BAGAIMANA MEMPEDULIKAN DIRI SENDIRI DAN MEMPEDULIKAN
UTUSAN INJIL
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ATTRITION
Two charts from “Too Valuable to Lose,” Figure 6-8 & 6-6.
Indonesian translation of words is in files:
“Penyebab Keluar” & “Penyebab Keluar Jumlah”
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IKHTISAR / GAMBARAN DARI PEMELIHARAAN UTUSAN INJIL
(Oleh Brenda B: purejoy@gmx.ch)

PENGEMBANGAN ROHANI
Gaya Kepemimpinan
Dinamika Team
Mementor dan dimentor
Pertumbuhan Rohani terus menerus dan penajaman rohani
Penyelesaian Konflik
Kuasa dan Wewenang
Dasar Alkitabiah dari Pemeliharaan Utusan Injil Dalam Misi
Pengenalan Kelompok Kecil
Pengenalan Kelompok belajar Alkitab
Pengenalan Kemitraan dalam Doa
Kualitas seorang Gembala
Pertanggung-jawaban
PENGEMBANGAN PENGGEMBALAAN
Pengaturan Kantor Pribadi
Wawancara Anggota Staff
Perbedaan Kepribadian dan Myers-Briggs
Hubungan Utusan Injil dan Badan Pengutus dengan Gereja Lokal / Gereja Pengutus
Membantu Utusan Injil Mendapatkan Dukungan Keuangan
Menulis Newsletters / Surat Berita Pelayanan
Orientasi Utusan Injil Baru
Re-entry dan Mewawancarai Utusan Injil yang kembali dari lapangan
Pelatihan dalam pelayanan – Pengembangan Staff
Mengembangkan Hubungan-hubungan Pendukung
Persiapan untuk Perencanaan Cuti
Contingency Planning – Rencana Darurat untuk keadaan yang tidak menentu
KONSELING PENGGEMBALAAN
Kecakapan Dasar Konseling
Kecakapan Mendengarkan
Pengendalian Stress
Burnout - Kelelahan
Mengatasi Kehilangan dan Dukacita
Keguguran rohani dalam visi
Kesepian
Mengenal Persoalan-persoalan Lintas Budaya
Keramah-tamahan sebagai bagian dari Pelayanan Penggembalaan
Pernikahan dan Kehidupan Keluarga sebagai Utusan Injil
Mempedulikan Utusan Injil yang masih membujang
Anak-anak Utusan Injil
Mempedulikan Utusan Injil dari latar belakang keluarga yang hancur
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PENGENDALIAN STRESS
TANDA-TANDA STRESS

1. Tubuh
A. Jangka Pendek (Sakit kepala,sakit punggung, jantung berdebar, gangguan perut)
B. Jangka Panjang (tekanan darah tinggi, borok, penyakit kulit)
2. Pikiran
A. Bicara negative kepada diri sendiri (Tidak bisa, Mengerikan, Menakutkan)
B. Konsentrasi – Proses berpikir terganggu, ingatan, kebingungan
3. Tingkah laku / Kebiasaan
A. Terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur
B. Penyalahgunaan unsure-unsur – narkoba/obat terlarang, alkohol, merokok, kafein/kopi,
C. Terlalu banyak atau terlalu sedikit makan
4. Hubungan
A. Menarik diri
B. Cepat marah, suka murung
5. Rohani
A.
Saat teduh terganggu
B.
Suka mengkritik, menyalahkan diri sendiri
C.
Dituntun oleh tekanan bukan dituntun oleh Allah.
** Stress / tekanan apa yang Anda alami dalam 3 bulan terakhir ini?

SUMBER-SUMBER STRES (HAL-HAL PENYEBAB STRESS)
1.

DARI LUAR - STRESS EKSTERNAL – Stress dari luar datang dari orang lain atau situasi

2.

STRES DARI DALAM – STRESS INTERNAL – Biasanya berhubungan dengan ambisi atau

ditempat kita tinggal - (elicit some responses):
a. Kebudayaan: Kelebihan penduduk, kemiskinan, perbedaan lintas budaya.
b. Sosial:
1.
Hubungan (Konflik, peperangan, situasi politik)
2.
Kebutuhan akan peran – orang tua, gereja,
3.
Kehilangan atau mendapatkan sesuatu: - status, kesehatan, sahabat, keuangan, pindah,
perubahan.
c. Situasi Pekerjaan / Pelayanan:
1.
Harapan dari majikan / pemberi kerja – mengetahui apa yang diharapkan
2.
Kemampuan untuk melakukan pekerjaan - keahlian
3.
Kenikmatan dari pekerjaan
4.
Kepastian masa depan? Tantangannya cukup?
d. Rekreasi dan bermain – mempergunakan waktu senggang, olahraga, tertawa, TV, tidur, merienda
e. Istirahat yang diperpanjang - cuti, liburan, atau apakah semua hanya pekerjaan dan tanpa waktu
luang untuk bermain / hiburan?
f.
Situasi tempat tinggal / akomodasi - memadai, ribut, privasi, tempat / ruangan pribadi
g. Lingkungan - iklim, ban kempes, kemacetan, dll.
h. Perubahan besar
i.
Masa depan yang tidak menentu
j.
Bermaca-macam krisis
citra diri kita. Peristiwa dari luar dipengaruhi oleh persepsi dari dalam diri sendiri (seperti kacamata).
Tambahan: Hal-hal tentang diri kita yang tidak dapat diubah - karunia, kepribadian, kesehatan,
budaya, tahapan hidup, dll. Keterbatasan sumber-sumber. Batasan-batasan.
a. Hal-hal tentang diri kita yang tidak dapat diubah - karunia, kepribadian, kesehatan, kebudayaan,
tahapan hidup, batasan-batasan, keterbatsan sumber-sumber.
b. Tanggapan terhadap stres dan sakit hati – menyalahkan,marah, menarik diri. Pergumulan
perasaan.
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c. "Pesan-pesan orang tua", sumpah dibagian dalam, semboyan keluarga ("kita tidak akan meminta
pertolongan dari orang lain")
d. Harapan yang terlalu tinggi dan tidak beralasan terhadap diri sendiri dan orang lain
e. Merasa dikasihi dan diterima sebagai anak oleh kedua orang tua? Bagaimana dengan disiplin?
Harapan-harapan terhadap saya?
f. Peristiwa traumatis yang berat di masa lalu – Pengaruhnya kepada saya? Terselesaikan?
g. Fobia dan ketakutan
h. Kecenderungan untuk mendendam? – Perasaan berat atau dendam atau kepahitan terhadap
seseorang? Menyalahkan orang lain ketika terjadi hal-hal buruk? Sikap negatif. Perasaan yang
terluka.
i. Bagaimana saya melihat diri sendiri? 5 kekuatan, 5 kelemahan. Dapatkan saya menerima dan
menyatakan kasih dan pujian dari dan kepada orang lain yang berbeda-beda?

