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Syalom jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dalam Retreat Encounter & GMI Family Days tahun 2020 ini kita akan dibekali dengan tema tentang
bagaimana kita dapat “Diselamatkan dari angkatan yang jahat ini“ (Kisah Para Rasul 2:40).

Diselamatkan
dari
Angkatan yang
Jahat
Kisah Para Rasul 2:40

Dalam Kisah Para Rasul 2, di masa awal pencurahan Roh Kudus dan sebelum dimulainya jemaat mulamula, rasul Petrus memberi tantangan kepada ribuan orang dan berkata, „Berilah dirimu diselamatkan dari
angkatan yang jahat ini.“ Pada waktu itu ada kira-kira 3000 orang yang menerima Tuhan Yesus dalam hati
mereka sebagai Juruselamat pribadi dan memberi diri dibaptis (Kisah Para Rasul 2:41). Ketika seseorang
menerima Kristus dalam hatinya sebagai penebus dosa, maka ia akan diselamatkan dan menjadi „ … kawan
sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah“ (Efesus 2:19). Sebagai kawan dari orangorang kudus dan anggota keluarga Allah kita juga dipanggil untuk hidup tidak beraib dan tidak bernoda
(hidup dalam kekudusan) di tengah-tengah zaman yang bengkok dan sesat ini. Untuk mencapai tujuan itu
kita perlu bertumbuh menuju kedewasan penuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita
yang hidup di generasi ini perlu diselamatkan dari angkatan yang jahat, yang bengkok dan yang sesat ini.
Kalau dahulu Yesus datang untuk pertama kali sebagai Juruselamat manusia, maka kedatangan-Nya yang
kedua kali nanti Dia akan datang sebagai Hakim yang adil (2 Korintus 5:10). Filipi 2:15-16 berkata, “supaya
kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah
angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti
bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari
Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah”.
Dalam retreat ini, kita kembali akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang datang dari jauh untuk
membawa firman kehidupan. „Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa
berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik …..“ (Yesaya 52:7).
Mari kita diperlengkapi dalam Retreat Encounter & GMI Family Days 2020 ini agar bisa menjadi generasi
yang kudus dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Selain dari itu, dalam tahun ini kita
akan mengadakan kembali acara GMI Bibel Cup 2020 (PL: Hosea, Yoel, Amos , Obaja & Yunus). Mari terus
tekun membaca dan mengerti Firman-Nya dan mari kita juga bertumbuh bersama dalam mencapai visi
PESTA (Perjalanan Sepuluh Tahun) GMI di tahun 2013-2022 ini, yaitu “Datanglah Kerajaan-MU, Jadilah
Kehendak-MU” (Matius 6:10).
Tuhan Yesus memberkati,
Ps. Silwanus & Sisca Obadja

Lokasi Retreat

Jugendherberge
Düsseldorf
Düsseldorfer Str. 1,
40545 Düsseldorf,
Germany

Biaya per Orang
Selama Retreat

Tipe kamar

Keterangan

Biaya / orang

A

Kamar yang diisi 3 atau 4
orang

117

B

Kamar yang diisi 2 orang

132

C

Kamar yang diisi 1 orang

163

*Anak umur 0-3 tahun tidak dikenakan biaya
*Anak umur 4-12 tahun dikenakan ½ dari tipe kamar yang
dipakai
*Biaya di atas belum termasuk pendaftaran sebesar 4 Euro
bagi yang berusia 17 tahun keatas
●

●

●

Biaya di atas ini termasuk:
•

2 malam akomodasi

•

vollpension

•

Bettwasche/beddengoed

Handuk bawa sendiri
Semua kamar memiliki kamar mandi dan WC dalam
(kamar mandi dan WC terpisah)

●

●

Informasi
Pendaftaran

●

Pendaftaran sudah dapat dilakukan mulai sekarang
dengan mengisi formulir pendaftaran dan
diserahkan kepada koordinator setempat atau
dikirikan ke panitia retreat GMI 2020 (GMI
Eindhoven)
Pendaftaran akan menjadi resmi apabila peserta
menyerahkan formulir dan membayar/mentransfer
biaya berikut:
●

50% dari harga kamar

•

Biaya pendaftaran 4 euro

Penutupan pendaftaran:
•

●

Pelunasan terakhir:
•

●

31 Mei 2020
15 Juli 2020

Pembatalan:
•

Pembatalan setelah 15 Juli 2020 akan
dikenakan biaya 100%

●

Informasi
Pendaftaran

Pendaftaran setelah 31 Mei 2020 akan menjadi
resmi apabila peserta menyerahkan formulir
dan membayar/mentransfer biaya berikut:
•

Biaya pendaftaran 4 euro

•

Biaya administrasi 5 Euro per orang

•

50% dari harga kamar

*Tempat tidak dijamin, tergantung
ketersediaan kamar
●

Pelunasan terakhir:
•

●

15 Juli 2020

Pembatalan:
•

Pembatalan setelah 15 Juli 2020 akan
dikenakan biaya 100%

§

Bible CUP:
•

§

Kontak/informasi lebih lanjut:
•

Keterangan
Lebih
Lanjut

•

§

Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus

Adi Yesaya
•

adiyesaya@gmail.com

•

+31646047537

Ivan Sulaiman
•

ivan_sulaiman@yahoo.com

•

+31611405243

Pendaftaran ulang/pembagian
kunci kamar:
•

Jumat 9 Oktober 2020.
Dimulai pukul 16:00

