IAFCOE Batch 6 Students
IAFCOE (Indonesian Amazing Facts Center of Evangelism) angkatan ke 6
sudah berjalan dari tanggal 12 Pebruari 2016, delapan orang siswa yang telah
memastikan diri mengikuti pelatihan angkatan ini sudah memulai proses
pelatihan yang akan berlangsung sampai tanggal 12 juni 2016.
Pelatihan dalam bentuk pengajaran pengetahuan doktrin-doktrin Alkitab,
penginjilan literatur, Kesehatan, Daniel dan Wahyu, Pembenaran oleh Iman
dan Bait Suci telah mulai diberikan disamping pelajaran-pelajaran tentang
prinsip-prinsip penginjilan perorangan dan penginjilan Publik/Umum.
Para siswa juga sudah mulai dibentuk untuk memiliki hubungan yang lebih
dekat dengan Juruselamat pribadi mereka, Yesus Kristus lewat perenungan
harian secara pribadi setiap pagi, berdoa dengan partner mereka masingmasing setiap hari pada jam-jam khusus yang mereka tentukan. Setiap siswa
juga dibentuk dalam karakter melalui pemahaman-pemahaman bersosial sesuai
dengan kehidupan Kristus, baik kepada lawan jenis dan setiap orang.
Jadwal bekerja sehari-hari juga diberikan kepada para siswa baik pekerjaan
kebersihan yang dilakukan bersama-sama setiap pagi hari dan pengalaman
berkebun juga diberikan setiap jumat kepada seluruh siswa dan diikuti dengan
kelas memasak setiap jumat siang.

Kelas Bapak Waworuntu
Puji Tuhan pada angkatan yang ke 6 pelatihan ini IAFCOE memiliki
kesempatan untuk menghadirkan pengajar ahli Naturopati, Bapak
Frederick Waworuntu, sehingga para siswa dapat diperlengkapi lebih
dalam penguasaan pekerjaan misionari kesehatan. Pada kesempatan
ini suatu pembahasan tentang mendiagnosa penyakit telah diberikan
kepada setiap siswa IAFCOE angkatan ke 6, sehingga melalui tangan
kanan penginjilan, yaitu pelayanan melalui kesehatan ini akan
memungkinkan pekerjaan dari rumah ke rumah untuk membawa
banyak jiwa kepada kebenaran Kristus akan lebih efektif dan
bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang dikunjungi. Disamping itu, ilmu
Nutrisi dan beberapa dasar pengetahuan medis juga telah diajarkan
untuk memperlengkapi setiap siswa.

Saat ini seluruh siswa dan staff
sudah melakukan jangkauan
keluar minggu ketiga di kota
Sragen, kota yang sudah 5 tahun
terakhir kering akan tuaian
berdasarkan kesaksian jemaat
Sragen yang bisa dikatakan
jemaat yang kecil tapi harmonis.

Panggilan

Roma 10: 14 Tetapi bagaimana mereka dapat
berseru kepada-Nya, jika mereka tidak
percaya kepada Dia? Bagaimana mereka
dapat percaya kepada Dia, jika mereka
tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana
mereka mendengar tentang Dia, jika tidak
ada yang memberitakan-Nya?
IAFCOE mengkhususkan diri
melatih
pemberita-pemberita
'Kabar
Baik'.
Bergabunglah menjadi siswa di IAFCOE
agar Anda dilatih dan diperlengkapi menjadi
pemberita injil yang siap terjun diladang
Tuhan. Bila Anda berhalangan, Anda
dapat tetap membantu pekerjaan Tuhan.
Doakanlah kami secara khusus, kirimkan
bantuan dana untuk membantu para
siswa yang tidak memiliki dana pelatihan,
ataupun dukung kami saat mengadakan
Seminar Nubuatan di Bulan Mei yang
akan datang. Tuhan rindu memanggil Anda
untuk mengambil langkah nyata, Kiranya
Tuhan memberkati.

Saat ini sudah ada 11 pelajar
Alkitab yang mau untuk belajar
yang akan dimulai minggu depan
setiap hari minggu dan senin, doa
dan dukungan saudara-saudari
yang terkasih di dalam Kristus
Yesus sangat dibutuhkan untuk
berlangsungnya pekerjaan di
kota Sragen ini selama kurang
lebih 3 bulan ke depan.

