Language
Every

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

Berdoa dengan suku Karen Sgaw

‘Every Language’ adalah publikasi bulanan GRN Australia
yang gratis. Untuk berlangganan hubungi kami, atau
melalui: www.globalrecordings.net/ausubscribe

Perwakilan GRN di gereja anda
Berdoalah bersama kami …
•

•

Berdoa agar banyak orang mendengar
dan menanggapi kabar baik tentang Yesus
di tempat yang tidak terjangkau dengan
kendaraan lain.
Doakan untuk keselamatan tim saat
mereka melakukan perjalanan ke lokasi
terpencil dengan sepeda motor.

•

Doakan agar sepeda motor dapat
diandalkan dan tidak rusak di medan yang
berat.

•

Doakan agar tim GRN di Thailand
terus dipimpin Tuhan saat mereka
meminta bimbingan-Nya, kemana
harus memfokuskan rekaman dan
pendistribusian sumber daya mereka.

Anda dapat menolong meningkatkan keberadaan GRN
dengan menjadi perwakilan kami di gereja anda. Untuk
keterangan lebih jauh, hubungi kami atau melalui: www.
globalrecordings.net/aurep

Gunakan materi kami

Materi GRN digunakan diseluruh dunia oleh para misionari
dan gereja lokal. Jika anda terlibat dalam kegiatan misi,
hubungi kami untuk membicarakan bagaimana kami dapat
membantu pelayanan anda.

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 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
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Menjangkau
yang belum
terjangkau

kami. Meskipun kami sudah lelah dan kotor, warga
desa menyambut kami dengan senyum cerah, jabat
tangan dan sapaan “Tableu” (yang berarti “terima
kasih”). Mereka menyajikan hidangan istimewa, nasi
dengan ayam berbumbu sereh, mint dan cabe; lezat!

Pelayanan unik dari GRN

Tim Gospel sepeda motor Thailand
(MGT)

Bersepeda motor telah menjadi bagian dari hidup saya
sehari-hari di Thailand. Saya menikmati jalan dua jalur,
jalan beraspal, dan akses mudah ke bengkel di Chiang
Mai. Baru setelah perjalanan pertama saya ke Karen

Banyak orang Karen Sgaw hidup secara tradisional

bulan sebelumnya kami menerima donasi tiga sepeda
motor baru dari pendukung di USA dan Australia. Kini
kami dalam perjalanan naik pegunungan Amphur
Chiang Dao dan Mae Chaem.
Sering di jalan setapak saya mau berhenti, menikmati
pemandangan indah, pegunungan hijau, udara segar &
bersih; luasnya ciptaan Tuhan. Tapi tak mungkin, mata
saya tetap di jalan, dengan lengan kokoh dan lurus,
jari menggenggam erat.

Motor memungkinkan kami mencapai tempat yang tidak terjangkau

Sgaw di Mae Kong Sai, dimana gajah dipakai untuk
menarik kayu, saya tahu perbedaan naik sepeda motor
di kota dan di pegunungan: sekali tergelincir menuruni
gunung, saya akan mati.
Suatu kali kami berhenti untuk menolong seorang
anggota tim dan motornya dari lumpur merah yang
lengket. Diikat dengan ransel, materi distribusi dan
pakaian berlapis untuk menahan dingin, tidak membantu
mengatasi masalah. Saya belajar menggeser badan
melewati jalan setapak dan lekukan tajam tanpa
kehilangan kecepatan. Hidup saya & anggota tim
lain yang mengemudi di depan & di belakang saya
bergantung pada penguasaan seni ini.
Saya bersyukur atas dukungan doa bagi kami di kantor
GRN sebelum lima anggota kami berangkat. Beberapa

Kadang saya bayangkan semua jari di seluruh dunia
bermain tombol komputer atau menggenggam iphones:
berkomunikasi cepat & mudah dari dalam rumah.
Namun, di sini kami mempertaruhkan hidup untuk
mengunjungi orang di mana internet atau bahkan mobil
tak bisa masuk.

Kami berbagi tentang pekerjaan dan visi GRN
Thailand dengan para pemimpin Kristen. Malam itu
warga desa mendengar Kabar Baik dalam bahasa
Karen Sgaw melalui Saber player. Kami memuji dan
berdoa bersama, membagikan CD, Alkitab dan tracks;
mainan dan pakaian untuk anak-anak; pasokan medis
dan kacamata. Seluruhnya, ada lima desa disana yang
kami kunjungi termasuk Karen Sgaw.

Sulit mengatakan siapa yang lebih diberkati – suku
Karen Sgaw atau tim MGT. Dengan gembira, kami
“...... di sini kami
mempertaruhkan hidup untuk
mengunjungi orang di mana
internet atau bahkan mobil
tak bisa masuk”.

}

terima undangan mereka untuk datang kembali dan
merayakan Natal bersama. Rasa syukur mereka
dan keramahan yang diberikan sungguh luar biasa.
Kami bersyukur pada Tuhan, yang setia menolong
kami kembali ke rumah dengan selamat. Bagi kami
itu suatu mujizat.

Saya teringat saat membaca dengan cahaya lilin
tanggapan mereka yang baru pertama kali mendengar
Kabar Baik tentang Yesus Kristus dalam bahasa mereka
melalui Saber player. Tak ada yang lebih memuaskan
dari itu. Tidak masalah apapun resikonya. Dengan visi
yang baru, saya terus menangani setiap medan yang
sulit menuju Karen Sgaw.
Seperti kebanyakan orang dipegunungan Thailand,
suku Karen Sgaw bekerja keras dengan jam kerja yang
panjang, dan lebih suka bercerita dan mendengarkan
daripada membaca atau menulis. Secara tradisi mereka
senang mendengarkan saat mereka bekerja bersama.
Ini sebabnya mereka sangat menantikan kedatangan

Membagikan material di desa-desa.
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