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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

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 
melalu: 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: 
GRN Australia PO Box 899 Seven Hills NSW 1730
atau bank transfer:
Account Name: Global Recordings Network Australia 
BSB No: 032-388     Account No: 22-2860

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

Bersyukur untuk:
• Tim kami di Nigeria yang terus membuat, 

mendistribusikan rekaman meskipun 
berbahaya dan sulit, 

• Beberapa rekaman yang dibuat dalam 
bahasa Kukele, 

• Gereja yang membantu pembuatan rekaman 
meskipun mereka takut, 

• Gereja di Nigeria yang bertekun dalam 
menghadapi penganiayaan.

Berdoalah untuk: 
• Tim kami di Nigeria: kekuatan, keberanian, 

perlindungan, kesempatan, kecukupan, 
ketekunan dan pertumbuhan rohani,

• Tuhan memampukan mereka untuk 
membuat, menbagikan rekaman dalam 
berbagai bahasa,

• Nigeria, umat Tuhan di negara ini, 
pemerintahan dan kedamaian. 

 TRACKS
inside

Menceritakan kisah Ye us dalam se ia
p bahasa.

Tantangan 
Merekam di 

Nigeria



pulang. Dia melihat pembimbing tim, yang adalah 
teman sekelasnya di sekolah Alkitab. Pendeta ini 
berlari dan memeluknya. Para wanita yang melihat 
itu jadi terpesona, seperti dalam adegan dalam film.

Pendeta membawa tim berkeliling dan 
memperkenalkan mereka ke gereja lain. Ia juga 
mencarikan pembantu bahasa untuk membuat 
rekaman, bantuan yang memadai pun segera 
didapatkan. Dalam  2 jam itu, pendeta menerima 
telepon dari atasannya, mengatakan bahwa ia 
mendapat kabar bahwa pendeta itu menyembunyikan 
teroris. Syukurlah gangguan ini tidak menghentikan 
pekerjaan.

Esoknya hari Minggu, dan tim diberi waktu dalam 
kebaktian untuk memperkenalkan pelayanan GRN 
dan untuk meyakinkan bahwa mereka bukan teroris 
seperti anggapan orang. Masyarakat menganggap 
bahwa semua orang di Nigeria Utara adalah Muslim. 
Akhirnya semua senang, dan rekaman dapat dibuat.

Perjalanan merekam ini mengalami berbagai 
gangguan. Kipas karburator kendaraan rusak, 
menyebabkan mesin mati, sistem knalpot perlu 
diperbaiki, motor starter dan as penggerak rusak. 
Puji Tuhan ada bantuan mekanik.

Sungguh menyedihkan melihat begitu banyak orang 
hidup dalam ketakutan akan serangan teroris. 
Gereja-gereja dibom, orang Kristen dibunuh di 
Nigeria secara berkala. Perlu keberanian untuk 
datang ke gereja di sebagian besar Nigeria; pekerja 
kami orang Nigeria, bekerja dalam situasi yang 
sangat buruk. 

Tantangan Merekam di Nigeria 

Tantangan Merekam di Nigeria
Pikirkan sejenak dan renungkan berapa harga yang 
mau anda bayar agar Injil  tersedia dalam bahasa lain...

Maukah anda menjadi target dari teroris, atau dituduh 
sebagai teroris? 

Bagaimana dengan risiko digigit ular? Atau terjebak 
dalam kendaraan rusak di tempat terpencil di Afrika? 
Risiko ini sudah biasa bagi para perekam kami, dan 
semua ini dialami dalam perjalanan merekam baru2 ini.

Anda seorang teroris?
Orang Kristen di Nigeria sering dirundung takut dan 
panik karena kegiatan teroris. Ini nyata ketika tim 
perekam dari Nigeria Utara melakukan perjalanan ke 
suku Kukele di Nigeria Selatan.

Tim perekam tiba di desa pada hari Sabtu dan merasa 
senang ketika mengetahui sedang ada kegiatan 
wanita di gereja. Sangka mereka ini kesempatan baik 
untuk membuat kontak. Namun ketika para wanita 
melihat regristrasi mobil, dan tahu bahwa mereka 
datang dari utara, mereka menduga buruk. Mereka 
memberitahukan pendeta bahwa teroris datang untuk 
mengebom gereja dan membunuh mereka. Pendeta 
meninggalkan gereja dan sembunyi.

Tim memutar rekaman GRN melalui pengeras suara, 
tapi para wanita menduga ini sebagai tipu muslihat 
teroris yang menyamar sebagai misionaris untuk 
mendapat kepercayaan mereka. Tim bersikeras untuk 
bertemu pendeta, tapi mereka tidak mau membantu. 
Akhirnya anak perempuan dari pendeta membawa tim 
ke rumahnya, walau bertentangan dengan kehendak 
para wanita itu. Tim duduk diluar rumah menunggu 
kembalinya pendeta.

Sementara menunggu, seekor ular merayap dan 
mengancam mereka

Lama kemudian pendeta memberanikan diri untuk 

Puji Tuhan 1 rekaman dibuat untuk Kukele

Tim mengalami beberapa kerusakan kendaraan

}Luangkan waktu sejenak dan renungkan 
berapa harga yang akan anda bayar 
agar Injil tersedia dalam bahasa lain .......

Halaman muka: Merekam lagu ibadah Kukele


