99 PERTANYAAN YANG SANGAT BAIK
UNTUK DIAJUKAN DALAM PEMBINAAN

Mendengar Dengan Aktif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bagaimana perkembangan pelayanan anda ?
Bagaimana keadaan anda secara pribadi ?
Bagaimana dengan keadaan keluarga dan pasangan (suami/isteri) anda ?
Ceritakan kepada saya mengenai pelayanan anda minggu yang lalu.
Bagaimana hubungan pribadi anda dengan Allah ?
Menurut anda, apakah isu-isu yang penting sekarang ini ?
Menurut anda, apa yang memprihatinkan anda sekarang ini ?
Dimana anda merasakan pertentangan ?

Merayakan Kemenangan
9. Hal-hal apakah yang membuat anda bergairah ?
10. Karya pelayanan yang seperti apakah yang bisa anda syukuri dalam bulan ini ?
11. Doa-doa apakah yang telah dijawab oleh Allah ?
12. Dimanakah Ia bekerja dalam pelayanan ini ?
13. Bagaimana Allah telah menunjukkan kesetiaan-Nya?
14. Peristiwa penting apakah yang telah anda kerjakan ?
15. Dimanakah anda telah mendemonstrasikan kepemimpinan yang terbaik anda ?
16. Siapakah mitra pelayanan anda dimana anda paling setia kepadanya ?
Kepedulian Secara Pribadi
17. Apakah yang memprihatinkan anda dan pasangan anda mengenai pelayanan anda ?
18. Pokok doa apakah yang bisa saya doakan ?
19. Apakah pertolongan yang anda butuhkan ?
20. Dimanakah anda menerima dukungan dan hal yang membesarkan hati ?
21. Bagaimanakah perasaan anda ketika anda mengalami pertentangan ?
22. Apakah yang anda lakukan untuk rileks/ menyegarkan jiwa ketika waktu kosong ?
23. Apakah anda tidur dengan teratur ?
Rencana Yang Strategis
24. Apakah anda merasa senang dan yakin dengan visi, nilai-nilai dan misi anda ?
25. Apakah anda punya satu rencana yang strategis untuk dilaksanakan ? Apakah rencana
tersebut lengkap dan realistis ?
26. Apakah prioritas utama anda ?
27. Bagaimana caranya anda terus menarik dan melibatkan orang baru ?
28. Apakah visi anda untuk pelipatgandaan jemaat ?
29. Apakah anda telah mengembangkan sebuah kartu catatan pelayanan ? Apakah hal
tersebut realistis ? berjalan ?
30. Bagaimana caranya penginjilan dan pertumbuhan rohani sedang terjadi dalam
pelayanan anda?
31. Bagaimana caranya pengembangan kepemimpinan sedang terjadi ?
32. Apakah sistem pelayanan yang anda butuhkan ?

Pelatihan Kecakapan: Kecakapan dalam Penginjilan dan Pemuridan
33. Berapa banyak hubungan yang anda buat dengan keluarga-keluarga yang belum
percaya ?
34. Apakah hidup anda dianggap cukup saleh oleh orang yang belum percaya ?
35. Apakah anda menemukan beberapa petobat baru ?
36. Bagaimanakah bentuk persekutuan yang terasa cocok untuk petobat baru?
37. Bagaimanakah pola pemuridan yang dijalankan dalam pelayanan anda ?
38. Bagaimanakah waktu yang anda gunakan dengan orang yang belum percaya pada
bulan yang telah lewat ini ?
Pelatihan Kecakapan: Hal Mengenai Keluarga dan Hubungan
39. Apakah orang lain melihat anda sebagai seorang yang mengandalkan diri sendiri atau
seorang yang bergantung kepada Allah ?
40. Bagaimana caranya anda ingin bertumbuh secara rohani ?
41. Bagaimana caranya kebutuhan rohani keluarga anda menjadi terpenuhi ?
42. Apakah setiap anggota keluarga anda memperoleh waktu dan perhatian yang cukup
dari anda ?
43. Kapan anda meluangkan waktu dengan pasangan anda ?
44. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara keluarga dan pelayanan ?
45. Berapa seringkah anda memberikan waktu agar pasangan anda bisa istirahat/santai ?
Pelatihan Kecakapan: Hubungan Antar Pribadi dan Pertentangan
46. Dimana anda merasakan pertentangan dalam kepemimpinan atau kelompok inti anda?
47. Apakah isu-isu dan nilai-nilai yang bersangkutan?
48. Bagaimana anda menanggapi pertentangan ?
49. Adakah konflik yang belum diselesaikan dalam lingkaran hubungan anda sekarang
ini?
50. Kapan terakhir kalinya anda meluangkan waktu dengan seorang sahabat karib anda
(pria dengan pria, wanita dengan wanita) ?
Pelatihan Kecakapan: Pengembangan Kecakapan Mendengar
51. Bagaimana caranya dan kapan anda mendengar orang yang tidak percaya ?
52. Bagaimana caranya dan kapan anda mendengarkan suara Allah ?
53. Bagaimana caranya dan kapan anda mendengarkan pasangan anda? Anak-anak anda ?
54. Bagaimana caranya dan kapan anda mendengarkan pemimpin anda ?
55. Bagaimana caranya anda bisa meningkatkan kecakapan mendengar anda ?
Pelatihan Kecakapan: Menggerakan Para Pemimpin dan Sukarelawan
56. Bagaimana caranya anda membesarkan hati dan memotivasi para sukarelawan ?
57. Bagaimana caranya anda mempraktekan pembinaan yang baik ?
58. Apakah anda membuat gambaran posisi untuk para pemimpin kunci dan
sukarelawan?
59. Bagaimana caranya dan kapan anda membagikan visi kepada para pemimpin ?
60. Bagaimana caranya anda memulai suatu sistem permagangan ?
61. Bagaimana caranya anda akan menghargai dan membesarkan hati para sukarelawan
dalam bulan ini ?
62. Bagaimana caranya anda akan menemukan para pemimpin yang anda butuhkan ?

