Anggota Dewan Tinggi, Lihatlah Diri Anda
Sendiri dalam Pekerjaan
Sumber untuk Mempergegas Pekerjaan Keselamatan
Sebagai anggota dewan tinggi yang ditugasi untuk pekerjaan misionaris, Anda memiliki peran unik untuk
menolong presidensi pasak dalam melatih pemimpin misi lingkungan dan mengoordinasikan pekerjaan
keselamatan di seluruh pasak.

APA YANG BARU BAGI SAYA?
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Kemungkinan besar akan ada lebih banyak misionaris penuh waktu
melayani di pasak Anda daripada sebelumnya. Peningkatan ini memberi
Anda kesempatan lebih besar untuk:

Artikel
Penatua Russell M. Nelson, “Ikuti
Arusnya,” konferensi umum April 2013
Penatua Neil L. Andersen, “Itu Adalah
Mukjizat,” konferensi umum April 2013

• Memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan
individu dan keluarga untuk diajar oleh para misionaris.
• Menolong presidensi pasak dalam mengawasi upaya-upaya untuk
mencari, mengajar, membaptis, dan mengukuhkan simpatisan.
Presidensi pasak dapat meminta Anda untuk memimpin pembahasan
mengenai topik-topik ini dalam dewan pasak dan pertemuan pasak
lainnya.
• Mengorientasi pemimpin misi lingkungan yang baru dipanggil dan
memberikan pelatihan berkelanjutan serta dorongan secara teratur
kepada para pemimpin misi lingkungan di seluruh pasak.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?
Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaan ini
sendiri melainkan untuk menolong presidensi pasak
sewaktu mereka memimpin pasak dalam pekerjaan
keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
• Buku Pegangan 2, Bab 5
• Mengkhotbahkan Injil-Ku, Bab 13
• Siaran Khusus: Pekerjaan Keselamatan

SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?
• Presidensi pasak Anda akan menolong Anda mengetahui keinginan
mereka untuk bantuan dan dapat memberikan kepada Anda arahan,
terutama sewaktu Anda datang kepada mereka menanyakan, “Apa lagi
yang dapat saya lakukan?”
• Pemimpin misi lingkungan di seluruh pasak dapat menolong Anda
mengetahui kebutuhan pelatihan mereka sewaktu mereka mengajukan
pertanyaan dan keprihatinan mereka kepada Anda—atau sewaktu
presidensi pasak mendelegasikan pertanyaan dan keprihatinan itu kepada
Anda.
• Misionaris penuh waktu dapat mengajar dan memperkuat mereka yang
dikenal para anggota.
• Anggota pasak 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.

TANGKAPLAH VISINYA

“Saudara-saudara terkasihku, adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kita masing-masing, presidensi pasak,
anggota dewan tinggi, keuskupan, presidensi Sekolah Minggu, presidensi Pratama, presidensi Remaja Putra, presidensi
Remaja Putri, presidensi Lembaga Pertolongan, dan pejabat kuorum imamat untuk melihat bahwa setiap orang yang
dibaptis diimbau serta dipastikan merasakan kehangatan luar biasa dari Injil Tuhan kita ini.”
Presiden Gordon B. Hinckley

“Arus kebenaran dan kesalehan ini mengagumkan! Itu

“Tuhan membutuhkan Anda sekarang lebih dari

bukan buatan manusia! Itu berasal dari Tuhan, yang

sebelumnya untuk menjadi alat dalam tangan-Nya.

berfirman, ‘Aku akan mempergegas pekerjaan-Ku pada

Kita semua harus berkontribusi bagi mukjizat ini.”

waktunya.’”

Penatua Neil L. Andersen

Penatua Russell M. Nelson
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