Pekerjaan di kota-kota adalah
pekerjaan yang penting untuk
sekarang ini.

- Medical Ministry p. 304

Firman Tuhan Adalah Misi Kami
BERSATU UNTUK SEMARANG
Semarang adalah salah satu kota
terbesar di Indonesia, sebagai
pusat pemerintahan daerah Jawa
Tengah kota ini cukup padat oleh
penduduk dan meiliki perkembangan yang sangat pesat. Saat ini
semarang memiliki tiga gereja
utama, Gereja Mataram, Gereja
Puri Anjasmoro, Gereja Eklesia
dan beberapa cabang seperti
Kebun Anggur, Ungaran dan Ngaliyan. Tuhan mengijinkan pada bulan
November ini Tim Amazing Facts Indonesia bersama Daerah Jawa Kawasan Tengah, tim dari Amerika bersama pembicara pendeta Spangler,
dan keluarga David Hutahaean yang memprakarsai acara ini untuk bersama-sama mengerjakan kota ini untuk menyampaikan pekabaran kebenaran firman Tuhan. Selama kurang lebih 21 hari pekerjaan bersama-sama dilakukan dimulai dari pekerjaan ke rumah-rumah oleh para
siswa IAFCOE angkatan 7, lalu diteruskan oleh seminar baik dewasa
dan anak-anak dari tim pendeta Spangler dari selama 13 hari dan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan Amazing Facts Indonesia
sebelum seminar dimulai. Suatu
pekerjaan yang luar biasa yang
telah dimulai dan kita berdoa
agar pekerjaan yang dilakukan
bahu-membahu ini terus dilakukan umat Tuhan khususnya di
daerah Jawa Tengah.
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SAYA SENDIRIAN DISINI
Terpisah dari keluarga, dari dunia luar dan dari teman-teman terasa sangat
menyedihkan dan menjadi tekanan yang sangat berat yang dihadapi seseorang, terlebih khusus seorang wanita yang masih dalam usia muda. Penjara bukanlah sesuatu yang pernah dibayangkan seseorang yang mencintai keluarga
dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini pun Amazing Facts Indonesia
mendapat kesempatan untuk melayani penjara wanita yang ada di Kota Semarang. Wanita yang divonis seumur hidupnya akan berada dalam hukuman pastilah merasa sangat tertekan, ia menceritakan keluh kesah mengapa ia bisa
sampai ditempat itu, dimana ia ditipu seseorang hingga terjebak dalam kasus
narkotika dan obat terlarang, sebelumnya tiada tempat ia bisa mengadu
sampai kedatangan tim kesana ia merasa bisa melepaskan pergumuannya
selama ada disana sembari menitipkan surat yang akan disampaikan kepada
sanak keluarganya di Filiina. Chery sangat merasa sendirian, namun kini ia
memiliki buku-buku yang diberikan Amazing Facts Indonesia untuk
mendekatkan ia kepada Juruselamat dan harapannya pun semakin bertumbuh
ketika ia membaca janji-janji dan penyertaan Tuhan kepadanya. Mari kita
doakan Cherry dan setiap orang yang menghadapi hal yang sama dengannya.
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SEBUAH JALAN PEMBENTUK KARAKTER
1 Yohanes 2 :6 Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia
wajin hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Firman yang begitu jelas mengatakan kepada kita sebagai suatu tanda
kita ada di dalam Dia. Yesus berjalan
dari rumah ke rumah, membantu orang
yang kesusahan, menyembuhkan dan
mengajari mereka kebenaran. Inilah
keseharian Kristus ketika ia ada di
dunia ini. Dan selayaknyalah umat
Tuhan memiliki perjalanan yang sama
dengan Kristus, terlebih para siswa
IAFCOE yang mengikuti pelatihan angkatan ke 7 yang telah siap untuk berjalan bersama Yesus setiap hari, maka
merekapun berjalan dari rumah ke
rumah, melayani kesehatan, membantu penduduk dan juga mengajari mereka kebenaran Firman Tuhan.
Suatu sukacita yang tak tertandingi
ketika orang-orang membaca dan mempelajari firman Tuhan yang selama ini
tidak pernah mereka buka. Kita doakan
selalu agar siswa angkatan 7 terus setia
melakukan pelayanan mereka di Kota
Semarang ini.
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KAMI BUTUH BANTUAN
Tuntutan pekerjaan dan tekanan kota besar menyebabkan banyak orang
memiliki masalah terhadap kesehatan mereka dan puji Tuhan Amazing
Facts Indonesia memiliki tim kesehatan yang bisa membantu memberi
jalan keluar dan membantu para peserta yang hadir untuk mengetahui
kondisi kesehatan mereka. Tim kesehatan melayani dengan setia baik ke
rumah-rumah dan juga pada saat acara di gedung Juang 45 sebelum seminar dilaksanakan. Para peserta merasa terbantu untuk setiap informasi dan
pelayanan yang diberikan, walaupun tim merasa kelelahan dikarenakan kurangnya tim kesehatan yang dimiliki Amazing Facts Indonesia saat ini.
Bahkan hingga saat ini banyak dari pasien yang terus ingin melanjutkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada mereka. Mari kita mendoakan agar para pasien yang telah mengenal hukum-hukum kesehatan dan
mempelajari kebenaran firman Tuhan tetap dalam kondisi bugar dan sehat
dan setia belajar firman Tuhan.

Amazing Facts Indonesia
Jl. Fajar Indah Utama Rk No. 2A
Solo, 57144 Jawa Tengah - INDONESIA
Telp. (+62) 271 – 740688

IAFCOE.ORG
AMAZINGFACTS.ID

Firman Tuhan Adalah Misi Kami
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
nubuatan-nubuatan. 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.

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.

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 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.

Setelah menyelesaikan seminar Nubuatan Menyatakan
Pengharapan di Kota Semarang, tim IAFCOE akan
melanjutkan proses pembimbingan dan perawatan
para pelajar alkitab yang disebut Follow Up. Diperkirakan aka nada enam orang yang akan melakukan
perawatan selama tiga bulan nantinya, dan proyek ini
membutuhkan dana sebesar Rp 14.400.000. Bantuan
doa dan kerjasama kita semua sangat dibutuhkan
untuk merealisasikan proyek yang akan datang ini.
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