Pelajaran untuk Pertemuan Mentor
Strategi Ahli
Sesi 1: Mengenal Saudara
Tujuan: Supaya semua mentor saling mengenal satu dengan yang lain. Khususnya
siapa sebenarnya yang sudah menaruh hati / mendorong saudara sehingga kita
memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan.
Alat: Ada pada halaman 2 di makalah mentor
Metode:
• Kelompokan mentor dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.
• Berikan waktu untuk mengisi pada halaman 2 tersebut.
• Saling membagikan dalam kelompok
• Satu kelompok memperkenalkan anggotanya ke kelompok lain.
Sesi 2: Terikat
Tujuan: Supaya setiap anggota memperoleh dan merasakan menjadi mentor.
Ini adalah kegiatan jasmani.
Alat: Tali
Metode:
• Gunting tali sampai ada potongannya kira-kira satu meter.
• Dudukanlah dua anggota yang saling berdekatan
• Berikan seutas tali sepanjang 1m kepada mereka
• Pada ujung tali dibuat lingkaran (2 lingkaran; satu disebelah kiri dan satu
disebelah kanan).
• Anggota A memasukan tangan kanan dalam lingkaran dan Anggota B
memasukan tangan kanan di lingkaran lain
• Berikan petunjuk untuk berolah raga ke Anggota. Anggota A diberikan
petunjuk lebih dulu (Anggota B bisa merasakannya) Lalu Anggota B
diberikan petunjuk, dan A juga memahami apa yang di alami oleh B.
• Tanyakan setiap anggota “bagaimana perasaanmu pada saat ada yang terikat
dengan saudara?”
Latihan ini dibagi dalam 3 sesi
1. Dasar untuk Mentoring
2. Nilai untuk Mentoring
3. Mentoring secara praktis
Saudara akan melihat nilai dalam mentoring sangat ditekan dalam latihan ini.
Karena bagian ini khusus untuk program mentoring yang sukses. Hal-hal yang
praktis juga akan diterapkan.
Sesi 3: Mentoring

Tujuan: Supaya semua calon mentor memahami siapakah mentor itu sebenarnya dan
mengapa kita membutuhkan mentor.
Alat: tidak ada
Metode: Ceramah
Istilah mentor berasal dari kisah Odyssey yang ditulis oleh Homer. Cerita ini
menceritakan mengenai kisah raja Yunani bernama Odysseus. Raja Odysseus hanya
memiliki satu orang anak laki-laki, bernama Telemachus. Telemachus diberikan
kepada teman Raja Odysseus yang bernama Mentor untuk membesarkan dan melatih
nya. Mentor berarti seorang yang berhikmat, penuh rasa kasih dan ada komitmen
untuk melatih generasi berikutnya. Jadi mentor adalah (1) penasihat yang bisa
dipercayai, (2) pemandu, (3) guru, (4) pelatih, (5) pemelihara jiwa untuk mentoree.
Tanyakan peserta “bagaimana pendapat saudara dengan pengertian mentor
ini?” Tulis jawaban di papan tulis. Ini penting supaya mereka bisa melihat
dimensi-dimensi yang dibutuhkan untuk mentoring.
Jadi dari tadi kita memperoleh lihat mentoring adalah suatu proses dalam bimbingan,
nasihat, mengajar, memelihara, dan meneladani. Pertanyaan adalah. “Untuk apa?”
Jawabannya untuk generasi berikutnya. Jadi proses mentoring ini khusus untuk
tujuan buat generasi berikutnya. Tetapi mentoring ini tidak dapat diterapkan tanpa
mentor rela untuk berterusterang kepada mentoree. Jadi mentor harus terbuka kepada
mentoree dan tidak boleh menjadi boss, dan sok tahu.
Dua bagian yang khusus:
1. Hubungan dengan mentoree
2. Prosesnya
Dua-duanya penting untuk mentor Kristen dan kita akan membicarakan ini nanti
secara lebih terperinci.
Pertanyaan yang penting, “MENGAPA KITA SEORANG MENTOR?”
Karena:
1. Yesus sendiri mempraktekannya Mat. 4:18-22; Lk 5:1-11, 27 ; 6:12-16
Kita harus siap untuk belajar dari Tuhan sendiri. Yesus sudah tahu bahwa, Dia tidak
lama di dunia ini jadi Dia mengambil keputusan mementor muridnya. Dia ingin
memberikan pengajaran yang penting kepada mereka, tetapi terlebih dahulu
Dia mau memberikan diri-Nya kepada mereka. Dia memilih 12 murid
(keseluruhanya pria) untuk tinggal bersama selama 3 tahun, berjalan dengan Dia,
mendengarkan Dia, merasakan kasih-Nya, kemarahan-Nya, frustrasi-Nya,
penyiksaan-Nya, dan anugerah-Nya. Yesus memang ingin agar mereka mengetahui
pikiran-Nya. Murid-Nya tinggal bersama Dia lebih dari tiga tahun dan memang
mengenal Dia secara pribadi. Rasul Paulus mengajak kita untuk “menuruti teladan
Allah” Ef. 5:1.
2. Hidup untuk generasi berikutnya
Ya, kita hidup untuk Kristus tetapi juga untuk generasi berikutnya.

