Baptisan Kudus

Seminar satu bulan telah selesai dilakukan di Kota Sragen, begitu luar biasa
Tuhan menuntun sepanjang keluarga Amazing Facts Indonesia dan Jemaat
Sragen bekerja bersama. 1 Korintus 15:58 "Karena itu, saudara-saudaraku yang
kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan
Tuhan!" Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih
payahmu tidak sia-sia. Dua jiwa menyerahkan seluruh hidup mereka kepada
Juruselamat pribadi yang saat ini sudah mereka pilih yaitu Yesus Kristus,
melalui upacara Baptisan Kudus di depan jemaat dan para peserta seminar
yang turut hadir dalam ibadah Sabat. Biarlah kiranya ini menjadi satu kekuatan
baru bagi yang telah terlebih dahulu menerima Baptisan, dan kekuatan juga
untuk yang belum menerima Baptisan. Mari kita doakan untuk setiap peserta
seminar yang masih terus bergumul untuk mengambil keputusan.

Penamatan Angkatan ke Enam
Delapan orang telah mengikuti pelatihan angkatan ke enam, upacara
penamatan diadakan di Gereja Yosodipuro Solo dengan dihadiri oleh tamu
undangan dari Jemaat Sragen, anggota Jemaat Yosodipuro, dan beberapa
pendeta Daerah Jawa Kawasan Tengah. Renungan diberikan oleh Chuck
Holtry, Direktur Iafcoe Global dari Amerika Serikat, yang hadir bersama
dengan istri dengan inti pekabaran “Berbuah”, inilah yang juga menjadi
bekal dimanapun untuk para tamatan akan melayani setelah dilakukan
pengutusan melalui Iafcoe. Terimakasih kepada Tuhan untuk setiap berkat
yang telah diberikan dalam pelaksanaan pelatihan, baik pembiayaan
para siswa, pembiayaan operasional pelatihan, dan kesehatan yang telah
diberikan sepanjang pelatihan. Biarlah kiranya melalui hubungan yang erat
dengan Kristus, para tamatan dapat bekerja dan menghasilkan buah dalam
kehidupan mereka sampai Maranatha.

Penginjilan Anak di Bedoyo
Sementara Tim Amazing Facts Indonesia melakukan Pelayanan Penginjilan selama satu
bulan di Kota Sragen. Tim Penginjilan anak oleh tuntunan Tuhan diberi kesempatan untuk
melayani anak–anak kurang lebih 50 orang di Desa Bedoyo. Melalui undangan Ibu Maria,
guru bahasa Inggris sukarela yang mengajar di English Club, dimana anak – anak belajar
bahasa inggris gratis setiap hari Minggu. English Club sebagai sarana untuk pekabaran Injil
Tuhan dapat diterima oleh masyarakat Desa Bedoyo dan sekitarnya termasuk Desa Sidoarjo.
Sebagian besar anak–anak yang belajar di English Club ini bukan beragama Kristen , kecuali
dua anak ibu Maria sendiri. Doa ibu Maria terjawab ketika kami membawakan pekabaran
Injil Tuhan disana melalui pelajaran – pelajaran Alkitab yang berbahasa Inggris, dengan
bahasa yang sederhana ,mudah dimengerti dan diingat oleh anak – anak usia sekitar 4 – 13
tahun. Kami mengajarkan Pelajaran Alkitab tentang Daniel Pasal 2, Kesehatan dan Surga .
Anak – anak sangat bersemangat mendengarkan pelajaran – pelajaran yang belum pernah
mereka dengarkan sebelumnya. Harapan kami dengan doa dan iman serta pelayanan yang
terus berkesinambungan di desa Bedoyo dan Sidoarjo, benih – benih kebenaran yang telah
ditaburkan akan menghasilkan jiwa – jiwa baru yang dibawa kepada Yesus. Ibu Maria sebagai
satu – satunya Misionaris Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan lewat English Club ini sangat
mengharap kedatangan misionaris lainnya untuk bekerja sama dengannya menyebarkan Injil
Tuhan melalui pelayanan anak – anak sampai maranatha, Tuhan memberkati.

Embun di Kota Sragen
"Bertahun-tahun kami merasa kekeringan, tidak ada kebangunan di kota ini
kami rasakan," ucap Pak Paiman, seorang Ketua Jemaat Gereja Sragen yang
saat ini usianya 70 tahunan. Tidak ada kebangunan, tidak ada pelajaran yang
membangunkan semangat kami, puji Tuhan, suatu kabar sukacita datang ketika
Amazing Facts Indonesia melalui IAFCOE mengatakan mau mengadakan
Seminar Nubuatan di kota ini, seperti tetesan embun yang menyegarkan kembali,
jemaat menjadi bersemangat kembali, namun ketika mendengar bahwa seminar
ini akan berjalan satu bulan rasanya suatu tantangan yang sangat besar bagi
jemaat, apa mungkin ini bisa dilaksanakan di kota ini? Namun dengan doa yang
terus dilakukan dan kerjasama, puji Tuhan Seminar Nubuatan ini dapat berjalan
dengan luar biasa, bahkan puluhan tahun saya menjadi anggota gereja banyak yang
saya belum pelajari, tapi melalui seminar ini saya banyak mengetahui kebenarankebenaran baru, jemaat juga banyak belajar dan lebih mengerti kebenaran.
Kiranya semangat yang sudah terbakar di jemaat Sragen menjadi langkah baru
untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi.

Harus Terus Berlanjut
Seperti tunas yang baru tumbuh, setiap jiwa adalah tunas yang sangat
berharga yang perlu dirawat dalam pertumbuhannya. Randy dan Agil,
dua orang tamatan Iafcoe angkatan 6 yang akan melanjutkan perawatan
dan meneruskan pelajaran-pelajaran Alkitab untuk para baptisan dan
meneruskan sisa pelajaran untuk para peserta seminar dan pelajar
Alkitab yang masih memiliki pergumulan untuk mengambil keputusan.
Dukungan kita semua sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan
di Kota Sragen.

KSI News

Klub Sehat Indonesia cabang Colomadu Point yang tentunya menjadi bagian
daripada seluruh jemaat yang ada di Solo siap untuk membantu pelayanan
kepada masyarakat melalui program kesehatan. Salah satunya program
Charity Clinic yang berjalan bersama Jemaat Yosodipuro Solo. Jangkauan
dilakukan di daerah sekitar gereja di kawasan Yosodipuro dan pelaksanaan
dilakukan di aula gereja Yosodipuro. Lebih dari seratus orang dilayani dengan
bantuan kerja sama tiga orang dokter yaitu Dr. Reuben V.T Supit, Dr Henny
Rumaropen, dan Dr. Ida Nurnani. Acara ini adalah langkah awal dalam
penyebaran benih-benih kebenaran kepada masyarakat di sekitar gereja.
Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mendukung dan bekerja
sama dan juga para sponsor, terlebih puji syukur kepada Tuhan untuk semua
berkat yang telah diberikan-Nya.

Proyek
Pelajaran alkitab online menjadi kebutuhan besar di indonesia saat ini. Kesibukan, jarak dan waktu
haruslah tidak lagi menjadi kendala untuk terus dapat mempelajari firman Tuhan dan nubuatannubuatan. Amazing Facts Indonesia merasa rindu untuk menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan
setiap orang yang memiliki kerinduan untuk dapat belajar firman Tuhan secara online. Mari kita doakan
dan dukung proses pengerjaan pelajaran alkitab online sehingga dalam waktu dekat fasilitas ini sudah
dapat diakses dengan baik.
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.

