Tim Amazing Facts ikut serta dalam Perkemahan
Pathfinder Raya ke-2 Tahun 2016

Perkemahan Pathfinder raya ke-2 se-Divisi Asia Pasifik Selatan 2016 diadakan
di Universitas Advent Indonesia Bandung pada tanggal 12 s/d 16 Juli 2016 dan
dihadiri oleh 4.200 Pathfinder dan pemandu-pemandu utama dari semua wilayah
SSD, 14 negara dan 7 uni dan konferens; WIUM,EIUC,NPUC,CPUC,SPUC,SAUM
dan Timor Leste. Kami juga dikunjungi perwakilan-perwakilan dari Divisi-Divisi
yang berbeda-beda,dari Afrika Selatan,Korea,Dubai,Papua Nugini yang bergabung
dan ikut serta dalam acara itu.
Tema Camporee kali ini adalah”I AM VALIANT”. Pembicara Pendeta Jonathan Tejel
(Direktur Pemuda dan Pathfinder sedunia) mendorong semua peserta Pathfinder
untuk mengikuti teladan-teladan dari pahlawan-pahlawan di Alkitab seperti
Daud,Ester,Yonatan,dan Yosua untuk menjadi berani dan menjadi pemimpin
dimanapun mereka berada.Selama Camporee itu kami memiliki kegiatan-kegiatan
terpisah; loka karya, kelas-kelas dan tur pendidikan.

Tim Amazing Facts Indonesia diberikan satu hak istimewa untuk mengajar kelas
“Penginjilan Anak”. Banyak Pathfinder dan Pemandu Utama dari berbagai negara
bergabung dengan kelas kami. Kami memberi mereka gambaran umum tentang
penginjilan anak-anak dan pekerjaan penting untuk setiap anak dan para pemuda
(Pathfinder )pada hari-hari terakhir.Tuhan akan memakai mereka dengan luarbiasa
jika mereka rindu untuk bekerja dengan-Nya.Kami menyemangati mereka untuk
ikut serta dan melibatkan diri mereka dalam menjangkau anak-anak dan membawa
mereka pada kaki Yesus.Kemudian kami menantang mereka untuk menjadi“ seorang
misionaris yang berani bagi Tuhan”. Puji Tuhan anak-anak muda ini menanggapi
panggilan ini. Mari kita berdoa untuk anak-anak muda ini untuk pekerjaan yang
dipercayakan kepada mereka untuk mempercepat kedatangan Tuhan.

Akan Berjalan Kembali IAFCOE Angkatan Ketujuh
Angkatan ketujuh Indonesia Amazing Facts Center Of Evangelism dalam waktu
dekat akan dimulai. Tuhan telah memimpin dan mengirimkan para siswa dalam
enam angkatan sebelumnya. Saat ini ada 14 calon siswa yang telah menyatakan diri
mengikuti pelatihan angkatan ketujuh, suatu tuntunan Tuhan yang sangat luar
biasa, dipersiapkan untuk pekerjaan yang besar sudah tentu nantinya, dan lebih
lagi ada kurang lebih 14 calon lagi yang saat ini masih bergumul untuk mengikuti
pelatihan IAFCOE angkatan ketujuh yang akan dimulai pada tanggal 12 Agustus
ini. Sebagian besar calon siswa sangat bergumul untuk masalah biaya pelatihan
dan perjalanan mereka menuju Solo. Seperti apa yangTuhan telah lakukan dalam
angkatan-angkatan sebelumnya, maka Tuhan juga akan mencukupkan dan
membiayai para calon siswa ini untuk dapat mengikuti pelatihan diangkatan ini
melalui kerjasama saudara-saudari terkasih yang tergerak menjadi sponsor para
calon siswa yang membutuhkan.

KSI News
Kini Pak Ripman sudah mau ke KPA

Pak Ripman panggilannya, Suripman nama lengkapnya. Di usianya yang sudah 60 tahun masalah
kesehatan menimpanya, disebut penyakit Buerger (ganggrene pada jari-jari kaki). Observasi
awal, Hasil Laboratorium menunjukan bahwa beberapa organ dalam pasien dalam kondisi baik.
Fungsi Liver (SGPT, SGOT) terkendali, HbA1c (NGSP, IFCC) terkendali, fungsi ginjal (Kreatinin)
terkendali, dan Urine lengkap terkendali. Tetapi hasil pemeriksaan Hematologi lengkap Trombosit
mengalami peningkatan yang signifikan 800rb (Normal 150-440). Hasil diagnosa dokter adalah
penyakit Buerger/ Buerger Disease. Kondisi awal pasien sebelum perawatan dari kedua kaki yang
paling parah adalah jari-jari kaki sebelah kiri, hampir semua jari, ibu jari dan jari tengah yang
paling parah. Jaringan jari tengah sudah mati dan mengecil, sementara jari-jari yang lain sudah
membengkak, tinggal nunggu pecahnya. Pasien setiap hari mengeluh kesakitan dan menderita.
Namun saat ini melalui perawatan yang diberikan kaki pak Ripman sudah sangat membaik. Lebih
dari itu Pak Ripman sekarang sudah mau ikut KPA atau Kelompok Pendalaman Alkitab. Kuasa
Tuhan selalu terlihat melalui pekerjaan demi pekerjaan yang bisa dilakukan KSI.
Ini adalah kondisi awal pasien sebelum perawatan. Dari kedua kaki yang paling parah adalah jarijari kaki sebelah kiri, hampir semua jari, ibu jari dan jari tengah yang paling parah. Jaringan jari
tengah sudah mati dan mengecil, sementara jari-jari yang lain sudah membengkak, tinggal nunggu
pecahnya. Pasien setiap hari mengeluh kesakitan dan menderita.

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.

