View in browser

Berita dari Albata untuk bulan September-Oktober 2017
Shalom kepada kalian, semua sahabat doa Albata!
Bulan ini saya minta anggota Albata yang baru untuk menulis berita kepada kalian, para
sahabat Albata. Jaya akan mengkoordinir pemeriksaan draf-draf PL TSI (Terjemahan
Sederhana Indonesia).

Phil

Perkenalkan nama saya Jaya Waruwu. Saya berasal dari Nias. Saya sudah
mempunyai calon istri yang bernama Idam, yang juga berasal dari Nias. Kalau tidak
ada halangan, kami akan menikah di Jakarta pada bulan Januari 2018.
Puji Tuhan, sekarang ada aplikasi bersuara PB-TSI! Aplikasi Android ini sudah bisa
didownload secara gratis dari situs http://albata.info. Atau meng-klik gambar di bawah
untuk langsung mengunduh Alkitab bersuara PB TSI.

Setelah diinstalkan, aplikasi ini gampang sekali dibagikan kepada teman tanpa
terhubung dengan Internet. Cara yang paling gampang untuk membagikan adalah
melalui aplikasi lain yang bernama ShareIt. Wifi Direct/Wifi Langsung juga dapat
digunakan. Kalau membagi lewat Bluetooth, bisa, tetapi harus tunggu lama, karena
aplikasi ini 239MB.
Catatan penting tentang aplikasi ini:
Saat Saudara dua kali klik pada file APK untuk menginstalkan aplikasi ini,
berikanlah izin sementara untuk menginstalkan aplikasi dari sumber yang
‘unknown’/belum dikenal.
Setelah aplikasi sudah diinstalkan, sebaiknya tidak hapus atau pindahkan file
APKnya.
Kalau memakai versi lama Android, aplikasi ini bisa lupa izin yang telah
diberikan, lalu tidak lagi berfungsi. Memulihkan dengan Un-instalkan/hapus
aplikasi, lalu langsung instalkan ulang. Setelah itu, Alkitab suara ini akan
berfungsi terus tanpa persoalan.

Berdoalah supaya seluruh PL TSI selesai di drafting pada tahun
2020.
Semoga Tuhan memberkati kalian— para sahabat doa!
Jaya
Matius 18:20 (TSI) Apabila dua atau lebih dari kalian berkumpul dan berdoa dengan alasan supaya
nama-Ku dimuliakan, berarti Aku juga berada di situ di antara kalian.”

Links: http://albata.info/
Halaman TSI
Halaman Tim Albata
Berita dan Pokok Doa
Kursus bagi Penerjemah Alkitab
Halaman Mendukung

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:
Daniel: pengurus@bahasakita.net
WhatsApp: 0821 1336 4970
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