Sebuah laporan dari Sragen
Setelah melewati lima minggu jangkauan keluar siswa IAFCOE di Kota Sragen, lebih
dari 12 pelajar Alkitab masih terus belajar bersama dengan siswa IAFCOE dan sedang
terus bertambah, begitu juga dengan jumlah orang-orang yang dilayani di bidang
kesehatan juga terus bertambah. Dalam waktu dekat, rangkaian Seminar Nubuatan
akan diadakan pada tanggal 12 mei s/d 11 juni 2016 yang akan didahului oleh kegiatan
Health Expo sebagai penjembatan selama 3 hari sebelum seminar dimulai. Saat ini
seluruh pengurusan baik pengurusan gedung seminar, perizinan kepada kepolisian,
perijinan kepada pengurus masyarakat sedang dikerjakan. Begitu juga dengan rencana
pengiklanan seminar yang akan disampaikan melalui media radio daerah yang ada di
Sragen. Cuaca yang tidak menentu, suhu yang cukup panas tidak menyurutkan semangat
setiap siswa IAFCOE yang sedang bekerja, berjalan bersama Yesus untuk memenangkan
Kota Sragen. Biarlah semangat setiap kita untuk mendoakan pekerjaan Tuhan di kota ini
juga tidak pernah surut melainkan bertambah lagi seiring sudah semakin dekat waktu
pelaksanaan seminar. Yoshua 1:9 "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan
dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu,
menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.”

Info Pelatihan

Salah satu mata pelajaran penting untuk
memperlengkapi setiap siswa IAFCOE dalam
pelayanan adalah Pastoral Ministry. Dalam 6
jam pertemuan, Pdt. Annio telah menyelesaikan
pengajaran kepada seluruh siswa, dimana setiap
siswa diajarkan bagaimana memaksimalkan
potensi anggota jemaat dalam pelaksanaan
penginjilan dalam jemaat. Dimulai dengan
bagaimana mengetahui karunia rohani yang
dimiliki oleh setiap orang, siswa dituntun
agar bisa memaksimalkan anggota jemaat
dalam penginjilan ketika mereka bekerja sama
dengan jemaat setelah mereka ditamatkan atau
ditempatkan nantinya. Setiap siswa merasa
terberkati dan menjadi lebih bersemangat lagi
dengan penambahan pengetahuan yang telah
diberikan melalui Pastoral Ministry ini.

Saya pilih mati saja
Dua orang siswa IAFCOE, Erick dan Lerry ditemani oleh staff pengajar berjalan dari rumah ke rumah di
Kota Sragen, kira-kira pukul 1 siang saat itu, matahari begitu terik, suhu yang sangat panas yang menjadi ciri
khas Sragen pun semakin terasa panas, keringat juga sudah mulai terlihat membasahi pakaian para siswa
dan staff pengajar. Tiba di depan sebuah rumah yang tampak sangat berbeda sendiri dengan rumah lainnya,
gubuk biasanya orang katakan, Erick dan Lerry mulai mengetuk pintu untuk menemui Bu Ris sang pemilik
rumah, cukup lama mereka mengetuk hingga akhirnya sang ibu keluar dengan raut wajah dan perkataan
marah. “saya lagi tidur kok kalian gangguin, saya ini lagi sakit!” ya, 14 tahun penyakit diabetes menjadi
tanggungan sang ibu ini, suami yang berdomisili di Semarang membuat dia sering seorang diri di rumah,
pendengaran yang sudah terganggu, mata yang sudah terkena katarak dan maag yang dia derita menjadi
beban yang menekannya. Puji Tuhan setelah penjelasan yang diberikan, mereka diijinkan masuk,dan mulai
saling bercerita sampai keluar sebuah pernyataan yang mengejutkan dari sang ibu “saya ini sudah sangat
menderita, saya sudah tidak sanggup, SAYA MAU MATI SAJA MAS!” tersenyum pun saya hampir tidak
pernah mas”. Salah seorang staff menanggapi keluh kesah sang ibu disertai dengan sedikit tambahan dan
senyuman dari para siswa, entah kenapa, tak lama kemudian, senyuman mulai muncul di pipi Bu Ris,
ya Bu Ris tersenyum kembali. Bu Ris seorang muslim yang tidak ragu untuk didoakan sedang berusaha
untuk penyembuhan diabetesnya, dia hanyalah salah satu dari orang-orang di Kota Sragen yang mungkin
sudah kehilangan pengharapan. Doa dan usaha kita adalah agar melalui perawatan yang diberikan, Bu
Ris dapat diperkenalkan kepada Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita di tengah sulit dan penuh
penderitaannya kehidupan di hari-hari terakhir ini.

