Dewan Lingkungan, Lihatlah Diri Anda
Sendiri dalam Pekerjaan
Sumber untuk Mempergegas Pekerjaan Keselamatan
Di bawah arahan uskup, Anda—sebagai dewan lingkungan—bertanggung jawab untuk pekerjaan
keinsafan, pemertahanan, dan pengaktifan di lingkungan. Anda mengarahkan upaya ini dalam kuorum
dan organisasi pelengkap yang Anda pimpin sewaktu Anda bekerja bersama untuk mencari dan
mengundang orang-orang untuk diajar oleh misionaris, sewaktu Anda menolong anggota baru tetap
aktif, serta sewaktu Anda menyelamatkan mereka yang siap untuk aktif kembali.

APA YANG BARU BAGI SAYA?

Video
Menolong Kemajuan
Orang Insaf

Menyiapkan Keluarga untuk
Membuat Perjanjian

Kemungkinan besar Anda akan memiliki lebih banyak misionaris
melayani di lingkungan Anda. Peningkatan ini memberi Anda
kesempatan lebih besar untuk:
• Memberikan teladan dengan menemukan dan mempersiapkan
individu serta keluarga untuk diajar oleh para misionaris.

Laporan Kemajuan Anggota
Baru dan yang Aktif Kembali

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

Memerlukan Kita Semua:
Bekerja Bersama Keluarga
Clawson

• Membantu mengisi hari-hari misionaris dengan janji mengajar;
menyediakan teman, tanggung jawab, dan pemeliharaan Injil bagi
anggota baru, serta menolong orang lain aktif kembali sepenuhnya.

Bekerja Sama: Keluarga
Kane

• Membahas dalam dewan lingkungan
kemajuan setiap simpatisan dan anggota
baru serta yang aktif kembali,
membuat rencana untuk menolong
setiap orang mengambil
langkah berikutnya. Alat-alat
Anda mencakup Laporan
Kemajuan—disiapkan oleh
misionaris—serta Laporan
Kemajuan Anggota Baru dan
yang Aktif Kembali.
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• Dengan doa yang
sungguh-sungguh mengenali
anggota yang kurang aktif
yang kemungkinan besar akan
aktif kembali, memutuskan siapa
dalam kuorum atau organisasi pelengkap
Anda yang dapat paling baik memperkuat dan
membangun hubungan.

DI MANA SAYA MEMPELAJARI PERAN SAYA?
Peran Anda bukanlah untuk melakukan pekerjaan itu sendiri melainkan untuk
berkoordinasi dengan anggota lainnya dari 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

SIAPA YANG DAPAT MENOLONG?
• Uskup Anda dapat memberi Anda prioritas untuk pekerjaan ini dengan mengajarkan
ajaran dan memberi Anda arahan bagaimana Anda dengan paling baik membantunya.
• Pemimpin misi lingkungan Anda, yang melayani bersama Anda sebagai seorang
anggota dewan lingkungan, adalah penghubung Anda dengan misionaris penuh
waktu.
• Misionaris penuh waktu dapat mengajar dan memperkuat mereka yang dikenal dan
dipersiapkan oleh Anda serta para anggota lingkungan Anda.
• Anggota lingkungan 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—atau kembali serta melihat—apa yang Injil Yesus Kristus tawarkan.

TANGKAPLAH VISINYA
“Kepada Anda para uskup yang
mengadakan pertemuan dewan
lingkungan Anda, pembahasan
mengenai status orang insaf dalam
pertemuan itu dapat menjadi urusan
terpenting yang akan Anda lakukan.
Anda tidak terikat oleh peraturan
yang kaku. Anda memiliki fleksibilitas
tak terbatas. Anda berhak untuk
menerima jawaban atas doa-doa
Anda, untuk ilham, dan wahyu dari
Tuhan dalam menangani urusan ini.”

“Uskup dan dewan lingkungannya
membahas setiap simpatisan yang
mengalami kemajuan. Mereka
memutuskan apa yang dapat mereka
lakukan untuk setiap orang dan
keluarga mereka guna membantu
mereka berteman sebelum dibaptis,
untuk menyertakan mereka dalam
kegiatan-kegiatan, serta untuk
memelihara mereka yang dibaptis.”

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