
 

Terima kasih karena Saudara bersedia membuka e-mail ini dan mendoakan Albata!
 
Poto di atas adalah saya bersama Pdt. Agus dan Ibu Kristiana di pulau Bangka. Saya
sangat senang bahwa Ibu Kristiana sudah memulai membuat seri video podcast yang
adalah rekaman pembacaan PB Terjemahan Sederhana Indonesia (TSI). Seri pertama ini
berjudul Tiga Surat dari Seorang Tahanan, di mana Ibu Kristiana akan ada membacakan
surat Kolose, Filemon, dan Filipi dari TSI. Kami mengundang Saudara untuk mendengar
podcast #1, dan silakan membagi kepada teman-temanmu lewat media sosial.
Link ke Halaman Podcast di Albata.info
Link ke Podcast #1 di Facebook
Podcast ini juga bisa dilihat di Grup Sahabat Albata di Facebook.
 
Mohon doa untuk Ibu Kristiana dan para Sahabat Albata yang di Bangka:

supaya seri rekaman Firman Tuhan ini akan memberkati banyak orang.
supaya Tuhan akan menyertai tim di Bangka dalam proses rekaman, dan akan
memampukan tim untuk mengatasi berbagai persoalan teknis— terutama 
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berhubungan dengan rekaman audio yang berkualitas dan juga dalam hal
mengedit audio.

Albata ingin terlibat dalam mengedarkan
segala macam media video dan audio
yang mendorong umat Allah di Indonesia
lebih mengerti Firman Tuhan. Seri video
dari The Bible Project dalam bahasa
Indonesia sudah semakin lengkap untuk
menjelaskan tentang setiap kitab dalam
Alkitab. Seri ini sudah mencapai 50 video
singkat! Dan setiap video sangat menarik
dan menolong penonton berfokus kepada
tema-tema penting dalam Firman Allah.

Mulai sekarang halaman Podcast dan Video di situs Albata memberi link kepada semua
video dalam The Bible Project. Halaman tersebut terlihat seperti pada gambar di bawah
ini.

Alamat The Bible Project di YouTube
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Ada juga Alkitab Bersuara PB TSI! Aplikasi
Androidnya dapat diunduh langsung dari situs
Albata.info. Atau boleh juga men-klik pada gambar
ini:

 

 



Tetapi sebagai pendiri Albata, saya ingin membagi sesuatu yang kecewakan saya. Kami
bisa melihat data dari jumlah orang yang sudah meng-installkan aplikasi ini, dan juga
berapa orang yang sudah membagi aplikasi ini kepada teman-teman. Dari bulan Oktober
2017 sampai sekarang, hanya 62 orang di Indonesia pernah meng-installkannya. Dan
ternyata aplikasi ini tidak sering dibagi kepada teman-teman lain. Karena itu saya
mohon doa:

Pasti ada orang buta yang bisa diberkati melalui Alkitab bersuara ini! Pastilah ada
orang-orang buta huruf di pelosok-pelosok Indonesia yang bisa diberkati dengan
Alkitab bersuara ini. Mohon doa supaya Tuhan akan menolong Albata mengatasi
berbagai halangan supaya Firman Tuhan dalam bentuk audio dapat diedarkan
kepada semua orang yang menginginkannya!
Salah satu halangan untuk membagi aplikasi ini adalah bahwa aplikasi ini belum
bisa masuk Google Play Store. Mohon doa supaya Tuhan menolong Albata
menerbitkan sebuah aplikasi yang lebih cocok untuk mengedarkan rekaman
Alkitab dan podcast sampai ke setiap pelosok Indonesia.

Pokok-pokok Doa yang penting:

 

 

 



Berdoalah supaya seluruh PL TSI selesai di drafting pada tahun
2020.

Bulan Januari kami memohon doa untuk Balazi
— Koordinator Tim Penerjemah, tentang sakit
demam tinggi yang dia alami. Mari kita memuji
Tuhan karena Tuhan sudah memulihkannya!
Mohon berdoa supaya Tuhan meningkatkan
dukungan finansial kepada Albata melalui dana
yang diberikan dari jemaat-jemaat di Indonesia
yang ingin agar Firman Allah diterjemahkan ke
dalam bahasa  yang sederhana.

Semoga Tuhan menyertai Saudara dalam bulan Februari
ini. Tuhan Yesus memberkati! 
Phil

 

 

 

 

 

 

Links: http://albata.info/

Halaman TSI 
Halaman Tim Albata 

Berita dan Pokok Doa 
Semua Terjemahan Alkitab di Indonesia 

Kursus bagi Penerjemah Alkitab 
Halaman Mendukung

Podcast dan Video 

 

Sekretariat: Yayasan Alkitab BahasaKita 
Gedung Holland Bakery Lantai 1 

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 29-29A 
Jakarta Pusat 10150 

Untuk sampaikan usulan dan masukan silakan hubungi 
pengurus@bahasakita.net (WhatsApp: 0821 1336 4970). 

E-mail ini sudah dikirim kepada phil.fields@pbti.org. 
Saudara terima e-mail ini karena pernah mengunduh PB TSI lewat aplikasi Alkitab

YouVersion (dari Bible.com).
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