
APA YANG BARU BAGI SAYA?

Anda kemungkinan besar akan memiliki lebih banyak misionaris melayani 
di misi Anda daripada sebelumnya. Peningkatan ini memberi Anda 
kesempatan lebih besar untuk:

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

•	 Berkoordinasi dengan presiden pasak, memahami peran, dan 
melaksanakan kunci-kunci imamat dalam kesatuan. Presiden pasak 
memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris di pasaknya; Anda 
memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris. Bekerja sama, Anda 
dapat mengerjakan pekerjaan keselamatan. Anda akan perlu untuk 
bertemu secara teratur dengan presiden pasak dan dalam dewan 
koordinasi untuk menyatukan upaya.

•	 Mengajar, melatih, dan membimbing misionaris dalam bagaimana 
bekerja dengan para anggota dan pemimpin setempat dengan berhasil, 
memastikan bahwa interaksi mereka tepat dan berguna.

•	 Mengajarkan ajaran Kristus dan rencana keselamatan dan asas-asas 
pekerjaan misionaris dengan sering serta mendorong anggota untuk 
berpartisipasi.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?

Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaannya sendiri melainkan 
untuk memimpin para misionaris yang berada di bawah tanggung jawab 
Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

•	 Buku Pegangan 2, Bab 5

•	 Mengkhotbahkan Injil-Ku, Bab 13

•	 Buku Pegangan Presiden Misi

•	 Siaran Khusus: Pekerjaan Keselamatan

Artikel

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

Penatua Russell M. Nelson, “Ikuti Arusnya,” 
konferensi umum April 2013

Presiden Misi, Lihatlah Diri Anda   
Sendiri dalam Pekerjaan
Sumber untuk Mempergegas Pekerjaan Keselamatan

Sebagai presiden misi, Anda memegang kunci-kunci imamat kudus. Dengan bekerja dalam kesatuan 
dengan presiden pasak, Anda dapat melaksanakan kunci-kunci ini dan bersatu dengan para pemimpin 
dan anggota dalam pekerjaan keselamatan.

Video

Menggunakan 
Kunci-Kunci Imamat 
dalam Pekerjaan
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SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?

•	 Tujuh Puluh Area Anda dapat menolong Anda secara efektif bertemu dengan presiden 
pasak dalam dewan koordinasi.

•	 Para penasihat Anda dapat menolong Anda dalam tanggung jawab pengajaran, pelatihan 
dan administrasi Anda, termasuk memberikan prioritas untuk pekerjaan ini dengan 
mengajarkan ajaran dan menjadi teladan menjalankan Injil dengan penuh sukacita.

•	 Sewaktu Anda mengembangkan hubungan dengan mereka, presiden pasak dapat 
menolong Anda mengetahui lokasi penugasan terbaik bagi misionaris dan cara terbaik 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

•	 Misionaris penuh waktu dapat mengajar dan memperkuat mereka yang dikenal para 
anggota dan dapat bekerja dengan anggota untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. 

•	 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 dan 
melihat apa yang Injil Yesus Kristus tawarkan.

“Presiden misi memegang kunci-kunci tanggung 
jawab bagi kesejahteraan, keamanan, dan keberhasilan 
misionaris mereka. Setelah berkonsultasi dengan presiden 
pasak dan distrik dalam misinya, setiap presiden misi 
menugasi misionaris untuk melayani dalam pasak, 
lingkungan, dan cabang tertentu.”

Penatua Russell M. Nelson

“Ketika kunci-kunci yang dipegang oleh seorang presiden 
pasak dan seorang presiden misi selaras dengan tepat, 
ketika kedua set kunci-kunci yang saling melengkapi itu 
bekerja dalam kesatuan dan keselarasan, sebuah saluran 
wahyu terbuka dan kuasa surga dapat memberkati 
pekerjaan dengan cara yang luar biasa. Ketika kedua set 
kunci-kunci itu tidak selaras, maka kuasa surga terhambat 
dan terpecah.”

Penatua David A. Bednar
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