3 PENDEKATAN UNTUK PENGENDALIAN STRES
A. Pengendalian Stress – Berurusan dengan DAMPAK seketika.
1. Mengubah pola makan
2. Olah raga
3. Relaksasi – waktu bersantai
4. Tidur
5. Istirahat – menjaga hari sabat
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengendalian penyebab Stress – Berurusan dengan PENYEBAB dari stress:
Mengubah lingkungan
Memecahkan konflik
Mengembangkan kecakapan berkomunikasi
Menetapkan batasan-batasan
Memiliki hubungan-hubungan yang bervariasi
Merencanakan dalam tertawa dan kesenangan/hiburan
Mengembangkan hobi dan hiburan

C. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan – MENANGGULANGI TERUS-MENERUS:
1. Bekerja dengan semua hal yang menyangkut “Penyebab-penyebab stress dari dalam” paragraf diatas
dan mengembangkan KEMAMPUAN MENANGGULAGI penyebab-penyebab stress .
2. Mengubah "filter / saringan" pribadi kita. Perspektif: Apakah ini benar demikian?
3. Mengubah sistim kepercayaan dasar: Teologia sesat/bengkok/bias - penyerahan hak, mati terhadap
diri sendiri, komitmen kepada Allah bukan pada pekerjaan, Aku dapat melakukan semua hal, Jika
bukan aku yang melakukan ini, tidak seorangpun yang akan melakukannya.
4. Berubah dari perfeksionisme kepada keunggulan - harapan-harapan
5. Dari adrenalin ke pengurapan
6. Menanggalkan dan mengenakan – Ef. 4:22-24. Pola pemikiran yang sehat , tindakan, perasaan.
7. Mengakui hal-hal negative atau kecemasan - Fil 4:6,7.
8. Memperkuat hubungan dengan Allah - doa, Alkitab, meditasi, menghafalkan.
9. Mengembangkan harapan (Mazmur. 62, Ibrani 6:16-20)
10. Miliki perasaan cukup (kunci untuk damai sejahtera, Fil 4:12,13)
12. Mengenali titik-titik kelemahan. Menjadi Realistis. Steer clear. Menetepkan sasaran untuk perubahan.
13. Mengenakan kacamata jangka panjang – 5 tahun dari sekarang
14. Prioritas: Apakah ini penting?
15. Mengatur kemarahan sayadan perasaan-perasaan yang menghancurkan. – mengatur batasanbatasan
16. Kecakapan mengatur waktu
17. Hari sabat yang panjang dan pendek
Jadilah realistis! Mulai hari ini! Tetapkan sasaran untuk berubah!
Apa yang dapat saya/kita lakukan sebagai pribadi /pasangan/tim/sekolah untuk mengubah hal-hal disini
untuk memperkecil tingkat stress?
---oOo—oOo--9
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INVENTARISASI STRESS

MENGUKUR STRESS YANG DIHASILKAN DARI PERUBAHAN HIDUP
(Dengan pengakuan kepada Thomas H. Holmes dan M. Masusu, "Life Change and Illness Susceptibility", in Stressful
Life Events: Their Nature and Effects, ed. Barbara S. Dohrenwend and Bruce P. Dohrenwend (New York: Wiley, 1974),
pp 42-72 c John Wiley & Sons, Inc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pasangan meninggal
Perceraian
Meninggalnya anggota keluarga dekat
Penyakit atau cacat pribadi
Pernikahan
Peribahan kesehatan anggota keluarga
Kehamilan
Mendapatkan anggota baru dalam keluarga
Perubahan dalam keuangan
Perubahan struktur kerja / perbedaan jalur kerja
Perubahan pertanggung-jawaban kerja
Perubahan kondisi hidup / tempat tinggal
Perubahan jam kerja atau suasana kerja
Perubahan tempat tinggal
Perubahan rekreasi
Perubahan aktifitas gereja
Perubahan aktifitas sosial
Perubahan jumlah anggota keluarga yang berkumpul
Perubahan pola makan
TOTAL:

100
73
63
53
50
44
40
39
38
36
29
25
20
20
19
19
18
15
15
_______

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan Stress seringkali dialami jika angka tingkat stress
jumlahnya diantara 150 dan 300 .
Rata-rata utusan Injil dalam masa awal pelayanannya harus menanggulangi dan hidup dengan jumlah
400 pada angka stress.
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INVENTARISASI BURNOUT
APAKAH SAYA BURNTOUT?

(Ken Williams, Ph.D., copyright 2000, International Training Partners. Dipergunakan dengan izin kalau bukan untuk
tujuan mendapatkan keuntungan)

Pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan gambaran pada tingkat apa burnout yang Anda alami.
Terminollogi "pekerjaan" termasuk pelayanan sepenuh waktu.
Beri nilai tanggapan Anda kepada setiap pertanyaan dari skala 1 sampai 5.
1 = Tidak mencerminkan keadaan saya sama sekalil. 5 = Menggambarkan keadaan saya secara sangat
akurat .
______

1. Saya kelelahan sepanjang waktu, dan istirahat tidak banyak menolong.

______
2. Saya tidak mendapatkan banyak kepuasan dari pelayanan saya seperti waktu-waktu
sebelumnya..
______

3. Saya lebih banyak takut pada pagi hari ketika akan pergi kerja.

______

4. Saya merasa gagal dalam pekerjaan saya.

______

5. Saya tidak bisa tidur sebanyak dulu.

______

6. Semakin lebih sulit bagi saya berurusan dengan masalah dengan orang-orang

______

7. Saya lebih sulit membuat keputusan dibanding waktu sebelumnya.

______

8. Saya merasa sangat frustasi jika hal-hal tidak berjalan dengan baik di pekerjaan saya..

______
9. Saya menemukan diri saya semakin "sekedar bertahan saja" sampai saya bisa keluar dari
pekerjaan ini.
______ 10. Rasa bersalah atas pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak dikerjakan dengan baik
sangat mengganggu saya.
______

11.

Saya lebih mudah cepat marah di pekerjaan dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

______ 12. Saya sering merasa kekosongan dan kehampaan, seperti saya tidak punya apa-apa lagi
untuk diberikan.
______

13.

Pekerjaan saya tidak memberikan sukacita ataupun sangat sedikit sukacita pada saya.

______

14.

Saya prihatin bahwa saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam pekerjaan saya ini.

______

15. Menjadi semakin sulit untuk melakukan beberapa aspek dari pekerjaaan saya.

______ = TOTAL
15-29:
30-49:
50-64:
65-75:

EVALUSI:
Anda kemungkinan tidak memiliki masalah dengan burnout.
And mungkin mengalami burnout ringan sampai burnout sedang
Anda mungkin menderita burnout yang signifikan.
Anda mungkin dalam masalah serius!
---oOo--oOo---
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INVENTARISASI BATASAN

BAGAIMANA SAYA MENJAGA BATASAN?
(Ken Williams, Ph.D., copyright 2000, International Training Partners. Dipergunakan dengan ijin jika bukan untuk tujuan
keuntungan.)

