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Reply-to: tim.kita@bahasakita.net
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Syalom!

Terima kasih karena Saudara membuka e-mail ini dan bersedia mendoakan Albata!
Dalam bulan Nopember-Desember 2017, Tim Penerjemah Albata mengadakan
pemeriksaan kitab Ester. Beberapa foto ini menunjukkan sebagian orang yang terlibat
dalam pemeriksaan.

Balazi (dalam poto di atas) memeriksa kitab Ester dengan empat anak SMP di Sintang,
Kalimantan Barat.

Ibu Rima (di Sentani, Papua, yang
memakai baju batik) memeriksa kitab
Ester dengan empat orang teman (dan
hanya dua orang yang termasuk dalam
foto ini).
Mohon doakan supaya seluruh kegiatan
pemeriksaan PL TSI seperti ini akan
menghasilkan terjemahan yang jelas,
wajar, dan tepat.

Ibu Paula (juga di Sentani) memeriksa
dengan lima orang anak di rumah
keponakan. Dua duduk dekat pohon Natal
dan melihat teks di tablet.
Saudara juga bisa membaca teks kitab
Ester yang diperiksa oleh tim penerjemah.
Lihat halaman ini di situs albata.info. Di
halaman yang sama, Saudara dapat
mengunduh tiga gambar yang dapat
diwarnai oleh anak-anak sekolah Minggu
yang belajar tentang cerita kitab Ester.

Saya merasa sangat senang ketika
melihat orang membagi ayat dari TSI di
Facebook! Ayat dengan latar belakang
gambar seperti contoh ini dapat dibuat
melalui aplikasi Alkitab YouVersion.
Caranya membuat gambar/IMAGE terlihat
di gambar berikut ini:

Aplikasi Youversion memberi banyak sekali pilihan latar belakang yang menarik. Tetapi
pilihan pertama (yang seperti kotak warna putih) membuka caranya di mana Saudara
dapat memilih foto pribadi yang sudah ada dalam Gallery HP/tablet. Setelah langkah
[SIMPAN//SAVE], lalu Saudara dapat [BAGIKAN//SHARE] ke Facebook atau media sosial
yang lain.

Dapatkan PB TSI edisi
terbaru GRATIS!
Saya akan kirim PB TSI (seperti yang
dipegang oleh ketiga Ibu dalam foto ini)
kepada 14 pembaca pertama yang
membagi ayat TSI seperti dijelaskan di
bawah.

Untuk menjadi pemenang buku PB TSI:
1. Buatlah IMAGE dalam aplikasi Alkitab YouVersion dengan menggunakan ayat dari
TSI dan dengan menggunakan foto pribadi.
2. Membagi hasilnya di Facebook.
3. Reply/balas e-mail ini dengan memberi nama identitas Saudara di Facebook.
Dengan demikian saya dapat mencari atas namamu untuk melihat gambar yang
(sudah) Saudara (0//sudah) (bagikan//membagi).
4. Melakukan langkah-langkah di atas sebelum tanggal 22 Januari 2018.

Gambar-gambar para pemenang akan ditunjukkan di halaman dasar situs albata.info,
dan dua foto yang paling kreatif akan ditunjukkan dalam e-mail seperti ini bulan

depan. Saya paling senang kalau bisa mendapat image-image yang memperlihatkan
sesuatu dari kebudayaan Indonesia di lokasi Saudara sambil mencerminkan sesuatu
yang cocok dengan arti ayat yang dipilih.

Pokok-pokok Doa yang penting:
Berdoalah supaya seluruh PL TSI selesai di drafting pada tahun 2020.

Mohon doa untuk Balazi, yang adalah Koordinator
Tim Penerjemah Albata. Sudah 4 hari ini dia
sedang sakit demam tinggi sampai diinfus di
rumah sakit.
Memohon kepada Tuhan supaya Dia melindungi
semua Tim Penerjemah dari serangan si jahat.
Mohon berdoa supaya Tuhan meningkatkan
dukungan ﬁnansial kepada Albata, supaya honor
untuk Tim Penerjemah bisa didukung sampai 70%
dari total yang diperlukan.

Semoga Tuhan menyertai Saudara dalam sisa bulan Januari ini!

Phil
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