Pokok-pokok doa Sahabat Albata bulan Mei 2017
Puji Tuhan! Rekaman seluruh PB TSI dapat diunduh melalui link ini.
Setelah archive ZIP ini di-extract, folder rekaman MP3 ini dapat dimasukkan dalam kartu memori HP
dan dibagikan dengan siapa saja. Silakan membagi rekaman-rekaman ini kepada saudara ataupun
teman-teman!
Puji Tuhan! Di awal bulan Juni, Perjanjian Baru TSI Edisi 2.2 akan dijual di toko-toko buku di seluruh
Indonesia dengan harga subsidi Rp. 40.000! Mari kita berdoa supaya harga subsidi ini akan
menggerakkan hati para pembeli untuk membeli lebih dari satu buah untuk diberikan kepada teman
dan anggota keluarga.
Melalui kebaikan hati Tuhan dan juga seorang
donatur di luar Indonesia, 6.000 PB TSI akan
diberikan kepada dua kelompok
pemuda-pemudi di Papua, di kota Jayapura dan
Wamena. Tolong bantu dukungan melalui
doa supaya setiap PB akan dibaca dan akan
menolong setiap pembaca untuk lebih mengerti
dan menikmati Firman Allah. Berdoalah
supaya Firman Tuhan ini akan memimpin
mereka untuk meninggalkan kelakuan negatif
dan jahat yang sudah populer/biasa mereka
lakukan di antara pemuda/i dalam zaman ini.
Biarlah pemuda/i tersebut menjadi dewasa
secara rohani.

Pokok doa Albata yang menjadi prioritas utama adalah supaya draf pertama PL TSI dapat
diselesaikan pada tahun 2020. Tidak mudah untuk mencapai target itu!
●

Saya mengulangi pokok doa penting ini dari bulan April: Mohon doakan ke-7 anggota tim
penerjemah dalam situasi keluarga masing-masing. Untuk setiap anggota yang sudah
berkeluarga, berdoalah kepada Tuhan supaya anggota tim penerjemah didukung oleh
suami/istrinya. Berdoa juga supaya setiap anggota keluarga dari tim dapat menyadari akan
peperangan rohani yang sering terjadi ketika seseorang berusaha menerjemahkan Firman
Tuhan. Berdoalah supaya setiap keluarga bisa hidup tenang, kudus, dan tetap terlibat dalam
persekutuan lokal. Berdoa juga supaya jemaat lokal bisa mendukung setiap penerjemah tim
Albata dengan doa.

Albata ingin bermitra dengan orang-orang yang menyiapkan bahan Sekolah Minggu untuk
anak-anak umur SD. Sebagai contoh, kami sudah mendapat kurikulum Sekolah Minggu berupa 52
pelajaran, dan setiap pelajaran dilengkapi dengan gambar besar yang dapat diwarnai seperti ini:

Untuk membuat pelajaran lebih menarik, setiap pelajaran dilengkapi dengan beberapa gambar
berwarna yang dapat dilayangkan atau dicetak dengan ukuran besar, seperti ini:

Tetapi Albata perlu bantuan untuk menerjemahkan bahan petunjuk bagi guru untuk setiap pelajaran
dari bahasa Inggris. Bahan petunjuk ini sangat baik dan lengkap— sekitar 7 halaman untuk setiap
pelajaran, dengan pertanyaan diskusi yang menarik dan kegiatan yang akan menolong para murid
mengingat tema pelajaran. Tim penerjemah Albata tidak dapat dilibatkan dalam hal ini, karena
prioritas satu bagi mereka adalah penerjemahan PL. Mohon mendoakan proyek ini! Apabila Saudara
mau terlibat, atau mengenal organisasi lain yang dapat menolong, tolong informasikan ke kami
melalui balasan kepada e-mail ini.

Terima kasih atas dukungan doa untuk Albata!
Tuhan Yesus memberkati saudara!
Phil

