Perkembangan Kepemimpinan
Ciri Khas Murid
Dia memprioritaskan Al-Masih dalam kehidupannya dan sedang
mengambil langkah untuk memisahkan diri dari dosa (Luk. 9: 23;
Rom. 12: 1-2).

Ciri Khas Penatua/Gembala

Dengan setia dia menyelidiki dan menghafal Firman Allah dan
menerapkannya dengan pertolongan Roh Kudus (Yoh. 8: 31; Yak.
1:22-25; Maz. 119:59).
Dia mengadakan waktu teduh dengan teratur dan sedang bertumbuh dalam
iman dan doa syafaat (Mar. 1: 35; Ibr. 11:6; Kol. 4:2-4).
Dia setia dan giat dalam jemaatnya dan menyatakan kasih Al-Masih
melalui pelayanan kepada saudara-saudaranya dalam Al-Masih (Maz.
122:1; Ibr. 10: 24-25; Yoh. 13: 34-35; I Yoh. 4: 20-21; Gal. 5:13).

Ciri Khas Pengikut Al-Masih
1.Terbukti melalui sikap dan
perbuatannya bahwa dia
memiliki hidup baru.
2. Dia bersikap baik
terhadap Al-Masih.
3. Dia bersikap negatif
terhadap dosa.

Dia seorang pengerja yang telah diperlengkapi dan
menyatakan pertumbuhan dalam sifat-sifat dan
keterampilan-keterampilan yang terdaftar dalam
Ciri Khas Pengerja.

Ciri Khas Pengerja

Dia dikenal sebagai pengikut Al-Masih di lingkungan tempat tinggalnya
dan pekerjaannya, menyatakan semangat untuk bersaksi, menceritakan
kesaksian pribadinya dengan jelas, dan memberitakan Injil dengan setia
dan dengan semakin efektif supaya orang lain menjadi pengikut AlMasih (Mat. 5:16; Kol. 4:6; I Pet. 3:15).
Dia adalah seorang pelajar yang pikirannya terbuka dan memiliki hati yang
mau untuk diajar (KPR 17:11).
Membuktikan bahwa dia adalah seorang pengikut dan murid Al-Masih
dengan menyatakan kesetiaannya dalam segala bidang tersebut di atas
(Luk. 16:10).

Dia menyatakan pertumbuhannya dalam sifat-sifat dan
keterampilan-keterampilan yang digarisbesarkan dalam
Ciri Khas Murid (II Pet. 3:18).

Dia dipakai oleh Tuhan untuk membimbing muridmurid menjadi pengerja-pengerja (II Tim. 2:2).

Dia menyatakan pertumbuhan belas kasihan terhadap orang
luar dan membuktikan kemampuannya dalam
membimbing mereka kepada Al-Masih secara pribadi
(Mat. 9: 36-38; Rom. 1:16).

Dia mengumpulkan dan memimpin pengerja-pengerja
dalam penginjilan orang-orang luar dan dalam
pembinaan pengikut-pengikut Al-Masih (Mar. 1:
38).

Dia sedang dipakai oleh Tuhan untuk membina seorang
pengikut Al-Masih menjadi murid Al-Masih, secara
pribadi atau di dalam sebuah kelompok pemuridan (Kol. 1:
28-29).

Dia menunjukkan kesetiaan dan keutuhan dalam
kehidupan dan pelayanannya (II Tim. 2: 19-21).

Dia berpotensi membina dan memimpin kegiatan kelompok
sel.
Dengan setia dia mengadakan waktu teduh dan memakai
segala metode untuk memahami Firman Allah (Fil. 4: 9).

Dia menunjukkan sifat-sifat dan keterampilanketerampilan penatua yang Alkitabiah (I Tim. 3: 113; Tit. 1: 5-16).
Dia mampu untuk membantu jemaat untuk
berkembang dan berlipatganda.

Permandian
Pengikut
Al-Masih

Penginjilan

Murid

Pemuridan
 Bimbingan Lanjutan ( Mulai Melangkah )
 Pendewasaan ( Kembali Ke Asal )
 Pimpinan Keluarga

•

Pengerja

Kebanyakan dari isi Ciri Khas dikutip dari Seni Pemuridan yang Hilang
oleh Leroy Eims

Pelatihan Kepemimpinan
-

Pelayanan pribadi ( penginjilan,
pemuridan )
- Pelayanan kelompok kecil/sel
Murid yang menunjukkan minat dalam menolong orang
lain untuk juga menjadi murid, siap utk masuk tahap
Pelatihan Kepemimpinan menjadi Pengerja.

Penatua/Gembala

Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan
- Kursus Melatih & Melipatgandakan

Pengerja yang muncul sebagai orang yang dipakai Allah
untuk mengembangkan jemaat, siap untuk masuk tahap
Pelatihan Kepemimpinan menjadi Penatua/Gembala.

