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Bali
Pemulihan yang lebih dalam itu mempersiapkan peserta untuk melayani orang lain
Dalam kesempatan ini kami menawarkan pelatihan bagi orang-orang yang ingin terlibat dalam salah satu
program doa dan pemuridan Pancaran Anugerah.
Pelatihan ini mengetengahkan pelajaran-pelajaran utama dari program pemuridan PANCARAN ANUGERAH. Format
acara dalam program ini mencakup penyembahan, pengajaran, dan doa dalam kelompok kecil.
Melalui pelatihan berbasis pengalaman ini, para peserta diharapkan dapat mengenali kebutuhan dan
pergumulan pribadi mereka dengan lebih dalam.

Untuk siapa konferensi ini diadakan?
•

Mereka yang sudah pernah mengikuti program PANCARAN ANUGERAH dan rindu menjadi relawan bersama
tim pelayanan setempat, dan melanjutkan proses pertumbuhan dan pemulihan pribadi mereka.

•

Mereka yang berasal dari jemaat gereja yang ingin dilatih untuk dapat memulai program PANCARAN
ANUGERAH yang baru dalam komunitas gerejanya.

•

Kami juga mempersilahkan para gembala jemaat, aktivis gereja, konselor dan pelayan Tuhan lainnya
untuk mengikuti konferensi ini

Seperti apakah pelaksanaan konferensi ini?
Konferensi ini adalah program intensif selama enam hari untuk membantu pemulihan diri dan memperlengkapi
diri secara pribadi—Kursus intensif tentang pemuridan berbasis pengalaman.
Anda akan dilayani para mentor terlatih dan berpengalaman. Mereka akan mengajar, mendengarkan dan
membimbing Anda kepada Allah dalam doa.

Materi apa saja yang akan dibahas?
Sesi-sesi yang ada difokuskan pada pemulihan dan pembaharuan pribadi, dengan menggunakan materi inti dalam
program PANCARAN ANUGERAH. Para pelatih memakai Kitab Suci, kesaksian pribadi dan metode kreatif untuk
menggambarkan prinsip-prinsip dasar dari pertumbuhan dan transformasi seumur hidup.
Kami membahas akar permasalahan dari pergumulan yang terkait dengan relasi, identitas, dan seksualitas. Karya
Yesus di Salib adalah titik tumpu bagi kita dalam membangun hubungan yang saleh.
Anda akan belajar tentang doa yang interaktif, dinamika kelompok kecil dan disiplin rohani.

Pada akhir konferensi kita akan belajar tentang kekhasan pelayanan PANCARAN ANUGERAH dan cara
mengembangkan kelompok pemuridan ini dalam komunitas Anda sendiri.

Apa yang diharapkan dari para peserta?
Para peserta diharapkan untuk berpartisipasi dalam sharing di kelompok kecil dengan mau membuka diri dan
transparan. Pelatihan ini berbasiskan pengalaman, yang berarti para peserta diminta untuk berbagi kisah pribadi
dan bercerita tentang hidup mereka kepada peserta lain dalam wadah kelompok kecil.
Perlu diingat bahwa konferensi ini bukanlah training ‘klinis’ ataupun training teknik konseling.

Apa yang perlu Anda lakukan bila berminat ikut?
Mengingat tempat yang disediakan terbatas (40 orang), peminat diharapkan segera mendaftar. Anda akan diberi
kabar oleh PANCARAN ANUGERAH apabila Anda lulus seleksi.
Peserta yang mendapatkan konfirmasi diwajibkan mentransfer uang muka yang tak bisa dikembalikan, sebesar
Rp 500.000 sebelum tanggal 22 Desember 2017.

Biaya (termasuk akomodasi dan konsumsi enam hari)
•
•
•

Rp 1.900.000 sd 2.600.000 per orang
Biaya tergantung jumlah orang dalam kamar
Diskon Rp 250.000 jika sudah diseleksi dan mentransfer DP sebelum tanggal 15 November 2017

Formulir pendaftaran dan informasi
Email:

LTC@pancarananugerah.org

Web:

www.pancarananugerah.org

Tel:

Pephy 0821-8812-2802

Kami akan memproses semua aplikasi dan seleksi melalui email

Catatan
•

Prioritas diberikan kepada mereka (tiga orang atau lebih) yang datang sebagai perwakilan dari suatu tim,
yang berencana untuk menyelenggarakan program Pancaran Anugerah di gerejanya.

•

Pendaftaran Anda harus lulus seleksi oleh tim seleksi PANCARAN ANUGERAH terlebih dulu.

•

Semua peserta wajib tinggal di pusat retret dan mengikuti seluruh sesi pelatihan. Peserta diminta untuk
tidak datang terlambat atau pulang lebih awal. Selama mengikuti konferensi, peserta diharapkan untuk
tidak meninggalkan lokasi acara.

