
APA YANG BARU BAGI SAYA? 

Peningkatan jumlah misionaris adalah hal baru dan telah membawa 
peningkatan kesempatan bagi Anda, di bawah arahan uskup, untuk:

•	 Memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan individu 
serta keluarga untuk diajar oleh para misionaris, dan bekerja sama dengan 
dewan lingkungan dalam menemani para simpatisan, orang insaf baru, 
serta anggota yang kurang aktif. 

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

•	 Bekerja dengan dewan lingkungan misionaris lingkungan, dan para anggota 
lingkungan untuk mengisi hari-hari misionaris dengan janji mengajar.

•	 Membahas dengan dewan lingkungan, kemajuan setiap simpatisan 
dan anggota baru serta yang aktif kembali, dan membuat rencana untuk 
menolong setiap orang mengambil langkah berikutnya. Alat-alat Anda 
mencakup Laporan Kemajuan—disiapkan oleh misionaris—dan Laporan 
Kemajuan Anggota Baru dan yang Aktif Kembali. 

•	 Bekerja dengan misionaris penuh waktu dan lingkungan dalam 
mengajarkan dan menemani simpatisan, mengatur agar anggota hadir 
sesering mungkin ke janji pertemuan pengajaran.

•	 Melakukan pertemuan koordinasi misionaris dan mengarahkan 
pekerjaan misionaris lingkungan.

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

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?

Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaannya sendiri melainkan 
untuk berkoordinasi dengan dewan lingkungan dan misionaris penuh waktu 
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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Di bawah arahan uskup Anda, Anda—sebagai pemimpin misi lingkungan—mengoordinasikan 
upaya-upaya lingkungan untuk mencari, mengajar, dan membaptis simpatisan. Anda mengoordinasikan 
pekerjaan misionaris lingkungan dan misionaris penuh waktu dengan pemimpin imamat, pemimpin 
organisasi pelengkap, dan para anggota.
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SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?

•	 Uskup Anda dapat memberi Anda prioritas untuk pekerjaan ini dengan mengajarkan 
ajaran dan memberikan kepada Anda arahan untuk bagaimana Anda paling baik 
menolongnya.

•	 Anggota dewan tinggi yang ditugasi untuk pekerjaan misionaris akan melatih dan 
menolong Anda sewaktu Anda belajar dan memenuhi tanggung jawab Anda.

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

•	 Misionaris penuh waktu dapat mengajar dan memperkuat mereka yang Anda dan 
anggota lingkungan kenal dan siapkan. Anda dapat menyarankan kepada uskup untuk 
mempertimbangkan mengundang misionaris untuk menghadiri dewan lingkungan.

•	 Misionaris lingkungan dapat menolong mencari, menemani, dan mengajar simpatisan. 
Mereka juga memberi petunjuk dan menemani orang insaf baru serta anggota yang 
kurang aktif.

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

“Seorang uskup yang saya kenal 
melihatnya bukan sebagai tugas 
tambahan melainkan sebagai 
kesempatan untuk menghimpun 
lingkungan bersama dalam satu 
tujuan besar dimana setiap anggota 
menjadi misionaris. Dia memanggil 
seorang pemimpin misi lingkungan 
.… Dewan lingkungan menemukan 
cara-cara bagi organisasi dan 
kuorum untuk menggunakan 
pengalaman pelayanan persiapan 
misionaris.”
Presiden Henry B. Eyring

“Bersama yang lain dalam dewan 
lingkungan, Anda mengidentifikasi 

anggota yang kurang aktif, keluarga 
yang sebagian anggota Gereja, dan 
tetangga yang tertarik. Anda bertemu 
secara teratur dengan para misionaris 
penuh waktu yang ditugasi. Anda 
menasihati dan membantu para 
misionaris. Mohon bantulah mereka 
mengisi perencanaan harian mereka 
dengan kesempatan mengajar yang 
terfokus dan berarti. Ini adalah 
tanggung jawab Anda. Peran Anda 
sangat penting, benar-benar penting 
bagi keberhasilan pekerjaan ini. Jika 
Anda mengikuti arusnya dengan 
iman dan antusiasme, orang lain 
juga akan mengikuti. Anda, sebagai 
pemimpin misi lingkungan, adalah 

penghubung antara anggota dan 
misionaris dalam pekerjaan sakral 
menyelamatkan anak-anak Allah ini.” 
Penatua Russell M. Nelson

“Pekerjaan misionaris para pemimpin 
imamat serta organisasi pelengkap 
hendaknya dikoordinasikan dengan 
pemimpin misi lingkungan dan 
uskup melalui dewan lingkungan. 
Dengan melakukannya, orang-orang 
yang dipertobatkan akan sepenuhnya 
menjadi anggota yang aktif di 
lingkungan mereka.”
Penatua M. Russell Ballard

TANGKAPLAH VISINYA

© 2013 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Persetujuan Bahasa Inggris: 6/13.  
Persetujuan penerjemahan: 6/13. Terjemahan dari Ward Mission Leader, See Yourself in the Work. Indonesian. PD10048631 C05 299


