
Terima kasih karena Saudara sudah membuka e-mail ini dan bersedia
mendoakan Albata!
 
Keren banget! Sekarang tombol untuk
mendengar audio PB TSI sudah muncul dalam
aplikasi YouVersion!
 
Saat Saudara mengunduh PB TSI dalam aplikasi Alkitab YouVersion, Saudara juga
terdaftar untuk mendapat e-mail ini. Kalau Saudara belum bisa melihat tombol audio
(dalam posisi seperti terlihat dalam gambar di atas), coba mengaktifkan kembali
sambungan Internet. Dengan adanya Saudara sudah mengunduh TSI, berarti tidak perlu
sambungan internet lagu untuk membacanya secara off line. Tetapi untuk mendengar
audio yang sekarang tersedia dalam aplikasi tersebut, Saudara akan perlu sambungan
Internet.
 

Mari kita berdoa supaya rekaman setiap pasal TSI akan menjadi berkat bagi
banyak orang di Indonesia. Semoga banyak orang lebih menikmati dan lebih

 



memahami Firman Tuhan!
Untuk orang-orang yang ingin mendengar audio PB TSI tetapi tidak sering
memiliki sambungan Internet, ada aplikasi lain yang dapat digunakan. Aplikasi
Alkitab TSI bersuara dapat diunduh di halaman dasar di albata.info atau langsung
melalui link ini. Mari kita berdoa supaya aplikasi PB TSI bersuara lebih banyak
diedarkan— khususnya di pelosok-pelosok Indonesia.

Apakah Saudara sudah
menggunakan fitur Rencana Baca
yang dalam aplikasi Alkitab
YouVersion? Itu juga keren banget.
Albata sudah menyumbang dua
rencana baca di dalam aplikasi
YouVersion. Dalam surat ini saya
mengusulkan Saudara dapat
mengikuti rencana baca yang sudah
saya susun— dengan nama
Mengencangkan Ikat Pinggang
Ajaran Benar.

Ikat pinggang baru berfungsi dengan baik apabila sudah dikencangkan, bukan?! Begitu
jugalah halnya dengan ikat pinggang kebenaran. Keyakinan kita yang samar-samar
terhadap kebenaran Firman Tuhan dapat digambarkan seperti ikat pinggang yang sudah
melingkari pinggang, tetapi belum dikencangkan. Melalui pelajaran 7 hari ini kita belajar
bahwa setiap kita dapat mengencangkan ikat pinggang kebenaran dengan percaya
penuh kepada hal-hal dahsyat yang sudah Tuhan katakan tentang posisi KITA dalam
pandangan-Nya. (Untuk mendapatkan rencana baca ini dengan mudah dalam aplikasi
YouVersion, masuk bagian Plans/Rencana dan pilih tombol Cari Rencana. Lalu ketik
‘mengencangkan' (enter) dalam kotak cari. Link ini akan muncul dalam browser.)

 

Apakah Saudara ingin menolong anak-anak Tuhan yang lain untuk mendalami isi
Firman Tuhan? Mohon Saudara terlibat bersama Albata untuk menambah kepada
rencana baca YouVersion yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Kalau
Saudara bersedia menyumbang rencana baca seperti yang tersebut di atas,
mohon Reply kepada e-mail ini. Batas panjang renungan untuk setiap hari adalah
400 kata (tanpa menghitung kata dalam berapa ayat atau pasal yang dipilih).
Pengalaman kami, ternyata para pembaca lebih senang mengikuti rencana baca

 

 

 

 

 

 

http://r.albata-email.info/track/click/4r62wsgnztv53k
http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qctbtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qdlrtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qee7tv53k
http://r.albata-email.info/track/click/4r62wshgftv53k


yang hanya untuk 7 hari. Mohon bantuan doa supaya Albata bisa
menyumbangkan satu rencana baca per bulan dalam sisa tahun ini.

 

Berdoalah supaya seluruh PL TSI selesai di drafting pada
tahun 2020.
Mohon berdoa supaya Tuhan meningkatkan dukungan finansial kepada Albata
melalui dana yang diberikan dari jemaat-jemaat di Indonesia, agar Albata bisa
menyelesaikan draf Perjanjian Lama TSI pada tahun 2020.

Hal lain yang keren banget adalah: Sekarang telah tersedia modul
EasyWorship untuk PB TSI. Kalau jemaat Saudara menggunakan proyektor
LCD untuk menampilkan Firman Tuhan dalam kebaktian, mohon
memberitahukan tentang modul ini. Kalau jemaat Saudara menggunakan
komputer Apple dengan program ProPresenter, PB TSI juga tersedia dalam
program itu. Untuk modul EasyWorship dan modul untuk berbagai program
presentasi yang lain, lihat halaman ini di albata.info.

 

Dan terakhir, lihatlah video keren ini.

Semoga Tuhan selalu menyertai Saudara di sepanjang
bulan Maret ini. Tuhan Yesus memberkati! 
Phil

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: http://albata.info/

http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qf6ntv53k
http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qgrjtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/e9i8qhjztv53k