Pertimbangkan bagaimana Anda menjaga batasan, dan pergunakan skala ini untuk mengenali tanggapan
Anda. Pada kolom sebelah kiri gambarkan keadaan diri Anda. Pada kolom sebelah kanan gambarkan
keadaan pasangan Anda (atau teman dekat Anda jika Anda membujang) sebagaimana yang Anda rasakan
tentang dia.
1 = Sangat jarang terjadi. 2 = Sewaktu-waktu. 3 = Kadang-kadang. 4 = Sering. 5 = Hampir selalu.
Diri
Orang
Sendiri Lain
____ _____

1.

Saya sanggup menjalankan beban kerja saya tanpa mengambil waktu / mencuri
waktu dari hal-hal penting lainnya atau dari orang-orang dalam kehidupanku.

____ _____

2.

Gaya hidupku ditandai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran.

____ _____

3.

Jika ada pekerjaan tambahan melebihi apa yang saya bisa tangani, Saya dapat
meninggalkan itu, secara fisik dan secara mental sehingga itu tidak mengganggu
saya setelah jam kerja.

____ _____

4.

Saya memiliki banyak waktu dan energi untuk menikmati pergaulan dengan temanteman saya.

____ _____

5.

Saya mengambil 1 hari istirahat setiap minggu.

____ _____

6.

Saya tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan keberadaan mental saya.

____ _____

7.

Saya memiliki waktu untuk orang-orang yang dekat dengan saya ketika mereka ingin
membagi waktu dengan saya.

____ _____

8.

Saya mampu menolong orang lain dalam keuangan ketika mereka membutuhkan
bantuan.

____ _____

9.

Saya memakai semua waktu yang saya perlukan untuk berdua dengan Tuhan,
tanpa merasa terburu-buru atau konflik waktu.

____ _____

10. Saya mampu untuk memelihara komunikasi yang cukup dengan teman-teman,
keluarga dan orang-orang lain yang berarti dalam hidup saya.

UNTUK PASANGAN SUAMI-ISTERI:
____ _____
11. Pasangan saya gembira dengan jumlah waktu dan energi yang saya miliki untuknya.
____ _____
12. Saya gembira dengan jumlah dan kualitas waktu yang saya pergunakan bersama
pasangan saya.
UNTUK ORANG TUA :
____ _____
13.
Anak-anak saya gembira dengan jumlah dan kualitas waktu dan energi yang saya
berikan untuk mereka.
____ _____
14.
Saya memberikan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melakukan
aktifitas keluarga secara regular.
____ _____
15. Pada waktu saya bersama keluarga saya, Saya bebas dari keprihatinan memikirkan
tanggung-jawab dan persoalan-persoalan.
---oOo--oOo--12
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BURNOUT
"How to Beat Burnout"
Chicago, 1986.

(oleh Frank Minirth, Don Hawkins, Paul Meier, Richard Flournoy). Moody Press,

DEFINISI: Peneliti awal mengenai burnout, psikolog Christina Maslach mengatakan "Burnout adalah
sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi dan mengurangi pencapaian pribadi dan dapat terjadi
diantara pribadi-pribadi yang melakukan ‘pekerjaan dengan orang-orang’."
Stress / tekanan yang berlebihan------>Burnout----->Depresi
Kesusahan = tingkat melampaui batas yang berkelanjutan, stress yang merusak. Eustress = Stress yang
baik dan positif, jenis stress yang dialami pada saat berbahagia, pencapaian atau kepuasan.

CALON TERBAIK:
YANG MANA DARI KETIGA HAL INI YANG AKAN TERPENGARUH?
a)
b)
c)
TANDA PERINGATAN:
ELIA:
♦
♦
♦

Yakobus 5: 17
1 Raja 18:41-45.
1 Raja 19:9-10
Gejala-gejala Elia:
Perbaikan / obat dari Allah untuk Burnout-nya Elia:

MEMBEBASKAN BURNOUT (Yesus)

METODE MENGHINDARI BURNOUT:

