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

Sebagai presiden pasak, Anda memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris di dalam pasak
Anda. Dengan bekerja dalam kesatuan dengan presiden misi dan uskup di pasak Anda, Anda dapat
melaksanakan kunci-kunci ini dan bersatu dengan pasak Anda dalam pekerjaan keselamatan.

APA YANG BARU BAGI SAYA?
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Anda kemungkinan besar akan memiliki lebih banyak misionaris melayani
di pasak 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 misi, memahami peran, dan
melaksanakan kunci-kunci imamat dalam kesatuan. Presiden misi
memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris dan keinsafan; Anda
memegang kunci-kunci bagi pekerjaan misionaris di pasak Anda.
Bekerja sama, Anda dapat mengerjakan pekerjaan keselamatan. Anda
akan perlu untuk bertemu secara teratur dengan presiden misi dan
dalam dewan koordinasi untuk menyatukan upaya.
• Mengajarkan ajaran Kristus dan rencana keselamatan dan asas-asas
pekerjaan misionaris dengan sering serta mendorong anggota untuk
berpartisipasi.
• Mendukung setiap lingkungan dalam upaya-upayanya dalam
pekerjaan keselamatan. Dalam wawancara teratur, mintalah setiap
uskup untuk berbagi perkembangan setiap simpatisan dan setiap
anggota baru dan yang aktif kembali.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?
Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaannya sendiri melainkan
untuk 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?
• Tujuh Puluh Area Anda dapat menolong presiden misi dan presiden
pasak dalam dewan koordinasi.
• Presiden misi akan menolong Anda mengetahui cara terbaik untuk
bekerja dengan misionaris penuh waktu. Kemungkinan besar Anda akan
ingin bertemu secara teratur—selain ke pertemuan dewan koordinasi.
• Para penasihat Anda dapat menolong Anda memberikan prioritas
untuk pekerjaan ini dengan mengajarkan ajaran dan menjadi teladan
menjalankan Injil dengan penuh sukacita.
• Anggota dewan tinggi Anda yang ditugasi untuk pekerjaan misionaris
hendaknya melatih dan menolong para pemimpin misi lingkungan di
seluruh pasak, termasuk dalam persiapan rencana misi lingkungan.
• Uskup Anda hendaknya menginformasikan kepada Anda mengenai
upaya-upaya mereka untuk menyatukan lingkungan mereka dalam
pekerjaan keselamatan.
• Misionaris penuh waktu hendaknya 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 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.

TANGKAPLAH VISINYA
“Saya meminta setiap presiden pasak dan distrik untuk menerima tanggung jawab dan pertanggungjawaban penuh
untuk menemukan dan menemani simpatisan di dalam pasak atau distrik Anda .… Anda memiliki kewajiban kudus
di hadapan Tuhan atas upaya ini. Anda menjadi teladan untuk apa yang orang lain mungkin lakukan di bawah
kepemimpinan terilhami Anda.”
Presiden Gordon B. Hinckley

“Para presiden pasak … memegang kunci-kunci bagi

“Para presiden pasak … bertanggung jawab menolong

pekerjaan misionaris di unit-unit mereka, dan mereka

anggota menemukan orang-orang yang murni hatinya

mengilhami para anggota untuk berpartisipasi.”

dan mempersiapkan mereka untuk pembaptisan serta

Penatua Russell M. Nelson

melakukan pelayanan di lingkungan-lingkungan dan
pasak-pasak mereka.”
Penatua M. Russell Ballard
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