Nubuatan dibukakan di Sragen

Saat ini iafcoe sedang memusatkan seluruh kegiatan di Kota Sragen, seminar
satu bulan sudah berjalan selama 12 malam dengan diawali 3 hari kegiatan
Health Expo sebagai acara penjembatan atau bridge event. Suatu sukacita
yang luar biasa melihat pekerjaan Tuhan di kota ini, jemaat Sragen yang kecil
sangat antusias dalam mendukung pekerjaan ini dengan apa yang mereka bisa
lakukan, hampir 7500 undangan telah disebarkan, puji Tuhan setiap malam
rata-rata 35 orang dewasa datang untuk mempelajari firman Tuhan, anak-anak
pun ikut belajar sama seperti yang orang tua mereka pelajari di bagian dewasa.
Dan pada malam ke 12 telah membahas tentang kebenaran Sabat, puji Tuhan
lebih dari 16 orang yang telah berdiri mengambil keputusan untuk menuruti
seluruh perintah Tuhan bukti dari mereka mau mengasihi Tuhan. Doa dan
bantuan materi yang telah diberikan sangat membantu berjalannya pekerjaan
Tuhan di Sragen kali ini. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengirimkan
tangan-tangan yang ringan untuk membantu.

Info Pelatihan

Puji Tuhan pada angkatan yang ke 6 kali ini, suatu sukacita
bisa mendapatkan pengetahuan lebih lagi tentang pendekatan
kepada saudara-saudara di luar yang belum mengenali Alkitab
melalui pelajaran selama 5 hari yang diberikan oleh Saudara
Prakash dan kesaksian yang menguatkan. Para siswa,
staff dan anggota jemaat Sragen merasa sangat terberkati
dengan adanya sesi-sesi pembelajaran yang diberikan dan
akan menjadi suatu modal yang baik untuk setiap siswa
ketika mereka telah selesai melakukan pelatihan di Iafcoe
dan memulai pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada
dengan seluruh bekal yang telah dimiliki.

Penginjilan Anak

Salah satu yang unik dalam program pelatihan yang dimiliki Iafcoe adalah Children
Evangelism/penginjilan anak. Suatu program yang akan menjadi berkat untuk anak-anak
yang selama ini lebih dikesampingkan bahkan diabaikan dalam setiap program penginjilan.
Amazing Facts Indonesia, membawakan salah satu Workshop dalam IYC tentang bagaimana
membuat penginjilan kepada anak-anak yang baru berjalan pada tanggal 4-8 Mei 2016 yang
lalu di Jakarta. Dan dalam setiap program On Job Training/Praktek Lapangan dalam pelatihan
Iafcoe dalam seminar satu bulan program ini juga berjalan bersamaan dengan seminar umum
dan seluruh topik yang dibahas dalam sesi dewasa pada saat bersamaan juga dipelajari pada
sesi anak-anak setiap malam pada rangkaian seminar satu bulan.

