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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang 

perlu menjadi pengalaman setiap orang percaya. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti dengan benar pentingnya perjumpaan dengan Tuhan 

secara pribadi. 

2. Setiap murid mengambil langkah mempersiapkan diri sebaik-baiknya  sebelum 

Retreat Encounter, sehingga mengalami perjumpaan yang mengubahkan 

hidupnya.  

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Kita memerlukan encounter 

2. Retreat Encounter GBI Keluarga Allah 

3. Manfaat Retreat Encounter 

4. Persiapan Retreat Encounter 

5. Mengalami Jamahan Allah dalam Retreat Encounter  

 

Pendalaman 

 

Murid mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat, dibimbing oleh konselor yang 

sudah ditetapkan. 
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etika kita menerima Tuhan Yesus, status kita berubah menjadi anak-anak terang, 

menjadi ahli waris Kerajaan Surga.  Tetapi pengikutan kita kepada Kristus jangan 

berhenti sampai di situ, kita perlu mengenal lebih jauh tentang Tuhan kita, salah 

satunya adalah lewat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, atau disebut juga 

“Encounter”. 

A. Kita Memerlukan Encounter 

Dalam Alkitab, kita bisa melihat kehidupan orang-orang yang telah mengalami 

encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan.  Sewaktu seseorang mengalami 

perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan yang drastis.  

Dia akan mengalami hidup kekristenan yang berkemenangan dan bahkan menerima 

berkat-berkat Allah yang luar biasa.  Ada perbedaan antara sebelum dan sesudah 

encounter. 

• Sebelum encounter, Abraham hidup dalam keluarga yang menyembah berhala.  

Sesudah encounter, Abraham berubah dan mengikuti Allah dengan segenap hatinya 

(Kejadian 12:1-4). 

• Sebelum encounter, Yakub banyak hidup dalam tipu-menipu.  Ia menipu kakak dan 

ayahnya (Kejadian 27:18-19,36).  Ia ditipu dan menipu mertuanya (Kejadian 31:7).   

Sesudah encounter, ia mengalami perubahan dalam nama dan hidupnya.  Tidak 

pernah lagi ditulis bahwa ia menipu orang lain.  Bahkan Tuhan memakai Yakub 

untuk melahirkan 12 suku yang akhirnya menjadi bangsa pilihan Allah, yaitu Israel.  

• Sebelum encounter, Musa hidup dalam pelarian dan ketakutan sebagai seorang 

gembala kambing domba.  Sesudah encounter, Musa berubah menjadi seorang 

pemimpin besar yang berani menghadapi Firaun, memimpin bangsa Israel keluar 

dari Mesir, mengadakan berbagai macam mujizat, membelah lautan, dll.  

• Sebelum encounter, Gideon adalah seorang penakut dan pemalu.  Ia mengirik 

gandum secara sembunyi-sembunyi karena takut (Hakim-hakim 6:11).  Sesudah 

encounter, Tuhan memakai Gideon untuk menjadi penyelamat bangsa Israel dari 

penindasan bangsa Midian.  

• Sebelum encounter, wanita Samaria di tepi sumur Yakub adalah orang yang hidup 

dalam kebencian (terhadap orang Yahudi), hidup dalam penyembahan yang salah, 

hidup dalam dosa perzinahan, dan ada kehausan dalam dirinya yang tidak pernah 
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terpuaskan.  Tetapi sesudah encounter ia diubahkan menjadi pemberita Injil yang 

menyelamatkan banyak jiwa. 

Seperti orang-orang di dalam Alkitab, kita juga perlu mengalami perjumpaan secara 

pribadi dengan Tuhan.  Perjumpaan kita dengan Tuhan harus benar-benar menjadi 

pengalaman yang mengubahkan hidup kita. 

B. Retreat Encounter GBI Keluarga Allah 

Retreat Encounter adalah waktu di mana kita mengalami perjumpaan secara pribadi 

dengan Tuhan.  Retreat Encounter menyediakan suasana yang sangat mendukung 

sehingga Saudara sungguh-sungguh bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan 

dan kemudian mengalami perubahan hidup.  Perjumpaan ini adalah salah satu 

peristiwa yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita.   