1. Pergunakan waktu dengan bijaksana
2. Menjaga Prioritas yang jelas
3. Lebih banyak santai
4. Menyadari saya adalah seseorang dalam Kristus.
5. Awasi kecenderungan perfeksionis
6. Carilah arti hidup yang sebenarnya.
7. Jika betul hal bunuh diri,,buat pengaturan segera untuk pengobatan dan perawatan.
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APAKAH SAYA SEDANG MENGALAMI BURNOUT ?
Oleh Ken Royer and Rev. Ron McLain, the Director of Pastoral and Congregational Development, Link
Care Center; 1734 W. Shaw Ave; Fresno, CA 93711. Ph 559.439.5920. Fax 559.439.2214.
Para Utusan Injil tidak perlu untuk diyakinkan bahwa mereka ada dalam suatu lapangan pelayanan yang
bisa menimbulkan stress yang besar.
APAKAH PENYEBAB DARI BURNOUT ?
Ada beberapa alasan mengapa seorang utusan Injil mulai meragukan panggilan pelayanannya, antara lain:
• Adanya perbedaan antara harapan yang ideal dengan realita yang sulit
• Diperbudak oleh pekerjaan
• Perasaan merasa kurang terlatih dan perasaan yang sedang berkecamuk
• Senantiasa mengalami masalah dan konflik
• Bergumul dengan citra diri / cara memandang diri sendiri
• Terlampau serius dalam hidup
• Perkiraan mengenai besarnya pengeluaran dari pada pemasukan
• Perasaan kurang dalam hal keuangan dan kurang dihargai
Burnout dapat digambarkan sebagai “suatu keadaan yang bersifat fisik, emosi dan kelelahan mental yang
ditandai dengan penurunan kondisi fisik tubuh dan kelelahan yang kronis, perasaan tidak ada pertolongan
dan tidak ada harapan, dan mengembangkan konsep pribadi yang negatif dan sikap negatif terhadap
pekerjaan, kehidupan dan terhadap orang lain.
APAKAH GEJALA-GEJALA DARI BURNOUT ?
Dibawah ini merupakan tanda-tanda yang mungkin muncul:
1. Energi dikecilkan dan kesulitan diperbesar dalam “mengatur irama kecepatan” dengan segala sesuatu
yang terjadi.
2. Merasa gagal dalam pelayanan dan mulai menanyakan panggilan pelayanan
3. Mulai memperhitungkan keuntungan yang kecil yang didapat dari pelayanan dibandingkan dengan
pengeluaran dan pengorbanan yang besar.
4. Perasaan tidak berdaya dan ketidakmampuan untuk melihat jalan keluar terhadapa masalah yang
terjadi
5. Bersifat sinis dan negatif mengenai diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan dunia secara umum.
SARAN-SARAN
Ada sedikit saran bagaimana membawa pencegahan dan obat penawar terhadap hal ini:
1. Carilah disiplin rohani yang segar dan unik
Apakah anda selalu memiliki saat teduh dengan pola yang sama ? Mengapa tidak memfariasikannya dan
mengubah saat teduh anda dengan Tuhan. Sebagai contoh, satu hari anda menuliskan satu atau dua ayat
dari firman Allah dan membawa ayat yang tertulis itu kemanapun anda pergi, merenungkan maknanya.
Mungkin di hari yang lain, anda bisa mendengarkan CD lagu rohani dan menyembah-Nya dalam pujipujian. Dan pada hari yang lainnya lagi, anda bisa mengingat satu bagian dari firman Allah yang akan
membimbing anda melewati satu hari itu. Dan bagaimana jika hanya berjalan-jalan santai dan berbicara
dengan Sang Juruselamat ? Menurut saya, Rasul Paulus sering melakukannya !
2.Mengambil waktu yang tetap untuk diri sendiri
Tanpa waktu penyegaran dan pembaharuan kembali yang tetap, maka anda akan mendapatkan diri anda
sedang berada pada jalur cepat untuk mengalami burnout. Apakah anda tidak memiliki satu hari pun dalam
setiap minggu atau bulan untuk anda disegarkan dan diperbaharui ? Atau apakah anda bekerja setiap hari,
dan setelah itu, anda merasa seperti memiliki kekuatan yang besar ( dan disamping itu, orang-orang
membutuhkan anda ! ) Ambilah waktu untuk keluar dari komunitas anda dan perolehlah kesegaran hidup.
14
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Apakah anda memiliki waktu setiap kwartal untuk berlibur selama satu atau dua hari untuk belajar, berdoa,
tidur dan memfokuskan diri kembali ?
3) Tidur yang cukup dan latihan / olah raga.
Berjalan adalah baik jika anda tidak suka berlari atau tidak bisa karena adanya keterbatasan fisik. Bermain
tenis, golf dan basket dan olahraga yang lainnya juga bagus, dan tentu saja untuk menjaga detak jantung
anda dengan cara yang sehat. Juga, memakan makanan yang sehat dan menghindari makanan dagingdagingan atau kue-kue di waktu larut malam.
Walking is good if you don'
t like to run or can'
t because of physical limitations. Tennis, golf, racquetball, and
other sports are good, too, to keep the ol'ticker a-tickin'in a healthy way! Also, eat healthy and stay away
from meals or desserts late at night.
4) Istirahat dan santai
Tarik nafas dalam-dalam selama beberapa kali. Pikirkan sesuatu hal lain yang tidak ada hubungannya
dengan pelayanan. Percaya atau tidak, pelayanan yang anda kerjakan akan masih muncul ketika anda
memfokuskan diri kembali ! Ambil waktu untuk duduk dengan tenang setiap hari. Ijinkan tubuh anda untuk
membuang ketegangan yang telah mengikat anda karena semua “tugas” yang terjadi dalam hidup anda.
5) Bertanggungjawablah
Bergabunglah dengan para utusan Injil yang lain untuk berdoa dan bermain. Siapakah orang lain yang bisa
memahami baik anda maupun utusan Injil yang lain ? Berlibur dan lakukan sesuatu yang menyenangkan
(hiburan dan bersenang-senang itu bukan dosa !)
6) Mulailah berpikir dengan cara yang berbeda
Apakah tujuan-tujuan anda ? Apakah hal itu cukup beralasan ? atau anda mencoba untuk menjadi
superman ? Belajarlah untuk membuat batasan-batasan yang sehat. Ketika anda ingin berkata “tidak”
katakan “tidak”. Ketika anda sungguh-sungguh ingin mengatakan “ya” katakanlah “ya”. Jadilah fleksibel.
Ubahlah bagian-bagian dalam hidup anda yang harus diubah. Jadilah seorang pribadi yang bertumbuh.
7) Kerjakan sesuatu secara mingguan yang secara total berbeda dengan pelayanan
Mulailah sebuah hobi, bangunlah sesuatu, kunjungilah tetangga baru. Jangan lakukan apapun. Hari ini
adalah waktu yang baik untuk mulai menerapkan perubahan-perubahan dalam hidup anda. Anda akan
bersukacita atas apa yang telah anda kerjakan dan tentu saja akan menyukakan hati keluarga dan kerabat
pelayanan anda. Jika anda merasakan pandangan anda terhadap kehidupan dan pelayanan tidak
bertambah baik, maka jangan takut untuk mencari seorang ahli terapi Kristen yang professional yang bisa
menolong anda.
PERTANYAAN: Apakah perbedaan antara BURNOUT dengan STRES ?
Dr. Archibald Hart membagikan perbedaan antara burnout dengan stress:
"Burnout" merupakan suatu karakteristik pembelaan yang dilepaskan.
"Stress" merupakan karakteristik kesibukan yang melampaui batas.
Dalam “burnout” emosi-emosi menjadi tumpul.
Dalam "stres," emosi-emosi menjadi reaksi yang berlebihan
Keletihan dari “burnout” mempengaruhi motivasi dan dorongan.
Keletihan dari "stres" mempengaruhi kekuatan pisik.
"Burnout" menghasilkan demoralisasi.
"Stress" menghasilkan disintegrasi.
"Burnout" dapat dipahami sebagai kehilangan bahan bakar dan energi / kekuatan.
Tekanan dari "stress" dihasilkan oleh reaksi tubuh untuk melindungi diri sendiri dan menghemat energi.
"Burnout" menghasilkan suatu perasaan tidak ada pertolongan dan tanpa harapan.
"Stress" menghasilkan perasaan dari keadaan yang mendesak dan aktifitas yang terlalu banyak.
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"Burnout" tidak akan membunuh anda, tetapi anda akan merasa hidup anda tidak berharga.
"Stres" bisa membunuh anda secara premature, dan anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk
menyelesaikan apa yang sudah anda mulai.
Sumber-sumber yang direkomendasi: Cloud, Henry dan John
Rapids:Zondervan Publishing House, 1992.
---oOo---oOo---
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RESOLUSI KONFLIK
In separate file:
Sikap-sikap dalam Konflik
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LEMBARAN CATATAN UNTUK

