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TENTANG GRN
GRN membuat rekaman audio gospel lebih dari 6.000 bahasa. Tu-
juan kami adalah membuat rekaman gospel dalam SETIAP bahasa 
& dialek yang ada di dunia, hingga tiap orang mempunyai kesem-
patan untuk mendengar kabar baik Yesus dalam bahasa mereka 
sendiri. Lebih lanjut: www.globalrecordings.net/auinfo

BERLANGGANAN
‘Inside Tracks’ adalah publikasi gratis bulanan GRN Australia. 
Untuk berlangganan hubungi kami, atau melalui: www.

globalrecordings.net/ausubscribee

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:
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

Berdoalah untuk: 
• Tim GRN Bangladesh, dalam membuat dan 

mendistribusikan rekaman. Mereka bekerja 
di negara yang kerap memusuhi mereka.

• Orang Kristen setempat dan para 
pekerjanya, agar mereka berani bersaksi 
dan menggunakan kesempatan yang datang 
kepada mereka.

• Agar rekaman dan buku cerita bergambar 
dapat digunakan dengan baik.

• Hidup yang diubah. Doakan agar orang 
menjadi murid Yesus ketika mereka 
mendengar cerita dan melihat gambar-
gambar.

• Bersyukur untuk tim GRN Bangladesh, 
untuk suksesnya perjalanan distribusi, dan 
untuk semua peluang yang terbuka selama 
perjalanan untuk perluasan kerajaan Allah.

 TRACKS
inside

Menceritakan kisah Ye us dalam se ia
p bahasa.

Bangladesh

Seorang wanita memberi perpuluhan beras di gerejanya



Seorang pendeta lokal menemani mereka saat 
mengunjungi 21 denominasi yang berbeda, gereja-
gereja dan organisasi lain yang menginjili daerah 
setempat.

Tim GRN membagikan buku bergambar GRN, CD, 
cassette player dan cassette GRN, yang masih 
digunakan di Bangladesh. Mereka juga memberikan 
Alkitab bagi mereka yang dapat membaca.

Orang Kristen setempat melaporkan bahwa semakin 
sulit untuk bersaksi – secara langsung maupun tidak 
langsung karena berkembangnya fanatisme. Tetapi 
mereka tetap menerima material dengan penuh 
syukur, sebab menyadari potensi penggunaannya 
untuk menjangkau orang dewasa yang kurang 
mampu membaca dan anak-anak. Puji Tuhan untuk 
berhasilnya perjalanan ini, umumnya berjalan lancar. 
Mudah berkomunikasi dan transport berjalan baik. 
Perjalanan akhirnya dipersingkat karena pemogokan 3 
hari menjelang akhir perjalanan distribusi. Akibatnya 3 
daerah tidak dapat menerima material.

Namun, secara keseluruhan sangat sukses. Menarik 
untuk berpikir kemungkinan yang diciptakan oleh 
perjalanan ini. Jika material ini digunakan dengan 
baik, ribuan orang akan memiliki kesempatan untuk 
mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri.

Berapa banyak jiwa yang akan diubah karena orang 
mendengar Kabar Baik dan berserah kepada Tuhan 
Yesus Kristus?

Bersyukurlah untuk orang Kristen setempat dan 
misionaris yang merupakan garam dan terang bagi 
lingkungan mereka, dan yang mampu menjadi saksi 
Kristus dimana mereka berada.

Teruslah berdoa untuk GRN yang berusaha untuk 
menyediakan material yang mereka butuhkan di 
dalam bahasa mereka sendiri.

Distribusi di Bangladesh 

Bangladesh

Bangladesh adalah salah satu negara yang paling 
padat penduduknya di dunia. Mayoritas penduduknya 
beragama Islam, terkenal dengan cricket-nya, baru-
baru menajdi berita karena runtuhnya pabrik pakaian 
yang penuh dengan pekerja, dan akan memulai 
pembangunan dua pusat tenaga nuklir.

Seperti di tempat lainnya, rakyat Bangladesh perlu 
mendengar kabar baik tentang Yesus dalam bahasa 
mereka sendiri.

Distribusi

GRN Bangladesh telah aktif merekam selama 
bertahun-tahun. Mereka juga menggunakan banyak 
waktu untuk melakukan distribusi. ‘Distribusi’ adalah 
nama yang digunakan GRN untuk menggambarkan 
proses menyampaikan rekaman, yang telah 
kami produksi, kepada mereka yang perlu untuk 
mendengarnya. Ini dilakukan dengan berbagai cara, 
termasuk melalui website dan aplikasi mobile kami, 
tetapi salah satu cara yang paling ampuh adalah 
dengan menyampaikan material secara langsung ke 
tangan gereja lokal.

Material ini memperlengkapi para pekerja yang setia 
untuk lebih efektif dalam menjangkau orang dengan 
kabar baik mengenai Yesus.

Perjalanan distribusi yang sukses

Pada awal Agustus, tim terdiri dari 3 pekerja 
GRN berangkat dari Dhaka (ibukota Bangladesh) 
melakukan perjalanan 350km. Tujuannya untuk 
menyediakan material bagi gereja-gereja di kawasan 
Rangpur. Daerah ini berpenduduk 15 juta! Terdapat 
komponen suku yang besar yang mewakili 8 suku 
dan bahasa yang berbeda, ditambah mayoritas 
kelompok Bengali. Rakyatnya sebagian besar petani 
miskin dan buta huruf.

Menyerahkan materi bagi pekerja yang setia agar 
lebih efektif menjangkau orang dengan Kabar Baik.

Gereja bersuka menerima material GRN dalam 
bahasa mereka sendiri