Banyak orang Kristen yang meskipun telah bertahun-tahun berada di gereja tetap 

mempunyai berbagai macam masalah yang menyebabkan mereka tidak bisa 

bertumbuh secara rohani.  Banyak dari mereka masih menyimpan sakit hati, 

kekecewaan, mempunyai ikatan dengan roh jahat, terbelenggu oleh dosa, dan tidak 

pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus.   

Sewaktu Saudara memutuskan untuk mengikuti Retreat Encounter, Saudara akan 

mempunyai kesempatan yang besar untuk mengalami kebebasan dan kemerdekaan 

dari segala macam ikatan tersebut.  Bahkan Saudara akan mengalami baptisan Roh 

Kudus, sehingga hidup kekristenan Saudara berubah menjadi kehidupan yang 

berkemenangan dan penuh kuasa Allah.  Selama mengikuti Retreat Encounter ini, 

Saudara akan dilayani secara lebih khusus sehingga sungguh-sungguh mengalami 

penerobosan rohani.   

Karena sedemikian pentingnya Retreat Encounter ini, maka setiap anggota dan 

pelayan Tuhan GBI Keluarga Allah perlu mengikuti Retreat Encounter.   

C. Manfaat Retreat Encounter  

Setiap pelajaran yang akan diberikan dalam Retreat Encounter mempunyai tujuan dan 

manfaat masing-masing.  Pelajaran-pelajaran ini akan saling melengkapi sehingga 

Saudar bisa mengalami pemulihan hidup yang menyeluruh.  

1. Perjumpaan yang Memulihan Batin dan Gambar Diri  

Pada sesi ini diajarkan tentang perlunya orang Kristen mengalami pemulihan dari 

gambar diri yang rusak dan dari luka batin.  Tidak sedikit orang Kristen yang jatuh 
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bangun hidupnya karena merasa diri tidak berharga atau karena memendam 

kepahitan.  Saudara ditolong untuk menyadari bahwa Allah menerima diri Saudara 

sebagainama adanya dan Alah turut bekerja di balik semua peristiwa masa lalu 

yang menyakitkan. 

2. Perjumpaan Melalui Saat Teduh 

Pada sesi ini Saudara akan dibimbing untuk melakukan saat teduh, untuk 

merenungkan Firman Tuhan yang menuntun langkah kita di sepanjang hari. 

3. Perjumpaan yang Memerdekakan dari Belenggu Dosa dan Roh Jahat 

Ll sesi ini Saudara akan mengalami kemerdekaan total dari segala macam dosa 

yang selama ini mengintimidasi Saudara dengan rasa bersalah yang besar dan 

membuat kehidupan rohani Saudara senantiasa jatuh bangun, dan dari belengu 

roh jahat yang membuat Saudara tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah. 

4. Perjumpaan Melalui Baptisan Roh Kudus  

Pada sesi ini Saudara dibimbing untuk mengenal siapa Roh Kudus, dan merelakan 

diri untuk Roh Kudus menguasai hidup Saudara, sehingga Saudara mengalami 

baptisan Roh Kudus sehingga kekristenan Saudara bukanlah kekristenan yang mati, 

tetapi kekristenan Saudara penuh dengan kuasa dan mujizat Allah. 

5. Perjumpaan yang Membawa Kemenangan 

Sepulang dari Retreat Encounter tidak banyak yang berubah pada orang-orang di 

sekitar kita.  Melalui sesi ini Saudara ditolong untuk tidak tergoda pada daya tarik 

dunia. 

D. Persiapan Retreat Encounter  

Saudara bisa memutuskan apakah Saudara akan mengalami pemulihan yang maksimal 

atau tidak.  Kuncinya adalah pada persiapan pribadi dan keterbukaan Saudara.  Jika 

Saudara bersedia untuk mempersiapkan dan membuka diri sebaik mungkin, maka 

Saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa.  Tetapi jika Saudara tidak 

mempersiapkan diri dan bahkan menutup diri, maka Saudara tidak akan mendapatkan 

hasil yang maksimal dari Retreat Encounter ini.  Setiap pembicara dan konselor hanya 

bisa membantu Saudara, tetapi Saudara sendiri yang memutuskan apakah Saudara 

sungguh-sungguh ingin mengalami pemulihan atau tidak.  Persiapan ini meliputi 

persiapan fisik dan rohani. 
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1. Mempunyai Kehausan yang Dalam  