PENYELESAIAN KONFLIK
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FASE-FASE MEWAWANCARAI KEMBALI ORANG TRAUMA
PERATURAN DASAR
Kerahasiaan mutlak (tentang perasaan, pengakuan rasa bersalah, dll.)
Kehadiran dibatasi hanya untuk orang-orang yang terlibat
dan team debriefing (dan orang tua yang
ditinggalkan)Attendance limited to people involved in the indicent and the debriefing team (and parents
of deceased)
Aktif mendengarkan (meminta umpan balik, minta lebih banyak informasi ask more information [jangan
pernah menanyakan pertanyaan tertutup yang hanya dijawab dengan ya atau tidak), beri umpan balik
tentang apa yang saudara pikir mereka katakan)
Setiap orang dalam kelompok yang terlibat pada incident, bicara untuk diri mereka sendiri saja –
jangan ijinkan orang lain mengatakan apa perasaan dari orang lain, menanggapi, atau apa yang
mereka rasakan sekarang.
Jangan mengkritik perasaan atau reaksi orang lain
Bersikap positif, mendukung, suasana pengertian, didasari pada keprihatinan
Fase-fase dibawah ini adalah progresif. Pada waktu Anda mengumpulkan mereka, biarkan mereka
bicara mengenai perasaan mereka. Pertama fakta-fakta (apa yang terjadi?), pikiran-pikiran (Apa yang
saya pikirkan?, pikiran apa yang pertama terlintas kepada saya pada waktu itu terjadi?), perasaanperasaan, strategi penanggulangan sekarang, gejala-gejala sekarang sejak terjadinya penenggelaman itu,
dll. – lihat fase-fase dibawah ini. Jangan melompat dari fase pertama ke fase kelima, dll., tapi juga jangan
mengijinkan beberapa orang (khususnya pria) berhenti pada hase fakta dan tidak melanjutkan pada fasefase pemikiran dan perasaan. Bantu dan minta mereka mengekspresikan diri mereka. Jangan dibuat
bertahap dengan airmata – biarkan itu mengalir, dan apabila seseorang mulai menangis, tegaskan pada
mereka dan yakinkan kelompok bahwa itu adalah dukacita yang sehat dan normal.
Terus yakinkan orang bahwa mereka itu normal. Beberapa mungkin mengekspresikan perasaan
tertentu (menangis, marah, takut, rasa bersalah, depresi) – Anda perlu meyakinkan merekabahwa ini
adalah perasaan normal bagi seseorang yang melalui trauma seperti ini dan tidak ada alas an untuk
merasa malu mengenai perasaan-perasaan itu. Dorong mereka untuk bicara, dan dorong kuatkan setiap
orang dalam kelompok untuk membagikan dan menceritakan sebanyak mungkin di setiap level. (sebanyak
yang Anda mampu ) satu persatu – Saya tahu ini tidak bisa dikendalikan dengan paksa, tapi cobalah,
sehingga orang-orang dapat memproses dengan baik. Penggunaan papan tulis dimana Anda
menunjukkan langkah-langkahnya, akan berguna. Dibawah ini adalah fase-fase dari wawancara kembali debriefing – seperti berikut ini:
FASE PERTAMA: TAHAP PENGENALAN
Tujuan dari pewawancaraan kembali dijelaskan, demikian juga dengan pentingnya kerahasiaan. Bagikan
peraturan dasar dari pertemuan itu – Ceritakan dan jelaskan bahwa peraturan-peraturan dasar ini
dirancang untuk membantu perkembangan rasa aman dan rasa percaya. Pastikan bahwa ruangan itu
sendiri bisa meningkatkan rasa percaya diri dan sikap moral yang baik. Pastikan bahwa pada tahap ini
orang-orang yang tepat berada dalam ruangan – jangan ijinkan siapapun yang tidak terlibat secara
langsung dalam krisis / apa yang terjadi berada dalam ruangan (kecuali orang yang melakukan
pewawancaraan kembali). Kita perlu menjadikan pewawancaraan kembali itu sebagai keharusan bagi
mereka yang terlibat dalam insiden-insiden kritis. Beberapa orang tidak akan suka berada disitu –
beritahukan ini sejak awal – tehnik yang efektif adalah dengan memberitahukan bahwa mereka mungkin
tidak perlu berada di ruangan itu, tetapi sangat mungkin akan menolong mereka jika ada orang lain yang
juga berada dalam ruangan itu.
FASE KEDUA : TAHAP FAKTA
Orang yang diwawancarai kembali berbicara tentang apa yang terjadi – fakta-fakta mengenai insiden itu.
Biasanya cukup mudah untuk mengatakan apa yang terjadi (fakta-fakta dan detail-detail ), tetapi
membagikan perasaan kita tentang apa yang terjadi , itu lebih sulit. Biarkan orang itu menggambarkan
fakta-fakta mengenai diri mereka dan insiden itu:
Dimana mereka berada
Apa yang mereka lihat, dengar , cium
Apa yang mereka lakukan di dalam dan disekitar insiden itu
Jika situasinya telah menjadi sangat menyakitkan maka akan tidak nyaman untuk menceritakan faktafakta, tapi keuntungan besarnya adalah jika suatu hal telah diceritakan secara terbuka maka orang yang
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menceritakan hal itu akan merasa ada kuasa yang memampukan dia mengatasi situasi tersebut dan tidak
akan dikalahkan oleh hal itu. Memori-memori yang menekan menuntun pada pengembangan sejumlah
perasaan-perasaan menyakitkan secara berkesinambungan yang tidak penting bahkan merusak. Pada
fase ini kelompok mengkontribusikan semua fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat insiden itu
menjadi nyata kembali di dalam ruangan.
FASE KETIGA: TAHAP PEMIKIRAN
Orang itu diminta mendiskusikan pemikiran pertamanya selama peristiwa tersebut. Atau pemikiran pertama
ketika mereka berhenti beroperasi dalam cara otomatis. Ini menolong untuk masuk ke dalam aspek-aspek
pribadi dari situasi tersebut. Pemikiran pribadi seringkali tersembunyi dibalik fakta-fakta dan membawa
mereka keluar kepada penegasan terbuka kepada pewawancara yang pemikirannya sendiri penting dan
tidak boleh dilupakan atau dikuburkan dibawah fakta-fakta dari situsi itu. Contohnya, pemikiran pertama
yang mereka ingat ialah “Saya akan mati. Apa yang akan terjadi dengan isteri dan anak saya?”
FASE KEEMPAT: TAHAP REAKSI / EMOSIONAL / PERASAAN
Hal ini menolong orang itu berpindah dari tingkat kognitif kepada tingkat emosi dari proses. Tingkat kognitif
adalah apa yang kita pikirkan dan tingkat emosional ialah apa yang kita rasakan. Orang yang mengabaikan
tingkat emosional seringkali berakhir pada menderita penyakit-penyakit yang b erhubungan dengan stress.
Pertanyaan khas yang menggerakkan orang dari tingkat kognitif ke tingkat emosional dari proses adalah:
“Hal terburuk apa yang terjadi dari peristiwa itu?” atau "Apa hal yang paling Anda ingat dari peristiwa itu?"
Mengejutkan sekali mendapati pernyataan-pernyataan rumit yang keluar karena dipicu oleh pertanyaan ini.
Hal ini menolong orang menyadari bahwa adalah wajar untuk memiliki perasaan, selain pemikiran,
mengenai pengalaman tertentu. Fase ini merupakan fase penyebaran. Pada posisi ini mereka mungkin
akan berbicara tentang perasaan takut, rasa bersalah, sikap kaku ataupun kemarahan. Mereka dapat juga
melaporkan tentang ingatan-ingatan tertentu seperti “Aku ingat bunyi suara senapan yang dikokang”. "Aku
ingat tatapan matanya dan ketika aku tutup mataku, aku tetap dapat melihat dia menatapku, berteriak
meminta pertolongan."
Pertanyaan-pertanyaan yang Anda perlu tanyakan pada fase ini adalah:
“Bagaimana perasaanmu sekarang?”
“Bagaimana perasaanmu pada waktu hal itu terjadi?”
“Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini sebelumnya?”
Pastikan tidak seorangpun yang mendominasi, tidak ada yang diabaikan, dan tidak ada yang
meninggalkan ruangan. Kemungkinan di fase inilah seseorang ingin pergi, karena mereka takut pada
emosi mereka sendiri, sangat menginginkan mengontrol emosi mereka dengan segala cara, dan
mereka pikir satu-satunya cara untuk mengontrol emosi mereka hanya dengan pergi.
FASE KELIMA: TAHAP GEJALA DAN HASIL-HASIL
Tanda-tanda dan gejala-gejala kognitif, fisik, emosional dan tingkah laku apa yang diakibatkan oleh
penderitaan yang dulu telah dialami dan terus dialami hingga kini? Mencakup tiga periode waktu: selama
peristiwa terjadi, setelah peristiwa terjadi dan keadaan sekarang ini. Tanyakan mereka untuk
membicarakan dampak-dampak dari stress seperti sulit tidur, nafsu makan yang rendah, ketidakmampuan
untuk kembali bekerja, perasaan muak, perjalanan rasa bersalah, tidak dapat berdoa, dll. Tolong mereka
untuk melihat bahwa gejala-gejala mereka itu normal, wajar dalam menanggapi tekanan, bahkan bersifat
universal. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda tanyakan selama fase ini:
“Apakah Anda mengalami hal-hal yang tidak biasa pada saat mengalami insiden itu?”
“Apa hal-hal yang tidak biasa yang Anda alami sekarang?”
“Apakah kehidupan Anda berubah sejak insiden itu? Berubah bagaimana?”
Pada tahap ini, orang-orang sering menggambarkan “gejala menanggapi tekanan” yang normal.
FASE KEENAM: TAHAP PENGAJARAN ATAU PENJAMINAN KEMBALI
Sekali tanda-tanda kesusahan telah didiskusikan sang pewawancara sekarang mulai memberi informasi
mengenai reaksi-reaksi stress dan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi hal itu. Katakan pada
mereka bahwa itu normal – dukungan, pengertian, penjaminan kembali mengenai tanggapan-tanggapan
yang wajar. Titik permulaan yang baik adalah mengatakan kepada orang yang diwawancarai bahwa
gejala-gejala yang dialami adalah normal dan umumnya akan berkurang seiring berjalannya waktu.
Pengajaran khusus mengenai reaksi-reaksi terhadap stress dan tehnik-tehnik untuk mengurangi dan
menanggulangi stress perlu diberikan. Pertanyaan-pertanyaan adalah informasi pengundang yang
berhubungan dengan proses dukacita atau hal-hal spesifik yang sewajarnya diberikan. Selebaran
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seringkali dipergunakan pada tahap ini. Berilah masukan-masukan tentang hal-hal yang dapat menolong,
cara-cara untuk memelihara diri Anda sendiri.
FASE KE TUJUH: TAHAP RANGKUMAN DAN RE-ENTRY
Ini adalah fase rangkuman – ringkasan pertemuan dan menjawab semua pertanyaan. Mengenali hal-hal
spesifik berkenaan dengan jaminan akan tindak lanjut. Mengembangkan perencanaan tindakan mengenai
bagaimana orang itu atau kelompok itu akan berkembang kedepan. Tawarkan lebih banyak bantuan
kepada individu-individu jika mereka ingin berbicara lagi sekarang atau besok atau minggu depan –
Undang mereka untuk berbicara dan yakinkan mereka yang berbicara itu. Selalu mendoakan dan melayani
kepada orang yang diwawancarai itu sebelum dia pulang. Kita bisa berbicara panjang, tapi pada akhirnya
hanya Allah yang akan membawa pemecahan, restorasi, kesembuhan dan pertumbuhan. Kontrak
berkelanjutan dibuat jika diperlukan. Diskusikan hal-hal mengenai bagaimana insiden itu mempengaruhi
masa transisi kembali ke sekolah, pekerjaan atau keluarga. Pernyataan rangkuman perlu dibuat oleh
Pewancara. Bahan bacaan mengenai bagaimana mengendalikan stress dapat diberikan kepada orang
yang diwawancarai itu. Pewawancara mengulangi lagi bahwa ia bersedia untuk melanjutkan sesi
selanjutnya yang diperlukan, secara khusus bertemu secara pribadi.
FASE KE DELAPAN: TAHAP TINDAK LANJUT
Setiap Insiden mempunyai potensi membangkitkan perasaan yang memerlukan lebih dari satu sesi
pertemuan untuk menyelesaikannya.
Sesi lanjutan dapat dibuat sesuai keperluan untuk seluruh kelompok atau sebagian kelompok atau
untuk individu tertentu. Buatlah janji pertemuan lanjutan jika itu diperlukan.
Individu-individu mungkin menyadari perlunya pertolongan dari konselor atau penasehat jika
perasaan terluka atau gejala-gejalanya itu kelihatannya telah berlangsung lama, tidak terkendalikan
lagi, kelihatannya semakin memburuk, menjadi mimpi buruk yang berkelanjutan, atau sudah merasuki
kehidupan keluarga dan pekerjaan.
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WAWANCARA SECARA TERATUR / EVALUASI
(oleh Barry Austin, YWAM England, U.K.)