KSI News

Saat ini pertumbuhan anggota dari KSI (Klub Sehat Indonesia) cabang Colomadu
sangat baik, 600 anggota yang sebagian besar adalah pengidap diabetes terus
dilayani. Puji Tuhan dalam 3 tahun pelayanan KSI Colomadu Point sudah ada
banyak pasien yang telah mengalami pemulihan dari penyakit yang mereka
derita melalui pemahaman NEWSTART yang telah diberikan pada mereka.
Puji Tuhan dalam tahun 2016 ada banyak pekerjaan perbaikan baik dari gedung dan
peningkatan peralatan yang akan digunakan untuk menunjang operasional KSI Colomadu
Point. Saat ini puji Tuhan gedung yang telah direnovasi dan peralatan yang lebih memadai
akan banyak membantu pekerjaan tangan kanan penginjilan di Kota Solo ini. Kita doakan
terus agar pekerjaan kesehatan ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan
membantu menyelesaikan masalah kesehatan di sekitar KSI Colomadu Point.

Jangkauan ke Kota Palu

Bethel Youth Bible Camp yang diadakan di Kota Palu adalah Bible Camp pertama yang
diadakan di daerah itu. Acara ini juga diikuti oleh para pemuda dari luar Palu diantaranya
Mamuju. Dalam acara 3 hari ini Amazing Facts Indonesia oleh kasih karunia Tuhan
bisa menjadi bagian dari acara tersebut dan berkesempatan membagikan pelajaranpelajaran Alkitab untuk para pemuda dan juga orang tua yang mengikuti Bible Camp
ini. Satu sukacita yang besar melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Amazing
Facts Indonesia dapat membuat para peserta merasa perlu lebih banyak belajar Firman
Tuhan dan rindu bertumbuh menjadi pemuda yang bisa dipakai oleh Kristus menjadi
saksiNya di Kota Palu dan sekitarnya. Ini adalah menjadi pintu untuk Amazing Facts
Indonesia bisa menjadi rekan kerja dari umat Tuhan yang ada di bagian timur Indonesia
ke depannya dalam hal penginjilan. Ada banyak ladang yang terbuka lebar dan pekerja
sangat sedikit. Mari kita doakan pekerjaan Tuhan di Kota Palu secara khusus dan
rencana penginjilan bersama selanjutnya yang akan diadakan di daerah Sulawesi ini.
Dengan setiap anggota yang bekerja, Indonesia dapat dimenangkan dan Yesus datang
segera.

Proyek
Saat ini dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp44.200.000 (empat puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah) untuk pelaksanaan Seminar Nubuatan di Kota Sragen, angka yang cukup besar, tapi untuk
pekerjaan yang berhubungan dengan jiwa yang akan dibawa kepada Kristus tidaklah seberapa. Doa dan
usaha akan terus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang saat ini dilakukan di Kota Sragen ini.

Salah satu bagian dari pekerjaan yang dilakukan Amazing Facts Indonesia bahkan
dari sebelum berdiri hingga saat ini adalah pencetakan dan pendistribusian
buku-buku kepada orang-orang yang sedang membutuhkan kebenaran. Setelah
Selayang Pandang Tentang Yesus, saat ini buku “Pelajaran Tentang Iman” telah
selesai diterjemahkan dan menunggu untuk dicetak, sebuah buku yang akan
mengubahkan banyak orang dan mengerti tentang Iman, biaya pencetakan bukubuku ini senilai Rp.15.000.000.
Banyak jiwa yang lebih lagi mengenal kebenaran Firman Tuhan dan menerima
Kristus sebagai Juruselamat pribadi mereka melalui setiap pelajaran Alkitab
yang diberikan. Dan setiap pelajaran Alkitab ini tidak lepas dari penggunaan
“Seri Pelajaran Nubuatan (Storacles)” yang secara khusus dimiliki oleh
Amazing Facts Indonesia, biaya sebesar Rp10.000.000 dibutuhkan untuk
mencetak 12.000 Storacles ini. Dalam waktu dekat seluruh Storacles ini akan
dicetak guna pembelajaran masyarakat dan pendamping pembelajaran selama
Seminar Nubuatan selama satu bulan. Mari kita doakan dan bekerjasama
untuk setiap pencetakan Storacles ini.
Pertumbuhan yang luar biasa untuk situs www.amazingfacts.id
saat ini, situs utama Amazing Facts Indonesia ini sedang mengalami
lonjakan kunjungan yang cukup signifikan, dalam 2 bulan terakhir
kunjungan rata-rata perminggu ada di angka 400, namun 2 minggu
terakhir ada sekitar 8.000 kunjungan ke situs ini dengan rata-rata
pengunjung aktif di angka 2000, begitu juga www.akhirzaman.
org diatas 10.000 kunjungan per harinya. Pengembangan web
hosting dan sarana penunjang akan terus dilakukan untuk
mendukung pekerjaan penginjilan melalui media internet yang
sangat berkembang saat ini, biaya sebesar Rp.1.550.000 perbulan
dibutuhkan untuk menunjang internet di kantor perbulannya dan
pengembangan Web Hosting Rp.6.000.000 per tahun.

