Language
Every

Tiba di bandara dengan selamat.

Berdoalah bersama kami...
•

Bagi mereka yang mendengar gospel,

•

Bagi mereka yang menjawab pesan,

•

Bagi mereka yang akan menindak lanjuti,

•

Bagi mereka yang menjadi bagian dari tim
kami.

•

Doakan agar Tuhan akan mengubahkan
kehidupan setiap orang, dan membuat kita
melayani dan mengikut Nya.

Trekabout 2015
Trekabout akan berlangsung lagi pada Januari
2015: globalrecordings.net/en/trekabout
Jika anda ingin bergabung dengan Trekabout
2015, silahkan hubungi GRN di (02) 9899 2211
atau melalui website globalrecordings.net/en/
email/au.

Penulis: Christine Platt
Editor: Wendy Bytheway

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

Nama rekeningt:Global Recordings Network Australia
BSB No: 032388 Account No: 222860
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malamnya kembali ke hotel. Sekelompok anak-anak menyambut
kami dihari pertama dan kami bermain bersama mereka.
Malam ke dua lebih banyak lagi yang datang sehingga kami
memainkan beberapa rekaman. 50 hingga 60 orang datang
setiap malam untuk memperhatikan anak-anak bermain dan
mendengarkan cerita Alkitab. Saya menikmati waktu bersama
anak-anak dan kagum karena saya dapat berhubungan dengan
baik bersama mereka, mengingat terdapat kesulitan bahasa.

Pada Boxing Day, kami berangkat dari Sydney menuju Nepal
dengan penerbangan “TooCheap Air” dengan tempat duduk
yang tidak nyaman, makanan yang tak enak (dengan biaya
tambahan, demikian juga dengan airminum). Awal pengenalan
dari ketidak nyamanan.
Dengan berbekal karangan bunga Marigold, kerabat Nepal
kami menyambut di Kathmandu. Acara perkenalan kami untuk
menjalani selama sebulan naik turun gunung dilakukan di hotel
yang menyenangkan dimana kami menempati lantai lima –
tanpa lift.
Kami duduk dilantai selama dua jam kebaktian di gereja, dan
merupakan hal yang menyenangkan dapat berbakti bersama
dengan saudara seiman Nepal yang ikut kebaktian dengan
semangat tinggi. Tak terlihat didalam gereja dimana ada orang
datang kepada Kristus melalui penyembuhan dan pelepasan.

Kemudian tim kami yang terdiri dari 10 orang asiang dan
7 orang Nepal meninggalkan kota dengan bis.

Bis ini ‘hampir penuh’

Setelah 2 jam perjalanan kami tiba di sebuah kota kecil,
makan siang di gereja setempat sebelum menyandang
ransel dan berjalan menuruni sisi pegunungan.
Setelah beberapa jam bekerja keras, kami tiba dirumah
satu keluarga lokal yang sangat bergembira menyambut
17 orang tamu dan merayakan Tahun Baru bersama
orang percaya setempat. Banyak yang memberi
kesaksian tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka,
hal mana menjadi pendorong semangat. Saya jatuh
tertidur sementara mereka kebaktian sepanjang malam.

penduduk setempat mengunjungi kami di hotel

Dari sini kami memecah rombongan terdiri dari 3 orang
asing & seorang penterjemah. Membawa Saber & buku
bergambar kami mendatangi penduduk yang duduk
didepan rumah mereka atau yang berkelompok ditempat
umum. Kami bertanya apakah mereka mau mendengarkan
cerita & mereka selalu menjawab ya. Pembicaraanterus
berlanjut setelah mendengarkan rekaman Kabar Baik, yg
mencakup kisah sejak penciptaan hingga kenaikan Tuhan
Yesus.
Suatu gairah besar untuk saya pada hari pertama dimana
2 orang pria yang kami kunjungi menyatakan siap
memberi jawab atas pesan pada saat itu juga. Hal ini
terjadi beberapa kali dalam sebulan itu. Seorang pria telah
berdoa kepada Yesus secara diam-diam selama 17 tahun
dan sangat siap mengikut Yesus sebab ia tahu siapa Dia.
Umumnya orang kuatir terhadap reaksi dari pihak keluarga
mereka jika mereka percaya, atau hal itu merupakan
kali pertama mereka mendengar gospel. Orang-orang ini
meminta waktu untuk berpikir. Kami meninggalkan CD
kepada mereka yang tertarik dan dapat mendengar.

Di lokasi berikutnya, kami mengulang hal yang sama. Secara
phisik, itu sulit. Menurut saya berjalan menuruni gunung lebih
menyulitkan, perlu waktu untuk mengerti menggunakan wc
siram dan tangga yang harus saya naiki untuk ketempat tidur
merupakan ujian setelah seharian perjalanan dipegunungan.
Untungnya tukang masak kami hebat, makanannya enak.
Mereka sangat tertarik untuk mendengar tentang Yesus.
Setelah mendengarkan rekaman selama 30 menit, kami
seringkali berbincang dengan mereka tentang kisah itu selama
sejam lebih. Dengan mendengar rekaman, mereka menyadari
bahwa mengikut Yesus berarti meninggalkan praktekpraktek keagamaan mereka selama ini. Saya sangat senang
mengetahui rekaman itu bekerja sangat baik.
Suatu perjalanan yang berharga dan sangat menyegarkan
untuk berbagi gospel kepada orang yang sangat ingin dan
tertarik untuk mendengar. Kami berbicara dengan orangorang dari kasta Brahma yang tidak suka untuk berbicara
dengan orang-orang Kristen Nepal, namun mau berbicara
dengan orang asing, jadi kami menjangkau mereka yang sulit
diinjili oleh orang Kristen setempat. Orang Kristen setempat
yang menjadi penterjemah kami sekarang harus kembali dan
mengunjungi mereka yang tertarik.

Setelah 3 hari kami meninggalkan tuan rumah kami yang
baik hati dan meyiapkan ransel kami sekali lagi, lalu
melanjutkan perjalanan menuruni gunung. Itu suatu
perjalanan selama 3 jam yang sulit dan berakhir setelah
kami tiba di hotel yang sebelumnya kami telah mendapat
peringatan. Ternyata, hotel telah dibersihkan buat kami.
Bersih dan kerbau-kerbau teah dipindahkan ketempat lain.
Kami berbicara dengan penduduk setempat disiang hari
seperti yang kami lakukan di desa sebelumnya, dan pada
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Memiliki suatu kesamaan.

