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XIX 
R E T R E T 

BELAJAR DARI PENGALAMAN PELAYANAN 

 

 

 

  

 

PERSIAPAN (Penjelasan tentang Retret) 
Menyanyi: NKB No. 125. ‘KU DENGAR PANGGILAN TUHAN’ 
 ‘Ku dengar panggilan Tuhan, 
 ‘ku dengar panggilan Tuhan, 
 ‘ku dengar panggilan Tuhan: 
 “Pikul salib, ikutlah Aku!” 
 Refr.: Aku mau mengikut Dia, 
   aku mau mengikut Dia, 
   aku mau mengikut Dia, 
   ikut Dia, Yesus, Tuhanku. 
 ‘Ku mau ikut walau sukar, 
 ‘ku mau ikut walau sukar, 
 ‘ku mau ikut walau sukar: 
 ‘kan ‘ku ikut Dia s’lamanya. Refr. … 
 
BERDOA BAGI PENGALAMAN DALAM PELAYANAN 
1.  Pengantar 
 Bahan Doa : Pengalaman dalam pelayanan baik yang 

menggembirakan maupun yang tidak 
menggembirakan. 

 Tujuan  :  Melihat kembali kasih Tuhan kepada kita 
melalui pengalaman pelayanan sekaligus 
melihat juga hal-hal yang kurang baik yang 
sudah kita alami. 

2. Langkah-langkah 
 2.1. Tenangkan diri di hadapan Tuhan Allah. Pejamkan 

mata pelan-pelan atau arahkan pandangan ke satu 
titik saja. 

 2.2.  Mengucap syukur kepada Allah atas semua 
pengalaman dalam pelayanan. 

 2.3.  Mohonlah kepada Allah agar kita dapat mengenal 
kasih-Nya melalui pengalaman-pengalaman dan 
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menyadari pula apa yang tidak baik dalam 
pengalaman-pengalaman kita. 

 2.4.  Kenangkanlah kembali semua pengalaman yang 
sudah kita lewati: 

   a. Pengalaman apakah yang menggembirakan, yang 
memberi rasa damai, mendorong semangat, 
merasa dicintai dan mencintai, persaudaraan, 
kebebasan dan kehadiran Tuhan? 

   b.  Sebaliknya pengalaman apakah yang 
menyakitkan, membuat marah, jengkel, ragu-
ragu, mencemaskan, membuat patah semangat, 
dan sebagainya? 

   c.  Lihatlah apakah pengalaman selama ini 
mendekatkan kita kepada Tuhan? Atau malah 
menjauhkan? Mengapa begitu? 

 2.5.  Bersyukurlah atas pengalaman-pengalaman yang baik 
dan membangun/memajukan. Mohonlah kepada 
Tuhan kiranya di hari yang akan datang kita boleh 
mengalami bimbingan dan kasih-Nya yang lebih besar 
lagi. 

 2.6.  Mohonlah pengampunan dan kekuatan untuk semua 
hal yang kurang baik. Lihatlah, mengapa pengalaman-
pengalaman yang kurang baik itu terjadi pada kita? 
Apakah kita bersalah dalam hal itu? Apa yang 
sebaiknya kita perbuat nanti, supaya pengalaman-
pengalaman itu tidak terjadi lagi? Mohonlah 
pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan-
kesalahan kita. Mohonlah kekuatan dan pertolongan-
Nya agar hari-hari mendatang kita lebih baik. 

 
Menyanyi: KJ No. 441. ‘KU INGIN MENYERAHKAN 
 ‘Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, 
 Sekalipun tak layak, kepada Tuhanku. 
 Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku, 
 supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. 
 
BERBAGI PENGALAMAN DALAM PELAYANAN 
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Diskusi Kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini: 
1.  Pengalaman apakah yang menggembirakan, yang memberi 

rasa damai, mendorong semangat, merasa dicintai dan 
mencintai, persaudaraan, kebebasan, dan kehadiran Tuhan? 

2.  Sebaliknya pengalaman apakah yang menyakitkan, 
membuat marah, jengkel, ragu-ragu, mencemaskan, 
membuat patah semangat, dan sebagainya? 

3.  Lihatlah, apakah pengalaman selama ini mendekatkan kita 
kepada Tuhan? Atau malah menjauhkan? Mengapa begitu? 

4.  Lihatlah, mengapa pengalaman-pengalaman yang kurang 
baik itu terjadi pada kita? Apakah kita bersalah dalam hal itu? 

5.  Apa yang sebaiknya kita perbuat nanti, supaya pengalaman-
pengalaman itu tidak terjadi lagi? 

 
Menyanyi: KJ No. 372. INGINKAH KAU IKUT TUHAN 
 Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib! 
 Jangan bimbang, jangan sungkan: ikut Tabib! 
 Pikullah salibmu saja, ikut terus; 
 lihatlah mahkota Raja agung kudus! 
 
RENUNGAN PENGUTUSAN 
1.  Bahan Renungan: Yohanes 21:15-19 
2.  Pengantar: Tentang ketidaklayakan Petrus tetapi tidak 

menjadi halangan bagi Tuhan. 
3.  Renungan Pribadi 
 a)  Coba dengan tenang anda baca dan renungkan teks itu 

sekali lagi. Gambarkanlah saat ini Tuhan sendiri berbicara 
dengan anda. Ulangi perlahanlahan dan rasakan per-
kataan Yesus itu terhadap diri anda masing-masing. 
Gantikanlah kata Simon dengan nama anda sendiri. 
Ulangi lagi sampai hati anda puas. 

 b)  Apa yang tergerak dalam hati anda? Apa yang ingin anda 
ucapkan kepada Tuhan? Katakanlah dengan jujur dan 
berwawancaralah dengan Tuhan. 

 c)  Tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus anda perbuat 
bagi-Nya? Apa maksud menggembalakan domba bagi 
anda? 

4.  Tekad Bersama 
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 1.  Semua peserta berkumpul lalu saling mengungkapkan 
apa yang dirasakan dan dialami. 

 2.  Menyanyikan KJ No. 249, (sambil bergandengan tangan 
jika memungkinkan). 

   Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 
   Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 
   Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 
   berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 
 3.  Doa syukur bersama atas semua pengalaman dalam 

retret ini. 

 4.  Menyanyi setengah suara KJ No. 369a:1-3 
  1. Ya Yesus, ‘ku berjanji setia pada-Mu; 
   kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 
   Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, 

kar’na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat.  
  2. Dekaplah aku, Tuhan, di ribut dunia 
   penuh kilauan hampa dan suara godanya. 
   Di dalam dan di luar si jahat mendesak. 
   Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap.  
  3. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu: 
   di dalam kemuliaan Kausambut hamba-Mu. 
   Dan aku pun berjanji setia pada-Mu. 
   Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. 
 

 


