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TENTANG GRN

GRN membuat rekaman audio gospel lebih dari 6.000 bahasa.
Tujuan kami adalah membuat rekaman gospel dalam SETIAP
bahasa dan dialek yang ada di dunia, hingga setiap orang
mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kabar baik
Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Lebih lanjut: www.
globalrecordings.net/auinfo

BERLANGGANAN
‘Inside Tracks’ adalah publikasi bulanan GRN Australia yang
gratis. Untuk berlangganan hubungi kami, atau melalui:www.
globalrecordings.net/ausubscribe
Menceritakan gospel dalam misi jangka pendek di Peru.

PERWAKILAN GRN DI GEREJA ANDA

Berdoalah untuk:

Anda dapat menolong meningkatkan keberadaan GRN dengan

•

Agar SETIAP BAHASA mempunyai pengajaran
Alkitab yang menjelaskan gospel serta
dimengerti baik oleh yang melek huruf maupun
buta huruf.

jauh, hubungi kami atau melalui: www.globalrecordings.net/aurep

Hikmat bagi GRN untuk mengetahui prioritas
merekam dari ribuan bahasa dan dialek yang
kecil yang membutuhkan rekaman audio.

membicarakan bagaimana kami dapat membantu pelayanan anda.

•

•

Dana yang cukup untuk GRN dapat membuat
rekaman tersebut.

•

Pemahaman, keahlian serta kreativitas bagi
pengembang software kami dalam usaha
mereka agar materi GRN dapat di peroleh
dengan gratis bagi miliaran pengguna telpon
genggam dalam bahasa mereka sendiri.

•

Bagi orang muda yang mengasihi Yesus dan
mempunyai kerinduan untuk menceritakan
kisah Yesus dalam SETIAP BAHASA untuk
bergabung dengan GRN.

menjadi perwakilan kami di gereja anda. Untuk keterangan lebih

GUNAKAN MATERI KAMI
Materi GRN digunakan diseluruh dunia oleh para misionari dan gereja
lokal. Jika anda terlibat dalam kegiatan misi, hubungi kami untuk

DONASI
GRN adalah organisasi misionari yang non-profit, bekerja
terutama berdasarkan dari pemberian anak anak Tuhan.
Anda dapat memberi melalui:
www.globalrecordings.net/audonate
atau mengirimkan cek ke GRN:
GRN Australia PO Box 899 Seven Hills NSW 1730

atau bank transfer:
Account Name: Global Recordings Network Australia
BSB No: 032388
Account No: 222860

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

Menceritakan
kisah Yesus dalam

setiap bahasa

penjara setempat bersama dengan beberapa orang
Kristen disana. Mereka memperdengarkan beberapa cerita
Alkitab kepada tahanan dalam bahasa mereka sendiri.
Setiap kali sekitar 150 orang mendengar Kabar Baik Yesus.
Puluhan tahanan telah memberikan respon atas apa yang
didengarnya.

… dengan darah-Mu Engkau telah
membeli mereka bagi Allah dari tiaptiap suku dan bahasa dan kaum dan
bangsa.
(Wah 5:9)

BRAZIL

GRN adalah bagian dari rencana Allah untuk menjangkau
bangsa-bangsa! Adalah misi GRN untuk menceritakan kisah
Yesus dalam SETIAP BAHASA!
“ Kami meyakini tak ada suku yang terlalu kecil, tak
ada bahasa yang tak jelas dan tak ada desa yang
terlalu terpencil untuk mendengar kabar baik Yesus
dalam bahasa mereka sendiri.”
GRN telah membuat rekaman audio dari cerita-cerita Alkitab,
pengajaran Alkitab sederhana dan bagian bagian Alkitab
dalam lebih dari 6.000 bahasa. Namun demikian, pusat
perhatian adalah kepada kelompok bahasa yang kecil yang
terdiri dari beberapa ratus atau beberapa ribu orang saja.
Seringkali tak ada terjemahan Alkitab dalam bahasa ini, jika
adapun, umumnya mereka tak dapat membaca atau menulis.
Namun setiap orang adalah berharga dimata Tuhan!
Merupakan kehormatan bagi kami menyadari pelayanan kami
sebagai bagian dari rencana Allah. Kami harap anda dapat
menikmati beberapa kisah dari mereka yang terlibat dalam
misi kami menceritakan kisah Yesus dalam SETIAP BAHASA:

NEPAL

Ganesh*, seorang pengabar Injil di Nepal. Tak jauh dari
tempat tinggalnya terdapat desa dengan dialek bahasa
berbeda. Ketika Ganesh mengunjungi desa itu, ia menggunakan Saber mp3 player untuk menyampaikan gospel
kepada mereka dengan cara yang tidak terasa ‘asing’.
Saat ini, ratusan ribu orang Nepal telah mendengar
gospel melalui material GRN dari pengabar Injil seperti
Ganesh.

MEXICO

Lukas* seorang pekerja tani Mexico yang setiap
tahunnya bersama ribuan orang lainnya menuai
panen di Culiacan. Ribuan orang dengan ratusan
bahasa berkumpul disana. Tiap tahun tim GRN pergi
mengunjungi mereka di perkemahannya. Mereka
melacak bahasa yang digunakan Lukas, kemudian
menyiapkan CD Kabar Baik dalam bahasa yang
digunakannya. Lukas serta ratusan lainnya pulang
kerumah dengan Baik Yesus ditangan mereka.

Graci, seorang perekam di Brazil yang masih aktiv dari
sekitar 60 perekam GRN diseluruh dunia. Seperti yang
lainnya, ia memakai waktunya untuk mencari tahu bahasa
yang tidak mempunyai atau sedikit memiliki bahan-bahan
Kristiani. Ia pergi kemasyarakat itu, menjalin hubungan
lalu bekerja dengan mereka untuk membuat terjemahan
Kabar Baik yang sesuai dengan budaya setempat.
Akhirnya ia membuat rekaman bersama orang setempat
sebagai pembicaranya, hingga masyarakat disana dapat
mengerti dengan baik serta memberikan respon.

INDIA

Rahul* tinggal disebuah kota kecil di India Utara dan
pengguna internet. Bulan lalu, lebih dari 9.500 jam dari
rekaman GRN yang telah di download oleh orangorang seperti Rahul. Itu berari lebih dari 300 jam
perhari! Website dan apps kami memungkinkan orangorang dari setiap penjuru dunia untuk mendengar dan
membagikan kabar baik Yesus dalam bahasa mereka
sendiri.

UGANDA

Pam dan Alan dari Australia pergi ke Uganda di usia mereka
yang 60an. Mereka tidak menguasai bahasa lokal dengan
baik, namun mereka punya Saber mp3 player serta buku
bergambar flipchart. Tiap minggu mereka mengunjungi

AUSTRALIA

Anda juga dapat terlibat! GRN bekerja sama dengan mitra
pelayanan lain diseluruh dunia yang akan menggunakan
rekaman kami sewaktu mereka mencari jiwa. Apakah anda
mengetahui ada misi singkat, pengabar Injil, misionari,
pendeta atau orang Kristen biasa yang ingin melakukan
peng Injilan namun memiliki hambatan bahasa? Mungkin
kami mempunyai bahan yang dibutuhkan mereka untuk
secara efektif menyampaikan Kabar Baik.

* Nama disamarkan

Menceritakan kisah Yesus dalam SETIAP BAHASA.

