
APA YANG BARU BAGI SAYA? 

Kemungkinan besar Anda akan memiliki lebih banyak misionaris penuh 
waktu melayani di lingkungan Anda, dan partisipasi serta kepemimpinan 
Anda sangatlah penting. Dengan peningkatan ini berarti Anda dapat 
mempergegas pekerjaan Anda melalui:

•	 Memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan 
individu serta keluarga untuk diajar oleh para misionaris. 

•	 Menolong anggota dan pemimpin menemukan dan mempersiapkan 
teman serta tetangga, memungkinkan misionaris memenuhi tanggung 
jawab kudus mereka—untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus. 

•	 Memastikan bahwa misionaris dan anggota berinteraksi secara positif 
dan pantas sewaktu mereka bersatu dalam pekerjaan keselamatan.

•	 Memiliki seorang pemimpin misi lingkungan yang berkomitmen 
yang berkoordinasi dengan dewan lingkungan, misionaris lingkungan, 
dan para anggota lingkungan untuk mengisi hari-hari misionaris 
dengan janji mengajar.

Uskup, Lihatlah Diri Anda Sendiri dalam Pekerjaan
Sumber untuk Mempergegas Pekerjaan Keselamatan

Sebagai uskup, Anda memegang kunci-kunci imamat kudus untuk pekerjaan keselamatan di dalam 
lingkungan Anda. Dengan bekerja dalam kesatuan dengan dewan lingkungan, misionaris penuh waktu, 
dan para anggota lingkungan Anda, Anda dapat melaksanakan kunci-kunci ini dan melihat lingkungan 
bertambah kuat dan para anggota bertumbuh dalam kemuridan pribadi.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?

Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaannya 
sendiri melainkan untuk menyatukan lingkungan dalam 
pekerjaan keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

•	 Buku Pegangan 2, Bab 5

•	 Mengkhotbahkan Injil-Ku, Bab 13

•	 Siaran Khusus: Pekerjaan Keselamatan
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SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?

•	 Para penasihat Anda dapat menolong Anda memberikan prioritas 
untuk pekerjaan ini dengan mengajarkan ajaran dan menjadi teladan 
menjalankan Injil dengan penuh sukacita. Anda dapat menugasi seorang 
penasihat untuk mengoordinasikan pengaktifan dan seorang lainnya 
untuk mengoordinasikan pemertahanan.

•	 Dewan lingkungan Anda dapat menolong dengan membahas setiap 
simpatisan dan setiap anggota baru serta yang aktif kembali, berencana 
untuk memenuhi kebutuhan rohani setiap individual, dan melaksanakan 
rencana itu.

•	 Pemimpin misi lingkungan Anda, yang melayani sebagai seorang 
anggota dewan lingkungan, juga merupakan penghubung Anda ke 
misionaris penuh waktu. 

•	 Misionaris penuh waktu dapat mengajar dan memperkuat mereka yang 
Anda kenal. Anda dapat mempertimbangkan mengundang mereka untuk 
menghadiri dewan lingkungan.

•	 Anggota dewan tinggi yang ditugasi untuk pekerjaan misionaris dapat 
melatih dan menolong pemimpin misi lingkungan Anda.

•	 Anggota lingkungan Anda—termasuk remaja dan anak-anak—memiliki 
teman-teman, tetangga, dan anggota keluarga yang nonanggota dan yang 
kurang aktif. Mereka dapat menjadi sumber terbesar dalam menemukan 
dan mengundang orang lain untuk datang dan melihat apa yang Injil 
Yesus Kristus tawarkan.

“Saya ingin menyarankan bahwa 
setiap uskup di Gereja memberikan 
sebagai moto bagi jemaatnya, 
‘Marilah semua bekerja untuk 
mengembangkan lingkungan.’”

Presiden Gordon B. Hinckley 

“Uskup dan dewan lingkungannya 
membahas setiap simpatisan yang 
mengalami kemajuan. Mereka 
memutuskan apa yang dapat mereka 
lakukan untuk masing-masing 
orang dan keluarga mereka guna 
membantu mereka berteman sebelum 
dibaptis, untuk menyertakan mereka 
dalam kegiatan-kegiatan, dan untuk 
memelihara mereka yang dibaptis.”

Presiden Henry B. Eyring 

“Para uskup bertanggung jawab 
menolong anggota menemukan 
orang-orang yang murni 
hatinya dan mempersiapkan 
mereka untuk pembaptisan 
serta melakukan pelayanan di 
lingkungan-lingkungan dan 
pasak-pasak mereka.”

Penatua M. Russell Ballard
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