Pokok-Pokok Doa Sahabat Albata untuk bulan Januari
2017
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.”
Albata sangat bersyukur karena anugerah Tuhan, pernikahan Balazi dan Tika yang telah
berlangsung pada tanggal 18 Desember di Kalimantan Barat. (Balazi adalah Koordinator Tim
Penerjemah Albata.) Dan Puji Tuhan juga bahwa Daniel— selaku Koordinator para Sahabat
Albata, dapat mewakili Albata untuk mengikuti prosesi pernikahan mereka di Kalimantan
Barat. Saudara-saudara yang terkasih, kami juga memohon dukungan doa untuk Balazi dan
Tika supaya pasangan yang baru ini diberkati Tuhan dalam masa transisi sekarang, agar
mereka dapat kembali melakukan tugas mereka masing-masing. Balazi akan sibuk dengan
beberapa hal dalam pokok doa berikut.
Revisi PB TSI edisi 2.2:
● Dukunglah dalam doa supaya Balazi dan Phil (Konsultan Internal) bisa
mengevaluasikan semua usulan dari para anggota tim penerjemah tentang PB TSI.
Proses revisi mungkin hanya 50% diselesaikan, dan kami berharap semuanya dapat
diselesaikan pada pertengahan bulan Februari.
● Kami juga memiliki kendala besar karena jaringan Internet di wilayah
Jayapura/Sentani sedang bermasalah. Hal ini sangat mengganggu dan menghambat
pekerjaan para tim penerjemah yang ada di Papua. Mari kita berdoa supaya
perbaikan segera selesai.

Ibu Fenny baru saja melahirkan seorang anak perempuan! Mari kita berdoa agar ibu Fenny
dan putrinya Cynthia Daniella tetap sehat. Puji Tuhan bahwa Ibu Fenny sangat produktif
dalam bulan yang lalu dan melakukan 749 perubahan dalam teks PL TSI! (Satu ayat bisa
dihitung 3-5 kali, karena bisa dihitung 2-3 selama dalam proses mendrafting, dan bisa
dihitung 2 kali lagi waktu menyunting. Tetapi angka ini tetap merupakan kemajuan yang
sangat pesat!)

Pendistribusian PB TSI di Manado:
Mari kita mendoakan semua orang di Manado yang menerima PB TSI dalam pendistribusian
yang dilakukan oleh Pak Pdt. Spencer. Kedua foto ini dari pendistribusian di dua panti asuhan:

Banyak tahanan di dua Lembaga Pemasyarakatan menerima PB TSI. Mari kita berdoa supaya
Tuhan menggunakan PB ini dengan cara yang luar biasa!

Masih ada sisa PB, jadi Pak Spencer juga mendistribusikan di PolRes Minahasa dan di Panti
Jompo (orang-orang lanjut usia).

Mari kita mendoakan
orang-orang di Manado ini supaya
Tuhan bekerja dalam hati
masing-masing secara luar biasa
lewat Firman Allah yang mudah
dimengerti! Dan mari kita memuji
Tuhan untuk pelayanan Pak
Spencer!
Kesempatan untuk memberikan PB
TSI secara gratis adalah sesuatu
yang kami sangat rindukan untuk
terjadi di banyak kota. Tetapi terus-terang, Albata tidak mempunyai dana untuk membagikan
PB secara gratis seperti yayasan Gideon. Biarlah saya (Phil) mengambil kesempatan untuk
memberi tantangan tentang hal ini! Dana yang digunakan untuk pendistribusian 600 PB ini
tidak datang dari Indonesia, tetapi dari tiga teman saya di Amerika. Tuhan akan memberi
berkat besar kepada mereka! Selama empat bulan yang lalu, Albata juga tidak menerima cukup
dana dari para donatur di Indonesia untuk mendukung tim penerjemah. Jadi memang tidak
ada dana kelebihan untuk mendukung proyek-proyek pendistribusian seperti ini. Saya
sendiri— sebagai orang asing dan pendiri yayasan ini, merindukan supaya anak-anak Tuhan di
Indonesia juga diberkati oleh Tuhan karena terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan Tuhan lewat
Albata. Untuk informasi selanjutnya, lihat halaman Mendukung di http://albata.info.

Mungkin banyak orang berpikir, “Oh, itu hanya untuk orang yang mampu menyumbang dalam
jumlah besar.” Tentu Tidak! Menurut 2Kor. 8:12 dan 9:6-7, Tuhan memberkati juga orang yang
memberi sesuai dengan standar pendapatannya dan sesuai dengan yang sudah ditentukan
dalam hatinya. Jadi seberapa pun yang Saudara beri untuk pelayanan Albata, Tuhan pasti
memberkati Saudara, dan kami bersyukur.
Semoga Tuhan memberkati Saudara! Terima kasih atas dukungan doa untuk Albata!
Phil Fields

