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

Menggunakan 5fish

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
Ponsel dapat menjadi alat yang efektif di negara dengan
akses terbatas

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

Doakanlah...
• Hidup yang diubah sewaktu orang
mendengar rekaman GRN
• Agar orang di seluruh dunia mengetahui
5fish dan memanfaatkannya dengan baik
• Agar orang Kristen memberitahu orang lain
tentang 5fish
• Agar rekaman GRN digunakan dimana bisa
dimanfaatkan
• Untuk James saat ia menyusun spesifikasi
5fish
• Volunteers untuk membuat 5fish tersedia di
lebih banyak perangkat & mengujinya

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
Or transfer funds to:
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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5fish.mobi

Pergi memancing?

Bayangkan bahwa anda sedang duduk di ruang tunggu
dokter. Anda memulai percakapan dengan orang
di samping anda. Dia sangat ramah tetapi bahasa
Inggrisnya terbatas untuk dapat mengobrol lebih jauh.
Apa yang dapat anda lakukan?
Atau mungkin anda bepergian ke luar negeri dan
mempunyai hambatan berinteraksi dengan penduduk
lokal. Anda ingin membicarakan hal yang penting dgn
mereka, tapi tidak bisa. Apa yang dapat anda lakukan?

Kami ingin memberitahukan tentang 5fish ke seluruh
dunia. Berdoalah bersama kami agar orang di berbagai
negara mengetahui 5fish, dan memberitahu orang lain
tentang hal ini. Mengapa kami memohonkan ini?
Wahyu pasal 5 mengatakan bahwa Yesus disembelih dan
dengan darahNya Dia menebus orang-orang kudus dari
tiap-tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa bagi Allah.
Kontribusi GRN terhadap rencana Tuhan adalah untuk
menceritakan tentang Yesus dalam setiap bahasa. Kami
ingin mewujudkan misi kami sebaik mungkin, jadi kami
ingin sebanyak mungkin orang mendengar berita Injil.
Roma pasal 10 mengatakan bahwa iman timbul dari
pendengaran, dan pendengaran datang melalui firman
Kristus. 5fish adalah cara baru orang dapat mendengar
firman itu.

Menggunakan 5fish
Semua ponsel dgn akses internet dapat menggunakan
5fish. Masukkan saja 5fish.mobi ke browser internet anda
dan situs web seluler akan muncul.
Anda dapat berbagi Injil dengan ponsel anda

Anda dapat menggunakan 5fish! Ambil telepon anda
dan masuk ke 5fish.mobi (lihat akhir artikel ini untuk
petunjuk tentang cara melakukan ini). Di sana akan anda
temukan rekaman GRN dalam lebih dari 5.000 bahasa
dan dialek yang berbeda, siap untuk anda download
dan putar bagi orang itu.

Aplikasi Android tersedia di Google Play Store. Kami
berharap untuk segera memiliki aplikasi iOS. (Kami
mencari sukarelawan pengembang untuk membuat
aplikasi ini tersedia pada perangkat lain).

Anda dapat mendengarkan bersama di ponsel anda.
Kemungkinan besar orang itu akan men-download
rekaman ke ponsel mereka sendiri, atau anda dapat
mengirim langsung dari ponsel anda untuk mereka,
sehingga mereka dapat mendengarkannya di waktu
luang mereka.

https://www.youtube.com/watch?v=GkijGxjcCCo

Anda dapat memilih bahasa atau negaranya. Setelah
anda pilih bahasanya, rekaman dalam bahasa
tersebut akan muncul. Lihatlah video ini:

Bagaimana munculnya 5fish?

Sekali anda memiliki rekaman di ponsel, anda dapat
membagikannya tanpa akses internet. Jadi, jika anda
tahu bahwa anda akan pergi ke daerah dengan bahasa
tertentu, anda dapat men-download rekaman dalam
bahasa itu ke telepon anda. Kemudian anda dapat
memutar rekaman atau mentransfernya ke ponsel lain
tanpa akses internet.
GRN telah mengembangkan 5fish sehingga orang
mudah mengakses Kabar Baik tentang Yesus dalam
bahasa mereka sendiri. Bahkan anda akan menemukan
material bahasa Inggris di sana untuk orang yang tidak
bisa membaca.

5fish dikembangkan oleh James Thomas (anggota
staf Australia) dan para sukarelawan. Kemudian
James dibantu oleh Franz Brosch (pengembang
Android) dan David Nolan (pengembang iOS)
– keduanya adalah anggota staf paruh waktu
Australia. Kami sangat bersyukur untuk semua yang
telah berperan mengembangkan 5fish.
Ponsel yang agak kuno mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi kami, tetapi biasanya masih bisa mengakses
situs 5fish.mobi dan memutar file audio.
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