Pokok-pokok doa Sahabat Albata bulan Juni 2017
Puji Tuhan! Melalui kerja sama dengan penerbit Andi Offset, saat ini Alkitab Perjanjian Baru TSI
edisi 2.2 sudah mulai dijual dengan harga murah di berbagai toko buku di seluruh Indonesia!
Promosi tersebut dapat dibaca dalam majalah Bahana bulan Juni ini:

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menggerakkan hati seorang donatur untuk
men-subsidi biaya penyebarluasan PB TSI ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga harga pasaran
sebelumnya (yaitu Rp. 65.000 per buku) saat ini menjadi Rp. 40.000 saja. Jadi donatur tersebut
men-subsidi sebesar Rp. 25.000 per buku untuk 9.000 eksemplar PB TSI! Terlebih lagi, Andi Offset
sendiri juga ikut terlibat dalam program subsidi ini dengan cara membebaskan ongkos kirim
kepada setiap pembeli PB TSI— di mana saja di seluruh Indonesia! Dengan demikian harga PB TSI
saat ini sudah cukup ringan.
Saya benar-benar ‘excited’ tentang program subsidi ini dan kerja sama dengan Andi Offset!
Mengapa? Karena dulu caranya Albata mengedarkan PB TSI kurang efektif. Ada beberapa orang yang
menghubungi Albata untuk memesan PB TSI. Tetapi mereka meminta harga murah atau pun gratis.
Lalu, untuk menolong mereka, Albata mencoba mencari dana. Apabila mendapat dana, maka
pengurus di Jakarta (Pak Daniel) harus mencari informasi bagaimana cara mengirim yang terbaik ke
lokasi pemesan. Dengan cara seperti itu, sering kali PB TSI baru sampai di lokasi setelah melalui
waktu yang cukup lama. Persoalan yang lain, seringkali para penerima lokal tidak mengetahui
bagaimana cara memesan kembali PB TSI— apakah dari Andi Offset atau dari Albata. Jadi dengan
kata lain, cara pengedaran seperti itu kurang efektif dan tidak bisa menjangkau banyak daerah.
Sekarang, lewat program subsidi ini dan kerja sama dengan Andi Offset, kita akan mengupayakan
jalur distribusi Andi Offset yang sangat luas dan mampu menjangkau setiap wilayah di Indonesia.
Kita juga akan tertolong oleh setiap penjual buku di Indonesia. Itulah sebabnya saya mendorong
setiap pembaca e-mail ini untuk memesan PB TSI dari toko buku terdekat— baik di toko buku rohani
maupun sekuler. Biarlah para pemilik toko buku di mana-mana mengenal bahwa penerjemahan PB
yang lebih sederhana telah tersedia.
●

●

Albata tidak memberitakan tentang penerbitan edisi 2.2 PB TSI dengan harapan terjadi
sukses secara duniawi! Yang kami harapkan dan mendoakan adalah peningkatan
pemahaman akan Firman Tuhan di seluruh Indonesia melalui PB TSI.
Mari kita berdoa agar harga subsidi ini akan menggerakkan hati para pembeli supaya
membeli lebih dari satu buah untuk dibagikan kepada teman dan anggota keluarga.

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 kepada siapa saja. Silakan membagi rekaman-rekaman ini kepada saudara ataupun
teman-teman!

Terdapat kesalahan dalam grafik dari majalah Bahana yang di permulaan e-mail ini. Alamat situs
yang sebenarnya adalah bukurohani.com. Dan ternyata kalau pesan melalui situs itu bisa mendapat
diskon 20% lagi. Kalau PB TSI tidak terlihat dalam halaman pertama, ketik ‘Terjemahan’ dalam kotak
cari.
Terima kasih atas dukungan doa untuk Albata!
Tuhan Yesus memberkati Saudara!
Phil