Pertanyaan-pertanyaan yang disarankan untuk wawancara dengan seluruh staff
setiap 6-12 bulan.
1. Apa yang paling anda sukai dari keberadaan Anda dalam lingkungan masyarakat ini? Dan paling
sedikit ?
2. Apa yang paling anda sukai dari pekerjaan Anda ? Dan paling sedikit?
3. Karunia atau kemampuan anda yang utama ............................................?
Karunia dan kemampuan anda yang lain ..................................................?
4. Apakah pekerjaan yang anda selesaikan secara spesifik pada tahun lalu ?
5. Apakah tujuan-tujuan/standar-standar anda yang telah sedikit merosot dalam pencapaiannya ?
Pekerjaan ? Karakter ?
6. Bagaimana caranya pemimpin anda bisa menolong agar anda bisa melakukan pekerjaan dengan lebih
baik lagi ?
7. Apakah pekerjaan anda sekarang sudah menggunakan kapasitas terbaik anda ?
Bagaimana caranya anda bisa menjadi lebih efektif ?
8. Apakah anda membutuhkan pengalaman yang lebih atau pelatihan dalam berbagai aspek dari
pelayanan anda sekarang ini ? Bagaimana hal itu bisa terjadi ?
9. Tujuan-tujuan dan standar-standar baru apakah yang menurut anda harus dibuat dalam departemen
anda untuk tahun yang akan datang ?
10. Apakah keputusan-keputusan yang ada di departemen anda diputuskan melalui diskusi atau diterima
dari pimpinan secara langsung ? Seberapa besar Anda diijinkan mengambil inisitaif ?
11. Apakah yang membuat Anda merasa bahwa pekerjaan yang anda kerjakan itu dihargai dan dinilai ?
12. Apakah anda bertumbuh dalam iman untuk keuangan anda ?
13. Apakah rumah tempat anda tinggal sudah layak ?
14. Dalam cara-cara apakah staff kelompok kecil anda ditolong agar bertumbuh secara rohani ?
15. Bagaimana caranya agar hubungan anda dengan gereja lokal yang mengutus anda menjadi lebih
baik?
16. Karunia-karunia rohani apa yang anda perlu kembangkan?
17. Apakah ada pertumbuhan dalam kemampuan anda untuk menjangkau dan menginjil orang lain?
18. Apakah anda telah menjadi lebih efektif dalam membagikan iman anda ?
19. Apakah anda sedang bertumbuh dalam kasih anda kepada Allah?
20. Apa pengalaman terbaik Anda dalam bekerja dengan orang lain ? Pengalaman terburuk ?
21. Apakah anda memiliki hubungan yang hancur dengan orang di departemen / team/ kantor yang tidak
terselesaikan ?
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PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK PEWAWANCARAAN
KEMBALI BAGI GEMBALA, UTUSAN INJIL DAN PEKERJA GEREJA
(PADA WAKTU UTUSAN INJIL SEDANG CUTI ATAU TELAH KEMBALI KE RUMAH ; atau SETIAP 3-6
BULAN UNTUK UTUSAN INJIL, GEMBALA-GEMBALA DAN PEKERJA GEREJA)
(Pengakuan kepada Bethlehem Baptist Church, Minnesota, USA - January 1995)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Berikanlan gambaran garis besar secara singkat tentang pelayanan anda akhir-akhir ini.
Bagaimana dengan penyesuaian diri yang Anda lakukan terhadap lapangan pelayanan Anda dan
bagaimana penyesuaian diri Anda terhadap benturan kebudayaan?
Hal-hal apa yang anda telah lakukan secara berbeda? Hal-hal apa yang sebenarnya tidak perlu?
Bagaimana hubungan Anda di lapangan dengan orang-orang lokal, rekan sesame Utusan Injil, rekan
gembala, dengan gereja dan sebagai keluarga? Bagaimana cara Anda menjaga hubungan nikahmu
ditengah situasi sekelilingmu?
Bagaimana Anda menjaga dan memelihara vitalitas rohanimu? Apa yang kami, sebagai gereja telah
perbuat secara berbeda dan yang telah lebih menolong Anda?
Hal apa yang paling membuat anda tawar hati dalam masa terakhir pelayana anda? Apakah anda
mengalami serangan-serangan rohani? Bahgaimana Anda mengatasi serangan rohani itu?
Apakah visi jangka panjang Anda telah berubah?
Bagaimana keadaan Anda setelah kembali dari lapangan?
Bagaimana dan apa yang telah dilakukan team pendukung Anda? Apakah gereja lokal Anda
mendukung? Bagaimana caranya agar kami bisa lebih mendukung?
Bagaimana keadaan keuangan Anda? Apakah seluruh kebutuhan Anda telah terpenuhi / didukung?
Jika tidak, bagaimana Anda mengatasi itu?
Seperti apa rasanya dalam posisi sebagai sebagai isteri dan ibu? Apakah keadaan sebagai keluarga
menjadi pembuka pintu dalam pelayanan? Apakah Anda telah dapat menolong dan mendukung
suamimu?
Beban doa dan waktu untuk berdoa.