Saudara harus mempunyai kehausan yang sungguh-sungguh dalam untuk 

mengalami jamahan Allah.  Berdoalah dan katakan kepada Tuhan, “Tuhan, jamah 

dan pulihkan aku dalam Retreat Encounter!”  Sewaktu kita mempunyai kehausan 

yang besar, maka Allah akan bekerja dengan sangat leluasa dan bebas.  Tetapi jika 

kita tidak mempunyai kehausan, berarti kita sedang membatasi Allah untuk 

bekerja dan memulihkan hidup kita.  Harapkan sesuatu terjadi dalam Retreat 

Encounter!  Setiap kali pembicara memberikan tantangan, Saudara harus 

menanggapi dengan kehausan yang dalam untuk menerima jamahan Roh Kudus. 

2. Berdoa dan Berpuasa 

Setiap peserta harus berpuasa selama tiga hari sebelum mengikuti Retreat 

Encounter.  Puasa ini tergantung pada kemampuan masing-masing pribadi.  

Saudara bisa tidak makan sama sekali atau hanya makan sekali dalam sehari.  

Puasa ini bukan bertujuan untuk membebani Saudara, tetapi puasa ini bertujuan 

untuk menumbuhkan kehausan rohani yang dalam, sehingga Saudara lebih mudah 

dijamah oleh Allah. 

3.  Bersedia untuk Membuka Diri 

Keterbukaan adalah kunci utama untuk mengalami jamahan kuasa Allah.  Jika 

Saudara tidak bersedia untuk jujur dan membuka diri kepada Allah dan konselor, 

maka Saudara akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jamahan dan 

pemulihan yang total.  Jangan khawatir!  Rahasia Saudara akan dijaga dengan baik 

oleh konselor yang sudah dipersiapkan. 

4.  Bersedia untuk Menyerahkan Diri 

Saudara harus bersedia untuk menyerahkan diri Saudara pada Yesus, karena 

Yesus adalah kunci utama untuk memecahkan segala macam masalah yang 

Saudara alami.  Jadi berserahlah secara total kepada Tuhan. 

5.  Bersedia untuk Berubah 

Setelah Saudara mengalami jamahan dan lawatan Allah, Saudara harus bersedia 

untuk berubah dan meninggalkan kehidupan lama Saudara.  Saudara harus 

bersedia untuk mengampuni, melepaskan hubungan dengan kuasa kegelapan, 

hidup dalam pertobatan, dan mengalami kepenuhan Roh Kudus senantiasa.  Ini 

akan membuat Saudara berbuah-buah secara luar biasa di dalam Tuhan. 
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E. Mengalami Jamahan Allah dalam Retreat Encounter  

1. Datang dengan Kerendahan Hati dan Keterbukaan 

Jangan merasa bahwa Saudara sudah tahu semua mengenai pelajaran yang 

disampaikan.  Belajarlah mempunyai kerendahan hati dan keterbukaan sehingga 

Saudara mengalami pemulihan yang total. 

2. Meresponi Tantangan yang Diberikan 

Setiap kali pembicara memberikan tantangan, Saudara harus meresponinya 

dengan kehausan yang dalam untuk menerima jamahan Roh Kudus. 

3. Mengalahkan Ketakutan 

Rasa takut yang sering muncul sehingga menghalangi Saudara menerima jamahan 

Allah: 

a. Takut tertipu. 

b. Takut akan disakiti lagi atau tidak menerima Roh Kudus. 

c. Takut mengalami menifestasi (berteriak, menangis, tumbang, kehilangan 

kontrol, dll.) 

4. Memfokuskan Hati dan Pikiran kepada Tuhan 

Izinkan Roh Kudus bekerja menurut kehendak-Nya.   Lupakan orang-orang dan 

hal-hal yang terjadi di sekeliling Saudara.  Ini adalah waktunya Saudara mengalami 

perjumpaan pribadi dengan Tuhan.  

5. Taat pada Peraturan Retreat Encounter 

Taatilah semua peraturan yang ada dalam Retreat Encounter.  Peraturan ini tidak 

bertujuan untuk membebani Saudara, tetapi peraturan ini bertujuan untuk 

membantu Saudara mendapatkan hasil yang maksimal dalam Retreat Encounter 

ini. 

 

 

 

 

Selamat mengalami jamahan kuasa Allah! 


