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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. 
Selanjutnya: 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 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:
Rekening: 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

Berdoalah untuk: 
• Dampak yang besar atas rekaman 

ini, khususnya agar penginjil lokal 
menggunakannya untuk menyampaikan 
gospel dan membangun gereja.

• Orang percaya Valmiki agar dikuatkan dalam 
iman mereka, serta menjadi saksi yang 
berani di dalam komunitas.Valmiki believers 
to be strengthened in their faith, and to 
provide a bold witness in their communities

• Agar orang Valmiki dibebaskan dari 
ketakutan, kemiskinan dan penipuan.

• Agar Tuhan menumbuhkan penginjil, pendoa 
dan misionari bagi orang Valmiki.

• Kecukupan dana serta kontak yang tepat 
bagi kami untuk dan membuat rekaman 
dalam bahasa sekitarnya

 TRACKS
inside

Menceritakan kisah Ye us dalam se ia
p bahasa

Orang Valmiki 
di India

Peralatan GRN memang dapat digunakan meskipun tak 
ada listrik, tapi pembantu bahasa tetap memerlukan 

cahaya untuk dapat membaca!



Tuhan Menyediakan  

Jadi kami pergi bersama seorang pastor untuk mencari 
orang yang mau membantu. Tangan kasih Tuhan 
menyertai kami, kami mendapati seorang penyanyi 
muda yang mau membuat dan menyanyikan 3 buah 
lagu. Lalu kami bertemu dengan seorang wanita 
yang bersedia menyanyikan 4 lagu lainnya. Lalu 
seorang musisi bersedia cuti dari dari pekerjaannya 
dan membantu rekaman lagu. Berturut-turut kami 
menemukan orang orang yang mau membantu sebagai 
pembantu bahasa. Allah itu setia!

Proses Rekaman   

Seperti biasanya, banyak tantangan selama proses 
rekaman. Pembantu bahasa datang jika mereka sempat. 
Ruangan yang gelap, tak ada jendela, langit-langit 
rendah dan tak ada cahaya luar yang dapat masuk 
kedalam ruangan. Diluar ruanganpun tak mungkin 
dilakukan, sebab hujan. Aliran listrik tak menentu, tak 
ada jadwal mati dan hidupnya.

Tapi puji Tuhan, kami berhasil merekam 15 cerita dan 
nyanyian dengan cahaya lilin! Hasilnya jelas, sekarang 
satu masyarakat lagi mendapat kesempatan mendengar 
gospel dalam bahasa mereka sendiri! 

Puji Tuhan juga atas kasih luar biasa yang Tuhan 
berikan kepada mereka. Melalui semuanya itu, kami 
menanti dan berharap gereja bertumbuh dewasa dan 
bertambah dalam jumlah.

Orang Valmiki di India

Puji Tuhan! Sebagai hasil dari perjalanan merekam belum 
lama ini, sekarang sekitar 100 ribuan orang Valmiki di 
India memiliki kesempatan untuk mendengar Gospel 
dalam bahasanya sendiri!

Meskipun hidup sederhana, tidak banyak hal-hal 
menyenangkan yang dapat dinikmati  seperti yang kita 
acap kali justru kurang menghargainya, orang Valimiki 
tampak bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. 
Keluarga dimana kami menumpang tidak mempunyai air 
bersih, tak ada kamar mandi, tak ada WC, telpon apalagi 
internet.

Walaupun serba kekurangan, namun ketika kami tiba 
disana, gereja segera menyambut kami. Beberapa orang 
menyiapkan makanan, lainnya mengambil air bersih, 
menjunjungnya diatas kepala mereka dan memberikannya 
kepada kami untuk dipakai. Kami sungguh bersyukur atas 
kemurahan hati mereka.

Sasaran Rekaman

GRN mengharapkan kami merekam apa yang menurut 
masyarakat setempat lebih penting dan bukan apa yang 
kami pikir lebih baik buat mereka. Dalam hal ini, target 
kami adalah merekam 15 lagu dan 15 cerita, dalam 2 
program. 

1. 1. Rekaman program yang pertama haruslah bersifat 
penginjilan, agar dapat digunakan untuk outreach.

2. 1. Rekaman yang kedua direncanakan berisi pesan 
untuk program tindak lanjut/ pemuridan bagi mereka 
yang telah mengaku percaya kepada Kristus. 

Harapan kami sebelum berangkat adalah bahwa naskah 
telah diterjemahkan dan diperiksa. Namun seperti 
biasanya, waktu kami tiba hanya 7 dari 15 naskah yang 
diterjemahkan dan tidak ada lagu untuk direkam. 

Kami sering mengalami situasi ini dan Tuhan selalu 
menunjukkan kami bahwa Ia dapat menyediakan orang 
dan segala sesuatu yang mau Ia pakai.  

Membaca dengan cahaya lilin

Ada listrik, tapi ruangan tetap gelap.

}sekarang sekitar 100 ribuan orang 
Valmiki di India memiliki kesempatan 
untuk mendengar Gospel dalam 
bahasanya sendiri!