63. Bagaimana caranya anda akan mengenal dan mendapatkan para pemimpin ?
64. Siapakah para pemimpin yang anda miliki ? Siapakah para pemimpin yang anda
butuhkan ?
Pelatihan Kecakapan: Doa dan Disiplin Rohani
65. Apakah anda memiliki suatu team pendoa syafaat pribadi?
66. Apakah yang menjadi bacaan Alkitab anda dalam minggu lalu ?
67. Baru-baru ini, dibagian manakah anda menemukan diri anda sendiri menentang
Allah?
68. Apakah hal-hal khusus yang sedang anda doakan ?
Pelatihan Kecakapan: Mengelola Waktu
69. Apakah tugas-tugas yang anda kerjakan sekarang ini yang akan anda serahkan kepada
para sukarelawan ?
70. Ceritakan kepada saya mengenai hari istirahat dan model rekreasi yang anda lakukan.
71. Jika anda punya waktu lebih banyak, apakah yang anda ridukan untuk dilakukan ?
72. Bagaimanakah caranya anda menata diri dan mengelola waktu ? ”
73. Bagaimana caranya dan kapan anda mengatakan tidak terhadap hal penting yang akan
mengganggu hal-hal yang terpenting dalam pelayanan anda ?
74. Kira-kira berapa jam seminggu yang anda gunakan untuk pelayanan ?
Pelatihan Kecakapan: Visi dan Perencanaan
75. Bagaimana caranya anda mencari visi dari Allah ?
76. Bagaimana caranya anda mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya kepada orang lain ?
77. Tolong bagikan kepada saya mengenai pernyataan visi anda.
78. Bagaimana rencana pendekatan perencanaan di masa lampau yang anda miliki ?
79. Apakah pola yang anda gunakan dalam perencanaan cukup bermanfaat ?
80. Kapan dan bagaimana caranya anda akan melibatkan team anda dalam proses
perencanaan ?
Mengembangkan Karakter dan Kepemimpinan
81. Selain pelayanan, sebutkan satu bagian hidup anda dimana Allah meminta anda untuk
bertumbuh.
82. Apakah tugas khusus yang ada dihadapan anda sekarang yang belum terselesaikan ?
83. Apakah anda telah membaca koran dalam minggu ini ?
84. Apakah yang pasangan anda katakan mengenai keadaan pikiran, roh, tingkatan emosi
dan “kemampuan pisik” anda ?
85. Bagaimana Iblis bisa mencobai untuk membuat anda tidak layak lagi sebagai seorang
pelayan Tuhan ?
86. Bagaimana pandangan anda mengenai hasrat seksual anda ? Dicobai ? Mengalami
gangguan dengan khayalan-khayalan seksual ? Hiburan yang berbau seksual ?
87. Bagaimana dengan kondisi keuangan anda sekarang ? Dibawah kendali ? Khawatir ?
Terlilit hutang yang besar ?
88. Apakah yang merupakan ketakutan-ketakutan anda saat ini ?
89. Apakah hal terbesar yang membingungkan anda dalam hubungan pribadi anda dengan
Allah ?
90. Bagaimana caranya anda menggambarkan gaya kepemimpinan anda ?

91. Apakah yang pemimpin anda butuhkan dari anda ?
92. Siapakah yang memberikan nasehat kepada anda secara pribadi ?
93. Siapakah yang sedang anda bimbing secara pribadi?
Tantangan Utama
94. Apakah langkah anda selanjutnya ?
95. Apakah yang anda percayai akan Allah lakukan dalam hidup anda ?
96. Kapankah anda akan mencari visi dari Allah ? (kalender)
97. Apakah yang menjadi prioritas utama anda untuk bulan ini ?
98. Kapan dan bagaimanakah anda akan menyediakan waktu untuk merencanakan
sesuatu ?
99. Apakah yang anda akan lakukan untuk mendorong kehidupan rohani di dalam
kelompok anda ?