3. Inilah metode paling efektif untuk meneladani karakter
Sekarang, mengajar peserta untuk membuat pesawat terbang dari kertas. Berikan
petunjuk untuk lipat kertasnya satu per satu. Pasti mereka dalam kebingungan karena
anda Cuma memberikan instruksi lewat perkataan. Sekarang meneladani membuat
pesawat terbang dari kertas. Mulai melipat kertasnya secara khusus. Dan perlihatkan
kepada mereka agar mereka bisa mengikuti. Peserta akan melihat perbedaan cara
mengajar. Yang penting untuk latihan ini adalah saudara membuat pesawat terbang
yang canggih dan tidak biasa supaya mereka tidak sanggup membuat sendiri. Tujuan
latihan ini agar mereka membuat pesawat sesuai dengan keinginan anda dan bukan
atas kemauan mereka.
Seringkali tidak cukup hanya dengan memberitahu tahu sesuatu supaya orang harus
mengikutinya. Lebih baik terapkan lebih dahulu supaya bisa diteladani, baru
kemudian mentoree akan melihat dan belajar metode tersebut. Seringkali kita
membutuhkan patokan untuk mendorong kita dan memberikan aspirasi. Alangkah
baiknya jika sesi ini bisa dipahami dan bukan diajar.
Sesi 4: Peran Anda
Tujuan: Supaya calon mentor bisa memikirkan “Apakah saya siap untuk menjadi
seorang mentor?”
Alat: Ada dalam halaman 5 di makalah mentor
Metode:
• Sesi ini penting. Mungkin memberikan waktu selama 45 menit.
• Berikan petunjuk untuk setiap calon mentor supaya mengisi pertanyaan pada
halaman 5 secara pribadi.
• Sesudah selesai, kelompokkan mereka dalam grup yang tidak melebihi 5
orang. Mereka akan membahas perasaan mereka pribadi untuk setiap
pertanyaan. Pastikan ada pemimpin kelompok untuk menarik partisipasi dari
setiap anggota. Percakapan boleh juga diarahkan ke komponen penting untuk
mementori.
• Kembali lagi dalam satu grup. Menekan hal-hal yang mendasar untuk
mementori para murid.
Sesi 5: Hubungan
Tujuan: Supaya setiap calon mentor akan memahami begitu penting hubungan
mentor dan mentori untuk menerapkan ajarannya.
Alat: Tidak ada
Metode:
• Mulai sesi ini dengan memisahkan semua orang dalam dua tim. Buatlah
barisan untuk tim A dan tim B. Mereka berhadapan satu dengan yang lainnya
dengan jarak 1 meter. Memastikan orang dihadapan mereka hampir sama
besar perawakannya.
• Buatlah barisan A membelakangi barisan B.

•
•

•

•

Barisan B mengeluarkan tangan mereka.
Hitung sampai 3 dan Barisan B akan menopang barisan A yang sedang jatuh
ke belakang dengan kaki lurus. Ini akan menambah kepercayaan masingmasing.
Saat ini, kalau semua lolos, memperjauh jarak batas antara barisan mereka
sampai 2 meter. Lakukan latihan lagi. Usulkan supaya barisan A percaya
kepada saudaranya yang ada di barisan B.
Gantian. Barisan B jatuh ke barisan A.

