Prinsip Dasar Kepemimpinan
Segala sesuatu mengenai kepemimpinan dapat disimpulkan di dalam dua prinsip dasar.
Dasar-dasar ini dengan cermat akan menggambarkan hukum terutama Yesus (Mat.
22:36-40).
1. Tetapkan kemuliaan Allah sebagai tujuan utama Anda, dan di dalam semua
konteks buatlah hal ini menjadi jelas bahwa, inilah tujuan Anda yang tertinggi.
2. Mengasihi orang secara mendalam, dan memanifestasikannya sehingga mereka
mendapat perhatian utama di dalam hati Anda.
Buah dari dasar nomor 1:
•

•

•

•
•
•
•

•

“Kemuliaan Allah memenuhi semua bumi” dijadikan sebagai sasaran yang jelas,
menempatkan semua jenis situasi yang ada dalam perspektif yang tepat; sering
menyatakan hal-hal yang relatif tidak penting yang dapat menimbulkan masalah.
Rendah hati di hadapan Allah akan membawa kerelaan untuk menerima gagasan orang
lain, rencananya dan sebagainya, dan bertindak untuk situasi saling menguntungkan
yang memuliakan Dia.
Anda terbebas dari usaha menguntungkan diri sendiri, memanipulasi, naik kedudukan
dengan cara yang tidak benar, ketakutan, dan banyak godaan kedagingan yang
merusak kepemimpinan yang efektif.
Anda sungguh-sungguh mendengarkan gagasan, keinginan dan cita-cita orang lain.
Mereka juga mungkin sedang mendengar dari Allah.
Anda menemukan keseimbangan yang alkitabiah antara tugas dan hubungan. Anda
biasanya tidak mengorbankan yang satu untuk kepentingan yang lain.
Berhubungan dengan karakter, Anda menerima hak mereka sebagai dasar dari semua
hal.
Anda bebas untuk mencoba gagasan baru dan radikal, dalam pimpinan Allah.
Untuk membuat hal tersebut bisa berjalan dengan baik, maka tidak semuanya menjadi
tanggungjawab Anda.
Sering-seringlah mengingatkan orang lain tentang kehadiran Allah, kuasa-Nya dan
keinginan-Nya untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam dan melalui umat-Nya.
Iman, pengharapan dan visi lahir dari pendengaran dan penerimaan akan kebenaran
Allah tentang hal-hal ini.

•

Buah dari dasar nomor 2:

•

Target yang jelas mengenai pertumbuhan rohani seseorang menuju penyempurnaan di
dalam Kristus (Kol 1:28,29) akan mempererat hubungan Anda dengan mereka, dan
memungkinan Anda berjalan dua mil lebih jauh daripada yang diharapkan.
Keinginan Anda untuk orang-orang yang Anda bimbing akan diimbangi dengan
keinginan mereka pada tingkat yang paling baik.

•

•

•

•

Anda ingin melihat karunia mereka digunakan dan dikembangkan, dan melihat mereka
sedang bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani dan menikmati bermacammacam berkat yang diberikan Allah kepada mereka.
Kalau Anda perlu mengoreksi orang lain atau mengatakan hal-hal yang mereka tidak
ingin dengar, maka lakukanlah dengan cara yang penuh kasih, sehingga kemungkinan
diterimanya menjadi maksimal.
Kepercayaan kepada Allah dan mengasihi orang lain menimbulkan keberanian untuk
menghadapi masalah-masalah pada waktu yang tepat, bukan melupakannya atau
menangguhkan penyelesaiannya.

