang,
STT I-3 Malang (dalam gambar di atas),

dan di STAKPN Tarutung.
Karena di STAKPN ada 750 mahasiswa yang hadir,
jumlah itu dibagi dalam tiga kelompok dan Tim Albata
membuat tiga presentasi.
Albata juga menandatangani MOU bersama dengan
STAKPN Tarutung. Ini pertama kalinya bagi Albata untuk
membuat MOU dengan pihak lain. Kami sangat syukur
untuk hal ini!

Yang menjadi pokok doa kita bersama dari kegiatan tersebut di atas ialah:
Mari kita berdoa supaya setiap mahasiswa yang sudah menerima PB TSI, akan
membaca seluruhnya— dari Matius s/d Wahyu, dan diberkati secara pribadi lewat
pemahaman Alkitab yang lebih dalam.
Hal yang sangat prihatinkan: Sudah terbukti dari data yang diambil dalam
semua presentasi kami bahwa 90% mahasiswa STT belum selesai
membaca seluruh Alkitab mereka dari Kejadian s/d Wahyu.
Berdoalah supaya berkat rohani yang diterima oleh para mahasiswa dari PB TSI
akan dibawa di luar STT— yaitu ke dalam pelayanan mereka masing-masing.
1.150 mahasiswa menghadiri seminar Albata dari ketiga STT tersebut. Berdoalah
supaya ada dari mereka yang akan terpanggil untuk terlibat dalam penerjemahan
Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia!

Pokok doa yang selalu Albata umumkan adalah: Mari
kita berdoa supaya seluruh PL TSI didrafting sebelum
akhir tahun 2020.
Pada umumnya, ada tiga proses penting untuk
menerjemahkan setiap pasal:
1. Drafting
2. Suntingan dan revisi
3. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa teks
mudah dipahami.

Mari kita memuji Tuhan bahwa pada saat ini lebih dari 50% sudah drafting secara kasar.
Tetapi kebanyakan masih perlu penyelesaian proses 2 dan 3 tersebut. Sekarang tim
penerjemah Albata akan lebih terfokus kepada pemeriksaan setiap pasal PL yang sudah

lewat proses penyuntingan. Kami mohon doa khususnya untuk Pak Jaya yang
memimpin Albata dalam proses pemeriksaan PL.
Saudara dapat terlibat langsung! Mohon Saudara membaca teks percobaan Kitab
Ester dan kirim tanggapan dan usulan kepada kami. Mengunduh PDF dan melihat
cara mengirim tanggapan dan usulan di halaman ini.
Mohon mendoakan seluruh tim penerjemah dan khususnya Pak Jaya dalam hal
pemeriksaan setiap pasal yang siap masuk dalam proses tahap ke-3 tersebut.
Mohon berdoa supaya Tuhan meningkatkan dukungan ﬁnansial kepada Albata,
supaya honor untuk Tim Penerjemah bisa didukung sampai 70% dari total yang
diperlukan. Harapan kami: Biarlah menjadi nyata bahwa proyek terjemahan PL TSI
dimiliki oleh umat Allah di Indonesia. Sekarang ada pendukung yang akan
melipat gandakan pemberian Saudara kepada Albata! Lihat informasi di halaman
ini albata.info.

Selain dari PDF Kitab Ester TSI tersebut, Albata
menghadiahkan kepada Saudara buku mewarnai
dengan gambar-gambar cerita Natal. Silakan mencetak
dan memperbanyak gambar-gambar ini, dan waktu
anak-anak mewarnainya, biarlah itu menjadi
kesempatan untuk mereka belajar tentang arti
sebenarnya perayaan Natal! Mengunduh PDF Christmas
Coloring Book melalui halaman ini.

Seluruh Tim Albata mengucapkan “Selamat Hari Natal
dan Tahun Baru!”
Semoga Tuhan memberkati Saudara.

Phil
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