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

Language

Berlangganan
Waktu luang untuk bermain

Berdoalah bersama kami...

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

Perwakilan GRN di gereja anda

Kesempatan untuk James dapat segera
mempraktekkan kemampuannya segera. Doakan
agar dia ingat apa yang telah dipelajari dan agar dia
dapat menghasilkan rekaman berkualitas tinggi.

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

•

Untuk dukungan doa dan keuangan bagi mereka
yang telah menyelesaikan kursus sehingga mereka
dapat segera mulai bekerja.

•

Untuk visa yang diperlukan bagi mereka yang telah
menyelesaikan kursus dan akan merekam di negara
lain.

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.

•

•

Doa kami di GRN adalah bagi setiap orang agar
mendapat kesempatan mendengar Kabar Baik
tentang Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Kami
telah mendoakan bertahun-tahun untuk tambahan
pekerja diladang tuaian, dan kami merasakan
perekam yang baru ini adalah jawaban atas doa
kami. Kini berdoalah bersama kami agar tak ada yang
menghalangi mereka untuk menghasilkan rekaman
berkualitas tinggi dalam berbagai bahasa dalam
tahun-tahun mendatang.

Gunakan materi kami

Donasi
GRN adalah organisasi misionari yang non-profit, bekerja
terutama berdasarkan 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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Saya sangat gembira
pulang kerumah di
Nairobi bertemu dengan
istri saya Cathrine yang
sakit typhus dan brucella
sewaktu dua bulan saya
pergi. Ini adalah waktu
terlama saya berpisah
dengannya sejak kami
menikah.
Saya berada di Sydney
mengikuti Kursus
Pelatihan Perekam (RTC)
mempelajari cara-cara
GRN melakukannya. Saya telah bekerja di GRN sebelum ikut
kursus, saya melakukan perjalanan merekam ke Sudan yang
terpaksa terhenti sebab ada perang.
Dalam pekerjaan saya sebelumnya, saya merekam gospel
dalam 12 bahasa. Setelah mengikuti kursus, saya menyadari
bahwa proses GRN membuatnya berbeda dengan proses
yang saya lakukan selama ini. Sewaktu di Kenya saya
diperlihatkan beberapa peralatan yang digunakan dan ini
sangat membantu saya.
Bagian ‘research & language’ terasa berat sebab
sangat panjang dan penuh dengan teori; cuaca panas
mempengaruhi kondisi phisik saya dan saya berjuang untuk
tidak tertidur di kelas!

adalah sewaktu melihat aquarium bersama Mark Neasey (yang
berguyon mau memberi makan saya kepada ikan hiu) dan
melihat Opera House; sangat mengesankan dalam hidup nyata.
Australia dan Kenya memiliki beberapa kesamaan dan juga
perbedaan. Saya berjumpa dengan banyak orang Australia
yang sering bepergian namun hanya sedikit mengetahui
tentang Africa. Misalnya banyak yang heran mengetahui
bahwa pemerintah tidak memberi bantuan kepada orang
Kenya yang tidak mempunyai pekerjaan. Juga berbeda dalam
hal infrastruktur, council kami tidak mengambil sampah.
Ayah saya akan menjadi supervisor saya sekembalinya saya
di Kenya. Saya tidak tahu persis apa yang nanti akan saya
kerjakan, tapi saya sangat berminat sekali untuk segera mulai
sebab GRN Kenya mempunyai daftar bahasa yang panjang
untuk direkam. Dengan ‘Certificate of Achievement’ saya
akan merekam dan terlibat lebih dalam daripada sebelumnya.
Dalam pekerjaan saya sebelumnya saya melakukan rekaman
setiap tahun, berat rasanya tidak melakukan satupun dalam
tahun lalu.
Saat ini saya merasa tertekan memikirkan perjalanan pulang
saya nanti. Saya pulang dengan kelebihan berat bagasi
30kg; peralatan GRN dan oleh-oleh untuk keluarga. Berat
berpisah dengan Catherine. Rasanya dia selalu sakit jika
saya pergi merekam sebab si iblis ingin saya meninggalkan

pekerjaan untuk Tuhan.Kami belum sempat berbicara
banyak selama ini. Kami tak dapat berkomunikasi

dengan Skype atau telpon sebab perbedaan waktu, belum
lagi biaya telpon sangat mahal. Mengirim kabar dengan
menulis berbeda dengan berbicara langsung. Saya rasa
ini merupakan persiapan sebab nanti saya harus berpisah
sementara waktu jika saya pergi melakukan rekaman.

Bekerja dalam bahasa yang berbeda juga terasa berat
(Swahili adalah bahasa ibu saya). Bahasa Inggris Australia
berbeda dengan bahasa Inggris yang saya pelajari di Kenya.
Waktu saya tiba di Australia, saya harus menterjemahkan
semuanya dikepala, tapi akhirnya terbiasa juga. Orang
bertanya apakah bahasa Inggris saya lebih maju, tapi
sekarang saya mengerti dua bahasa Inggris yang berbeda!
Saya senang berada di studio sewaktu praktek di RTC. Sangat
luar biasa mendapat kawan baru sesame perekam dan
mendapat bantuan teknis mereka. Kenangan indah saya

One of the sessions on research and language

Tapi besok saya akan bertemu dengan dia lagi! Saya tak
sabar untuk menikmati masakan rumah sendiri.

Boaz, ayah saya akan menjadi supervisor saya.
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