Diskusi: “Apa saudara merasa takut? Cemas? Gugup? Apa saudara mempercayai
mereka yang akan menopang saudara? Mengapa kepercayaan itu penting?”
Ceramah
Yesus sudah mempercayai domba-Nya kepada kita (Yoh. 21:15-17). Itulah
kepercayaan Dia terhadap kita untuk melaksanakan karya-Nya. Suatu keharusan
dalam mentoring adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mentor harus
memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti hubungan para rasul dengan
Yesus, maka para mentor juga harus akrab dengan Tuhan supaya mereka mengenal
Dia seperti para rasul mengenal Yesus.
Tiang kedua adalah hubungan mentoree dengan Tuhan.
Tiang ketiga adalah hubungan mentor dan mentoree.
Kita bisa melihat pola ini di halaman 6 dalam makalah.
Jadi Mentoring adalah hubungan
• Mentor dengan Tuhan
• Mentoree dengan Tuhan
• Mentor dengan Mentoree
• Mentor/ Mentoree dengan Tuhan
Inilah hubungan yang didasarkan pada sikap saling percaya, kasih, perhatian,
kebaikan, dan penegasan. (Coba menerapkan hal ini.)
Hal yang utama dalam mentoring adalah memberikan diri sendiri kepada yang
lain dengan tujuan supaya mentoree bisa menjadi lebih daripada mentor.
Memahami hubungan dan tujuan tersebut penting sekali. Lebih penting juga kita
menyadari bahwa, kita semua manusia dan kita bisa melakukan yang salah bahkan
berdosa. Kita sering marah dan frustrasi. Ini juga bisa muncul dalam hubungan
mentor dan mentoree yang mungkin bisa menyakiti seseorang dari mereka.
Pokok yang menarik adalah mentor dan mentoree saling belajar satu dengan
yang lain mengenai Tuhan. Mentor harus sadar bahwa, dia bukan Maha Tahu
dan tidak selalu ada jawaban menyangkut kerajaan sorga. Kita tahu bahwa,
Tuhan bisa menggunakan keledai pun untuk mengajar kita, apalagi mentoree
sesama kita. Jadi jangan menyombongkan diri sebagai mentor. Lihat teladan
Kristus.

Krisis yang terjadi dalam mentoring adalah bagaimana cara mengajar muridnya?
Menyangkut hal budaya dan tanggung jawab. Tuhan Yesus menyebut Petrus “setan.”
Bagaimana kita sebagai mentor bisa membangun mentoree dalam kasih dan dengan
kebenaran?
Ada 7 hukum nasehat dalam kasih (lihat halaman 8 dari makalah)
Semua hukum ini didasarkan atas kasih kepada mentoree.
1 Tes 2:7; 2 Kor 2:4; 2 Tim 1:3-4; 4:9
Sesi 6: Isu Hubungan Pribadi
6 Hal untuk Hubungan buat mentor yang Penting bagi kita
1. Kegagalan dan akibatnya
2.
Hidup sebagai teladan
3. Kesetiaan
4. Hikmat
5. Memberikan aspirasi kepada mentoree
6. Ketekunan
1. Kegagalan dan Akibatnya
Banyak contoh dalam firman Tuhan untuk orang-orang dipanggil lalu gagal. Saul,
murid Yesus, Yunus, Petrus 3 kali menyangkal Kristus… Yesus bernubuat bahwa,
murid-Nya akan lari dan sembunyi… Bukankah mereka semua adalah orang-orang
yang mengalami kegagalan?
Tetapi apakah akibat dari kegagalan tersebut? Yesus datang lagi dan memberikan
nasehat kepada mereka, bahkan Ia memberikan mereka makan. Akhirnya, Dia
memberi Amanat Agung kepada mereka.
Sang mentoree mungkin akan sering menyakiti hati saudara seiring dengan kegagalan
dan lain sebagainya. Tetapi dari kegagalan itu ada suatu pelajaran yang efektif.
Pepatah Cina mengatakan, “Kegagalan adalah Ibu untuk sukses.” Kuncinya adalah
menemukan kesempatan untuk mentoree untuk mempelajari hal tersebut dalam
kegagalannya.
2. Hidup sebagai Teladan
Sebagai mentor, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Ini sangat penting kalau kita
mau mengarahkan mentoree kepada Allah.
Pokok kedua, adalah suatu saat nanti mentoree anda akan menjadi pemimpin. Dia
akan menjadi seperti yang ia sudah alami dan mempelajarinya dari anda. Mentoree
anda bisa menjadi Saul atau Daud tergantung pada contoh yang anda berikan.
3. Kesetiaan
Kerohanian anda penting bagi mentoree. Bagaimanakah kondisi kerohanian anda
sekarang ini? Doa adalah dasar untuk semua pelayanan. Yesus sering ambil waktu
untuk berdoa sendiri (Mk 6:46 Mt 14:23)

