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Syalom Phil!



Terima kasih karena Saudara sudah membuka e-mail ini dan bersedia
mendoakan Albata!
 
Bulan lalu, Jaya dan saya sudah memperbarui situs albata.info. Rencana kami adalah
untuk memperkaya situs Albata setiap minggu dengan berbagai macam artikel, naskah,
dan renungan, supaya para sahabat Albata bisa datang setiap bulan— bahkan setiap
minggu dan mendapat sesuatu yang baru. Kami melakukan ini dengan harapan
bahwa Firman Tuhan yang mudah dimengerti akan lebih dikenal dan digunakan di
seluruh Indonesia. Ketika Saudara mengunjungi situs albata.info, gunakanlah tombol-
tombol media sosial yang disediakan untuk membagi berkat dengan para temanmu.
Dengan demikian, Saudara terlibat langsung dalam penyebaran berita tentang visi
dan misi Albata. Terima kasih!
 
Puji Tuhan, kami mendapat izin dari Andi Offset untuk menerbitkan ulang renungan-
renungan dari mereka. Silakan kunjungi halaman Renungan TSI melalui tautan ini.
Apabila Saudara menulis renungan atau naskah lain dengan menggunakan TSI,
apakah Saudara bersedia tulisan itu diterbitkan di situs Albata? Mohon Saudara
mengirim berita tentang renungan, penelitian, atau bahan pemuridan yang Saudara tulis
kepada redaksi@bahasakita.net.
 
Selain renungan, kami juga akan menerbitkan Artikel Alkitabiah di situs Albata, dan
saya menulis sebuah artikel baru tentang topik yang sangat penting, yaitu “Arti yang
sudah hilang dalam kata ‘Tuhan' di Indonesia.”
 
Modul PB TSI sudah tersedia dalam EasyWorship! Mohon bantuan untuk
menyebarkan berita ini kepada para pelayan Tuhan. Kalau menggunakan komputer
Apple, juga ada modul TSI untuk program ProPresenter. Inilah tautan untuk halaman
tentang software worship di situs Albata.

Bulan Maret adalah bulan pertama di mana rekaman PB TSI sudah tersedia di dalam
Alkitab YouVersion. Puji Tuhan bahwa dalam bulan Maret tombol PLAY digunakan
6,783 kali oleh para pengguna YouVersion di Indonesia! Dan puji Tuhan bahwa dalam
bulan yang lalu 1,926 orang di Indonesia sudah mengunduh PB TSI dalam aplikasi
YouVersion.

 

 

 

 

http://r.albata-email.info/track/click/7w965btv53k
http://albata.info/
http://r.albata-email.info/track/click/7w96xrtv53k
mailto:redaksi@bahasakita.net?subject=tentang%20renungan
http://r.albata-email.info/track/click/7w97q7tv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w98intv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w99b3tv53k


Mohon doakan supaya Tuhan akan menolong saya (Pak Phil) dan tim saya untuk
menerbitkan kursus baru yang akan bernama Kursus Pengantar bagi Sahabat Tim
Penerjemah. Kursus ini khusus untuk orang-orang yang mau terlibat secara sukarela
sebagai penyunting draf PL TSI. Kalau Saudara bersedia menyumbangkan beberapa
jam per minggu untuk menolong Tim Penerjemah Albata, mohon membalas e-mail ini,
dan saya akan mengundang Saudara secara khusus untuk mengikuti kursus baru nanti
— yang akan diberikan melalui situs udemy.com.
 
Albata mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dan kepada para donatur.
Puji Tuhan bahwa dana yang Albata terima dalam bulan Februari dan Maret sudah
cukup untuk mendanai tim penerjemah Albata sampai akhir bulan Juni 2018! Lihat
informasi tentang bagaimana cara mendukung Albata di halaman mendukung.
 
Berdoalah supaya seluruh PL TSI selesai drafting pada tahun 2020. 

 
Kiranya Tuhan Yesus menyertai Saudara sepanjang
bulan April ini!
 
Phil

 

 

 

 

 

Links: http://albata.info/
 

Halaman TSI 
Halaman Tim Albata 

Berita dan Pokok Doa 
Semua Terjemahan Alkitab di Indonesia 

Kursus bagi Penerjemah Alkitab 
Halaman Mendukung

http://udemy.com/
http://r.albata-email.info/track/click/7w9a3jtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w9avztv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w9boftv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w9cgvtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/7w9d9btv53k
http://r.albata-email.info/track/click/2mr23xbtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/2mr24prtv53k
http://r.albata-email.info/track/click/2mr25i7tv53k


Podcast dan Video 
 
 

 
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 
pengurus@bahasakita.net (WhatsApp: 0821 1336 4970). 

 
E-mail ini sudah dikirim kepada phil.fields@pbti.org. 

Saudara terima e-mail ini karena pernah mengunduh PB TSI lewat aplikasi Alkitab
YouVersion (dari Bible.com).
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