Tujuh Puluh Area, Lihatlah Diri Anda
Sendiri dalam Pekerjaan
Sumber bagi Tujuh Puluh Area untuk Mempergegas Pekerjaan Keselamatan
Sebagai seorang Tujuh Puluh Area, Anda memiliki peran unik untuk menolong presiden pasak dan misi
mengoordinasikan dan melaksanakan kunci-kunci imamat dalam kesatuan. Dengan bekerja sama,
presiden pasak dan misi akan menemukan bahwa kuasa surga memberkati pekerjaan.
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APA YANG BARU BAGI SAYA?

Presiden Henry B. Eyring, “Kita Adalah
Satu,” konferensi umum April 2013

Anda kemungkinan besar akan memiliki lebih banyak misionaris melayani
di daerah penugasan Anda daripada sebelumnya. Peningkatan ini memberi
Anda kesempatan lebih besar untuk:
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Arusnya,” konferensi umum April 2013
Penatua Neil L. Andersen, “Itu Adalah
Mukjizat,” konferensi umum April 2013

• Memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan individu
serta keluarga untuk diajar oleh para misionaris.
• Menolong presiden pasak dan misi mengoordinasikan, memahami
peran, dan melaksanakan kunci-kunci imamat dalam kesatuan.
Presiden misi memegang kunci-kunci bagi misionaris dan keinsafan;
presiden pasak memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris di
pasak mereka. Bekerja sama, mereka dapat mengerjakan pekerjaan
keselamatan. Mereka akan perlu membangun hubungan dan bertemu
secara teratur untuk mengoordinasikan upaya-upaya terbaik.
• Memimpin di dan menggunakan secara efektif pertemuan dewan
koordinasi dan kesempatan lainnya untuk melatih presiden pasak
dan misi serta lainnya dalam peran mereka, untuk menolong mereka
mengoordinasikan pekerjaan misionaris di daerah penugasan Anda, dan
untuk menolong mereka membangun hubungan yang mengarah pada
peningkatan kesatuan dalam keinsafan, pemertahanan, dan pengaktifan.
• Mengajarkan ajaran Kristus dan rencana keselamatan dan asas-asas
pekerjaan misionaris secara sering serta mendorong anggota untuk
berpartisipasi.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?
Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaan itu sendiri melainkan
untuk memimpin dan mendukung mereka yang mengarahkan pekerjaan
keselamatan di pasak dan misi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
• Buku Pegangan 2, Bab 5
• Mengkhotbahkan Injil-Ku, Bab 13
• Siaran Khusus: Pekerjaan Keselamatan

SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?
• Presiden misi akan menolong Anda dan presiden pasak mengetahui
cara terbaik untuk bekerja dengan misionaris penuh waktu. Anda
akan bertemu secara teratur dalam pertemuan dewan koordinasi dan
kesempatan lainnya.
• Presiden pasak Anda dapat menolong memberikan prioritas untuk
pekerjaan ini dengan mengajarkan ajaran dan menjadi teladan dalam
menjalankan Injil dengan penuh sukacita. Anda akan bertemu secara
teratur dalam pertemuan dewan koordinasi dan kesempatan lainnya.
• Misionaris penuh waktu, di bawah arahan pemimpin mereka, dapat
mengajar dan memperkuat mereka yang dikenal para anggota.
• Anggota Gereja—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 serta melihat apa yang Injil
Yesus Kristus tawarkan.

TANGKAPLAH VISINYA

“Bagaimana kita akan memastikan membuat semua

“Ketika kunci-kunci yang dipegang oleh seorang presiden

misionaris baru ini tetap sibuk? Anda [Tujuh Puluh

pasak dan seorang presiden misi selaras dengan tepat,

Area] harus melakukannya! Sekaranglah kesempatan

ketika kedua set kunci-kunci yang saling melengkapi itu

kita. Kita perlu menolong para presiden misi ini lebih dari

bekerja dalam kesatuan dan keselarasan, sebuah saluran

sebelumnya. Kita perlu menyadarkan diri dengan kenyataan

wahyu terbuka dan kuasa surga dapat memberkati pekerjaan

bahwa unit-unit lokal harus mengawasi misionaris dan

dengan cara yang luar biasa. Ketika kedua set kunci itu

membuat mereka tetap sibuk. Ini adalah tugas kita untuk

tidak selaras, maka kuasa surga terhambat dan terpecah.”

memperkuat dan membangun pasak-pasak Sion.”
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