Penekanan pada saat pewawancaraan kembali ini adalah memberikan suasana lingkungan yang aman
untuk menceritakan baik pengalaman positif maupun negative yang telah terjadi di lapangan, mengijinkan
Utusan Injil untuk menceritakan apa saja yang ada di hati mereka, dan menyambut mereka kembali
dengan cara mendengarkan.
---oOo—oOo---
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PERTANYAAN-PERTANYAAN PEWAWANCARAAN KEMBALI
Harap diingat untuk mengikuti beberapa tahap yang berbeda-beda jika diperlukan, khususnya jika waktu
yang normal berubah menjadi pengalaman yang traumatis:
1.
Hal yang paling saya sukai dalam waktu pelayanan saya adalah……...
2. Hal yang paling tidak menyenangkan dalam waktu pelayanan saya adalah………...
3. Pelajaran yang paling berarti yang Tuhan ajarkan pada saya adalah…………..
4. Hal-hal dalam hidup saya yang saya lihat mengalami perubahan besar adalah…….....
5. Satu cerita untuk merangkum apa yang Tuhan buat melalui saya adalah………....
6. Tantangan terbesar yang saya alami sewaktu kembali pulang dari ladang pelayanan adalah……...
7. Hal yang paling saya syukuri kepada Allah adalah…………....
8. Dampak dari tugas pelayanan saya terhadap diri saya adalah………….. ...
9. Penetapan waktu dari kepulangan saya itu baik/buruk, sebab…………….....
10. Beberapa dampak positif yang dikerjakan oleh sesama rekan Utusan Injil dalam hidup saya adalah…
11. Dampak-dampak buruk yang dikerjakan oleh sesame rekan Utusan Injil dalam hidup saya adalah....
12. Bagian saya dalam hal ini adalah. ...
13. Bagaimana tingkat dukungan saya mempengaruhi saya……….....
14. Apakah saya memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit tujuan?
15. Apa akibat dan dampak yang dikerjakan oleh harapan-harapan saya dalam hidup saya?
(Diadaptasi dari STEPPING OUT). Untuk Utusan Injil: Baca dan pelajari pertanyaan-pertanyaan ini dan
jawablah untuk diri anda sendiri – lebih baik secara tertulis di kertas. Dan carilah seseorang yang dapat
diajak berbicara dan mendoakan.
JENIS-JENIS PERTANYAAN LAIN YANG BISA DITANYAKAN:
* Kata-kata apa yang bisa Anda pakai untuk menggambarkan kepulangan anda ke rumah?
* Kata-kata apa yang bisa Anda pakai untuk menggambarkan Anda berada di rumah / disini sekarang?
* Kata-kata apa yang bisa menjelaskan hal yang paling menyenangkan dengan berada di rumah?
* Kata-kata apa yang bisa menjelaskan hal-hal yang paling sedikit anda nikmati dengan berada di rumah?
* Peristiwa atau situasi apa yang paling menolong anda sejak kepulangan Anda ke rumah?
Sejauh ini apakah sudah merupakan hal terbaik memiliki set pertanyaan-pertanyaan anda sendiri, atau
secara sederhana langsung pergi bertemu tanpa terlalu banyak fourmula-formula persiapan dan hanya
bercakap-cakap secara normal saja dengan mereka.
Jawaban mengenai perasaan/pengalaman bisa meliputi: kesulitan, kebingungan, baik, membosankan,
terkucil/terisolasi, frustasi, beristirahat, datar, melelahkan, menggairahkan, mengecewakan, kecemasan,
tidak pada tempatnya, dirampas, kecewa, menentukan, marah, menyakitkan, rasa bersalah, sedih,
ketakutan, fantastis, perubahan hidup.
TOPIK-TOPIK LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN:
• Pengharapan orang-orang untuk kehidupan team
• Aspek-aspek yang baik dari team
• Aspek-aspek yang kurang baik dari team
• Peran individu dalam team
• Apa yang orang-orang pelajari dari pengalaman kehidupan team
• Area konflik atau perselisihan dan jalan keluar mereka
• Garis besar dan gambaran dari kehidupan team
Ingatlah bahwa kebanyakan team adalah team jangka pendek jadi mereka ada dalam tahap bulan madu –
mau memberi kesan baik kepada orang lain, jadi pewawancaraan kembali umumnya selalu positif. Sikap
bertahan adalah baik dan perlu ditinggalkan sebagai taktik. Apakah mereka bersentuhan dengan
kehidupan nyata dari apa yang mereka lihat?