KasihNya tak berkesudahan
Tahun 2011 menjadi tahun yang pahit untuk bapak dari 3 orang anak ini. Yakub, ya nama
saya Yakub, si pendusta ucapnya dalam kesaksiannya. Pada tahun 2011 ini ia terkena
serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya. Empat hari koma, biaya yang sangat
banyak harus dikeluarkan untuk menyelamatkan jiwanya, membuat bapak ini teringat
masa lalu hidupnya yang tidak mengenal Kristus, judi, mabuk-mabukan adalah bagian
besar dari kehidupannya. Namun Tuhan mengizinkannya melanjutkan kehidupannya
kembali setelah mengalami operasi pemasangan ring jantung. 4 tahun kemudian
kejadian yang sama terulang kembali, ia harus masuk ke rumah sakit karena serangan
jantung tapi Tuhan tetap memberi kebaikanNya dan ia pun kembali sehat, namun hariharinya menjadi berbeda, tabung oksigen menjadi pendampingnya di tempat tidur dan
bila ia berpergian. Namun hal berbeda terjadi, sekitar dua minggu lalu, ia mendapatkan
undangan Seminar Nubuatan Menyatakan Pengharapan yang diadakan Amazing Facts
Indonesia di Kota Sragen. "Baru pertama kali saya merasakan belajar alkitab sejelas
ini" ucapnya kepada salah seorang panitia seminar, biasanya saya kemana-mana bawa
tabung oksigen, tapi dari awal seminar, Tuhan berikan kesehatan lebih supaya saya
bisa terus hadir di seminar ini, tangan yang tidak bisa menulis, sepanjang seminar bisa
daya pakai lagi, selama di perjalanan dengan kendaraan biasanya mualnya bukan main,
tapi sekarang tidak lagi. Bila Tuhan mengizinkan, saya mau menyelesaikan seluruh
pelajaran sepanjang seminar ini. Hingga saat ini Bapak Yakub menjadi salah satu peserta
seminar yang paling setia datang dari malam kemalam, walaupun ketika penuh sukacita
ia mengundang teman-temannya untuk bergabung dalam acara seminar, reaksi negatif
"jangan kesana, itu sesat!" Tidak sedikitpun mengurungkan niat Pak Yakub untuk terus
belajar setiap malam. Mari kita doakan agar Pak Yakub tetap setia mengambil keputusan
untuk menjadikan Kristus sebagai Juruselamat pribadinya.

Menanti Hujan
5 tahun adalah waktu yang cukup lama menunggu satu jiwa datang bergabung bersama
umat Tuhan di Kota Sragen, satu jemaat yang sesungguhnya penuh semangat dalam
melayani Tuhan, dukungan yang sangat luar biasa diberikan kepada tim Amazing Facts
Indonesia baik secara jemaat ataupun dukungan perseorangan. Tuhan bekerja sangat
luar biasa, pendanaan dicukupkan dengan baik dalam waktu yang singkat, dan saat
ini ada 8 jiwa yang meminta untuk menerima baptisan kudus ketika mereka sudah
melewati 17 malam pelajaran dalam seminar, mari kita terus doakan untuk setiap sisa
pelajaran yang akan terus dipelajari kedepan sampai selesai dan lebih banyak lagi yang
akan menyerahkan dirinya untuk memilih Kristus sebagai Juruselamat pribadi mereka.
Terimakasih untuk setiap rekan kerja Amazing Facts Indonesia yang telah membantu
pekerjaan di Kota Sragen ini baik melalui doa dan materi.

KSI News

Sepanjang bulan April Klub Sehat Indonesia Colomadu Point melakukan
pembinaan untuk seluruh anggota pemuda Jemaat Yosodipuro Solo, para
pemuda dilibatkan dalam pelaksanaan program Health Expo yang dijalankan
di dua jemaat yaitu Yosodipuru dan Cabang Sekolah Sabat Nusukan.
Pemuda dilatih untuk melayani setiap anggota jemaat yang ingin melakukan
pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan konsultasi kesehatan. Disamping
kesibukan keseharian KSI juga terlibat membantu pekerjaan selama satu
bulan di Kota Sragen sebagai tim pendukung kunjungan ke rumah-rumah
untuk melayani setiap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang membutuhkan ataupun setiap peserta seminar yang perlu dikunjungi.
Melalui pelayanan kesehatan dan bantuan dari KSI puji Tuhan pekerjaan
seminar di Sragen sangat terbantu dengan baik.

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
dukungan keuangan Anda akan membantu 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 bukubuku kepada orang-orang yang sedang membutuhkan akan kebenaran. Setelah
buku "Selayang Pandang Tentang Yesus", saat ini sudah menunggu buku yang
sudah selesai diterjemahkan dan siap untuk dicetak dengan judul "Pelajaran
Tentang Iman". Selain itu ada sebuah buku yang baru masuk proses terjemahan
berjudul "The Rest of Your Life / Istirahat Untuk Kehidupan Anda". Doakan kami
supaya Tuhan menyediakan dana untuk mencetak buku-buku tersebut yang
membutuhkan dana sekitar Rp75.000.000 untuk semua judul diatas.
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.

