inside
Tentang GRN

GRN adalah penyedia utama dari materi audio visual
Kristen terkemuka bagi masyarakat yang paling
sedikit terjangkau di dunia. Kerinduan kami adalah
bekerja ditempat dimana belum ada gereja atau
Alkitab yang diterjemahkan. Mungkin ada sebagian
terjemahan Alkitab namun tak banyak yang dapat
membaca, atau mengertinya. Informasi lebih lanjut:
www.globalrecordings.net/en/about

TRACKS

Pelatihan Perekam

Berlangganan
Fernanda dari Brasil di dalam latihan perekaman.

“Inside Tracks” adalah publikasi bulanan GRN Australia yang gratis. Telpon kami atau melalui: www.
globalrecordings.net/en/subcribe/au

Menumbuhkan Kesadaran
Berdoalah bersama kami:
•

•

•

Melatih seorang perekam memerlukan
investasi waktu dan uang yang besar
sekali, doakan peserta pelatihan perekam
untuk memiliki komitmen pelayanan, dan
bertahan dalam jangka panjang.
Doakan agar para perekam yang baru
dilatih akan menjadi perekam yang
terampil yang akan membuat banyak
rekaman dan Tuhan akan memakainya
untuk membawa banyak orang percaya
kepadaNya.
Doakan juga agar Tuhan menumbuhkan
pelatih dan pembimbing dari kalangan
peserta pelatihan.

Tolong tingkatkan kesadaran akan GRN dengan
membagikan “Inside Tracks” kepada kawan-kawan
dan gereja anda. Telpon kami untuk mendapatkannya
atau : www.globalrecordings.net/en/subcribe/au

Gereja Lokal

GRN telah menghasilkan bahan untuk pengabaran Injil
yang digunakan oleh para misionari dan banyak gereja,
lebih dari 6.000 bahasa. Jika gereja anda berhasrat
melakukan pengabaran Injil, harap hubungi Alex Shaw
untuk membicarakan bagaimana kami dapat membantu
pelayanan anda.

Donasi

GRN berjalan karena ada pemberian/ sumbangan
dari para pendukung kami yang setia. Harap hubungi
kami untuk memberikan bantuan, atau melalui www.
globalrecordings.net/en/audonate

Global Recordings Network Australia
PO Box 899, Seven Hills NSW. 1730
1/36 Stoddart Rd, Prospect, NSW, 2148
Phone: (02) 9899 2211
Email: au@globalrecordings.net
Web: globalrecordings.net/au
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Perekam sangatlah penting bagi pelayanan GRN.
Tujuan kami adalah untuk menceritakan kisah
Yesus dalam setiap bahasa. Perekamlah yang
mengambil cerita dan menempatkannya ke dalam
suatu format sehingga orang dari suatu bahasa
tertentu dapat mengerti dan memahaminya.
Perekaman adalah proses yang rumit. Para
pembantu bahasa biasanya buta huruf dan
mungkin belum pernah mendengar nama Yesus.
Ini berarti bahwa para perekam harus terlatih
dengan baik, latihan buat mereka harus jauh
melampaui mekanisme perekaman, pengeditan
dan memproduksi program. Mereka perlu
memahami prinsip-prinsip penerjemahan dan
masalah budaya guna memastikan bahwa cerita
yang mereka rekam adalah tepat, dapat dimengerti
dan relevan.
Atas: Elda, Graci, Fernanda, Ines & Kim dalam kursus
pelatihan
Bawah: Ines, Gustavo, Osmani di dalam kelas

Terdapat ribuan kelompok bahasa yang menantikan
untuk mendengar kabar baik tentang Yesus, dan
ribuan lainnya dimana mereka memiliki beberapa
saksi Injil tetapi tidak dapat diakses dalam bahasa
mereka sendiri. Kami butuh lebih banyak perekam
agar tujuan kami untuk menjangkau setiap bahasa
dapat menjadi kenyataan.
Butuh waktu sekitar 6 tahun bagi seorang peserta
pelatihan perekam untuk berkembang ke titik
dimana mereka dapat bekerja secara mandiri dan
secara konsisten menghasilkan kualitas kerja yang
baik, dan lalu mampu membimbing perekam baru.
Sangatlah penting bahwa GRN melatih dan
membimbing para perekam baru dengan baik.
Pada Oktober 2012 kami mengadakan kursus
pelatihan perekam bagi 8 perekam di Ekuador,
Amerika Selatan. Semua peserta pelatihan berasal
dari Amerika Selatan. Kursus berlangsung selama
8 minggu dan melibatkan 3 pelatih dan seorang
penterjemah. Doakanlah mereka. Doakan agar
mereka dapat mempraktekkan apa yang telah
mereka pelajari, dan tindakan selanjutnya untuk

Pelatihan Perekam

membimbing mereka supaya pekerjaan mereka
menjadi efektif.
Pada Pebruari 2013 kursus yang serupa
diselenggarakan di Asia. Kali ini 6 perekam
mendapat pelatihan. Doakanlah para perekam,
agar mereka menjadi perekam yang terampil,
yang membuat banyak rekaman dan Tuhan
akan memakainya untuk membawa orang
percaya kepadaNya. Doakan juga agar Tuhan
menumbuhkan pelatih dan pembimbing dari
antara mereka sendiri.

Butuh sekitar 6 tahun utk seorang peserta
pelatihan perekam utk berkembang ke titik
dimana mereka dpt bekerja secara mandiri,
secara konsisten menghasilkan kualitas kerja
yg baik, mampu membimbing perekam baru

}

Australia memegang peranan besar dalam kursus
pelatihan ini. Graham Schabel membeli dan
mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan
– setiap peserta pelatihan dilengkapi dengan alat
merekam dan mengedit sehingga mereka dapat
melakukan pekerjaan mereka. Noel Bachelor dan
Kim Knight adalah pelatih berpengalaman bagi
perekam baru. Australia memikul sebagian besar
biaya yang diperlukan untuk kedua kursus ini.
Saat ini dimana orang sering berganti pekerjaan
bahkan profesi, beberapa kali dalam hidup
mereka, mengembangkan tim perekam yang
baik adalah sulit. Doakanlah. Kami sangat
membutuhkan beberapa perekam Australia yang
baru. Kami memerlukan perekam baru di seluruh
dunia yang setia untuk jangka panjang. Dan
tentu saja mereka memerlukan dukungan doa
dan keuangan, yang sering terbukti sulit sebab
banyak perekam kami adalah pekerja lokal yang
gerejanya lebih terbiasa untuk menerima dan
bukan mengirim misionaris.