Kata-kata apa yang Anda pakai untuk menggambarkan tahun pelayananan Anda?

Melelahkan, bahasa, pencapaian/pemenuhan, sandungan, persahabatan-persahabatan, anugerah, luar
biasa, kehormatan, pengalaman, bergantung, karunia, pernikahan, pencerahan, frustasi, kesepian, stress,
tekanan, percobaan, memikat, pewahyuan, berbahaya, menggairahkan, peregangan, mimpi buruk,
tantangan, indah, belajar, orang-orang, kesetiaan, dasar, tertawa, berharga, menggembirakan, komunikasi.
Semua kata-kata atau gambaran ini dapat berubah menjadi pertanyaan yang baik, contoh: Apakah Anda
pernah merasa kesepian? Mengapa (mengapa tidak)?”.
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DINAMIKA TEAM

Buku yang dianjurkan: "Teamwork" oleh Gordon and Rosemary Jones. (Jones, G., & Jones, R.) (1995).
London, UK: Scripture Union.
DEFINISI DARI TEAM:
REFERENSI AYAT-AYAT ALKITAB:
MELIHAT TEAM DARI BEBERAPA ATURAN
1. Ayat-ayat Alkitab (lihat diatas)
2. Sifat
3. Team-team Olahraga
4. Dunia Musik
5. Dunia bisnis (lihat dibawah)
Statistik dari produksi Nissan di tahun 1980-an:
Produktifitas (mobil per jam):
Kualitas: kerusakan per mobil:
Persentasi pekerja dalam team:
Usulan per pekerja
Jam pelatihan bagi pekerja baru

JEPANG
16.8
60
69.3%
61.6
380

USA
25.1
82
17.3%
0.4
46

EROPA
36.2
97
0.6%
0.4
173

HARAPAN DAN ASUMSI
* Masa anak-anak: Latar belakang keluarga. Kurang keyakinan diri? Dianiaya? Menghindari memberi
komitmen?
* Menyimpan kemarahan masa lalu: “Pribadi atau situasi yang mengingatkan Anda pada masa lalu –
Merasa kemarahan di alam bawah sadar yang terkubur dalam-dalam. Perasaan-perasaan yang tertidur
ini menanti sampai terjadi sesuatu di masa kini yang tidak serupa dengan masa lalu – Perasaanperasaan itu kemudian bekerja dengan seluruh kemampuannya yang merusak." - Joyce Huggett dalam
bukunya tentang konflik ("Conflict: Friend or Foe?"). Mekanisme penanggulangan. Tetap diam?
* Membebaskan: Tawanan masa lalut? Tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dapat mengakhirinya. Reaksi
berlebihan – cari pertolongan. Perasaan terlalu berkuasa? Tanya Roh Kudus mengapa. Mengampuni
(Mat 5:14-15)- tindakan dari kemauan, tanpa melihat perasaan.
* Keluarga saya: Genogram - penjelasan. Dimana anda sesuai dengan keluarga? Komunikasi,
kehangatan, Kestabilan, keuangan, pekerjaan, santai, bersosialisasi, tamu-tamu, ganjaran atas kebaikan,
nilai-nilai, karir.
* Kebudayaan Anda: Inggris, Amerika, Filipina, dan Afrika Selatan. Denominasi gereja (Ahli Taurat dan
orang farisi) = "kebudayaan". Nilai-nilai berhubungan dengan kebudayaan - makanan. Umur akan
mempengaruhi sistim nilai.
* Kepribadian Anda: unik. Paulus dan Barnabas berpisah jalan (Kis 15).
* Harapan dan Ketakutan: harapan-harapan, bagaimana kita berpikir hal-hal akan terjadi, atau seharusnya
terjadi. Situasi baru: takut masa depan, tidak dikenali. Terlalu optimis - dikecewakan.
* Jadilah realistis: Jangan terlalu optimis dan jangan terlu pesimis, penyesuaian diri yang mulus. Berurusan
dengan "kejutan-kejutan".
ATIVITAS MEMBANGUN TEAM: Rahasia – daftarkan aspek positif dan negative dari "bagasi" yang Anda
bawa ke dalam team ini? Daftarkan 5 kata yang Anda ingin lihat dalam team ini, contoh: keterbukaan.
Aktivitas Kelompok: Genograms. Pengalaman masa kecil yang signifikan, kebudayaan(kelas, suku aslinya,
denominasi), nilai-nilai (daftarkan 5 nilai-nilai yang anda rasa penting untuk team – tulis di papan tulis) –
contoh:penerimaan dan perlakukan, percaya, kesetiaan, kehangatan dan ekspresi dukungan, pengambilan
keputusan yang dibagikan, komunikasi terbuka, kebebasan untuk mengungkapkan perasaan, pandangan
doktrinal, komitmen. Diskusikan semua persoalan diatas yang disebut "Harapan-harapan dan Asumsiasumsi". Ice-breakers. Permainan. Melukis. Lukisan. Gambar yang dibuat dari potongan. Pertanyaanpertanyaan. Kelompok Diskusi. Diskusikan harapan-harapan: Saya ingin melihat lebih banyak lagi ...
Dikecewakan oleh ... Saya prihatin dengan ... Daftarkan harapan sesuai prioritas – kumpulkan semua
jawaban kelompok dan hitung apa yang penting dan berharga bagi team secara keseluruhan.
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Referensi dan Rekomendasi Buku Bacaan tentang Mempedulikan Utusan Injil
(disusun oleh by Brenda B, Member Care Training - 2002 - purejoy@gmx.ch)
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LEMBAR EVALUASI
Tolong mengisi lembar evaluasi ini sebelum hari terakhir. Bantuan dan pendapat anda sangat dihargai.
Nama: …………………………………………………………………………………………………………
Alamat: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………. Tel. No. ………………………………………………

1. Apakah Anda akan menyarankan orang lain untuk menghadiri Seminar Member Care ini jika
seminar ini diadakan lagi Ya / Tidak
2. Apakah harapan Anda terpenuhi dalam seminar ini? Ya / Tidak / Beberapa sajat
3. Bagaimana memperbaiki dan membuat lebih baik jika seminar ini diadakan lagi (atau seminar
lanjutan) (3-5 hari)? (Pelajaran, program, makanan, ruangan, makalah, dll.)

4. Apa topik yang terbaik?
5. Topik Member Care apa yang Anda ingin pelajari jika kami membuat seminar 3- 5 hari seperti
ini?
6. Jika kami membuat Pelatihan Member Care yang lebih panjang (pelatihan 2-3 minggu)
apakah Anda tertarik untuk ikut? Ya/ Tidak
Berapa lagi orang lain setahu Anda yang mungkin tertarik?
7. Apakah Anda tertarik untuk menerima bahan dalam dokumen Word (4 halaman) yang berisi
alamat website internet yang berharga mengenai Member Care? Ya / Tidak (Jika ya, silahkan
memberikan alamat email Anda diatas)
8. Apakah ada hal lain yang Anda ingin sampaikan kepada pembicara?

9. Apakah ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan pada panitia?
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