Doa bukan soal liturgis, tradisi yang tidak hidup, atau kebiasaan yang tidak berguna.
Doa tidak usah berulang-ulang… Jangan sombong kalau anda berdoa lebih lama
daripada yang lain atau berdoa dalam bahasa Roh. Ini semua karunia dari Tuhan.
4. Hikmat
Hikmat adalah kompas rohani dan etika. Itu akan mengarahkan saudara pada saat ada
dua kemungkinan, satu yang baik dan satu tidak begitu baik. Kalau kita kurang
hikmat kita diperintahkan untuk minta dari Allah. Coba menguji hikmat anda di
halaman 10 pada saat memutuskan sesuatu.
5. Memberikan Aspirasi kepada Mentoree
Ini akan menjadi perjalanan yang jauh untuk anda sebagai mentor dan mentoree,
khususnya untuk pelayanan dan pelajaran. Mentoree akan memikul beban berat.
Hubungan dengan mentoree bukan perlombaan lari jarak dekat tetapi maraton. Kalau
saudara bisa memacu dia dengan baik, maka ia akan menyelesaikan perlombaan
maraton dengan baik. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa, mereka
harus berlomba dengan baik supaya mereka bisa menang.
Bagaimana anda bisa memacu mentoree? Lihatlah Nehemiah. Dia memiliki visi
yang berani (dari Tuhan) untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dia berdoa,
berani minta ijin dari raja, membuat rencana, dan membagikan visi itu kepada bangsa
Israel. Sangat penting kita membagi visi kita kepada yang mengikuti kita. Kemudian
ia menyeleksi mereka untuk tugas masing-masing dan menantang mereka untuk
menyelesaikan visi tersebut.
Membuat rencana mentoring. Membagi rencana tersebut dengan mentoree (dan juga
membagikan hidup kita.) Kalau mentoree dan mentor tidak memiliki visi yang sama,
maka cobalah untuk menantangnya supaya bisa mengikuti visi yang ada.
Memberikan dorongan dari dalam hati mentoree.
6. Ketekunan
Akan ada banyak kritik atas cara yang anda lakukan, rencana yang anda buat dan lainlain… Nehemiah juga berani menghadapi kritik tersebut. Tetapi ia terus bertekun.
Ketekunan anda akan membuat perbedaan dari pengikut Kristus yang akan maju atau
mundur.
Menghadapi kritik dengan jawaban yang lemah-lembut (Amsal 15:1)
Ingatlah bahwa, pembalasan adalah tugas Tuhan bukan hak kita (Zakh. 4:6)

Sesi 7: Menanyakan Sesuatu
Tujuan: Pertanyaan yang mana harus ditanyakan?
Alat: Halaman 7 dalam makalah
Metode

•
•
•

Calon mentor akan menjawab pertanyaannya sendiri. Usulkan mereka berdoa
sebelum mengisi pertanyaan. 25 menit
Buatlah kelompok dalam 4-5 orang untuk membahas hasilnya.
Wawancara, minta mereka semua menulis jawaban mereka di kertas lain
pertanyaan berikutnya.
o Saya mau menjadi mentor karena __________________.
o Saya mempunyai target gol pribadi sebagai mentor

Saya tahu hubungan dengan mentoree sangat penting, jadi saya akan

1.
2.
3.
4.
hal ini untuk membangun hubungan yang baik.
Sesi 8: Proses
Tujuan: Calon mentor akan memahami langkah-langkah untuk mencapai tujuan
dalam mentoring.
Alat: Halaman 12 makalah
Metode: Ceramah
Langkah pertama adalah pilih mentoree. Khususnya, kita harus menanyakan hal –
hal yang penting kepada calon mentoree. Mungkin kita tidak mempunyai
pengalaman atau karunia dalam hal memahami apa yang sedang dicari oleh
mentoree. Jangan malu mengatakan tidak jadi kepada mentoree kalau memang
tidak cocok. Jangan merasa ditolak. Kita harus mengerti harapan dari mentoree
dalam hubungan ini.
Langkah ke dua ialah membuat rencana. Jangan terlalu berambisi. Buatlah
rencana untuk satu tahun. Mungkin anda mau mengambil lebih banyak waktu
dengan mentoree supaya bisa mengenal dia dengan lebih akrab. Rencanakan golgol yang mentoree dan anda setujui yang penting buat perkembangannya. Jangan
terlalu banyak gol (nanti tidak tercapai tawar hati/ malu.) Rencana yang anda buat
bisa tiap 3 bulan, tiap bulan, atau mingguan. Berapa sering anda mau bertemu
dengan mentoree? Ingatlah, berikanlah kesempatan kepada mentoree untuk
mandiri dan membuat usaha sendiri.
Menuliskan suatu perjanjian di antara anda berdua. Isi dalam perjanjian tersebut
mengungkapkan hubungan, gol-gol, dan perjanjian lainnya. Berdoa atas
perjanjian yang sudah disepakati. Simpan dengan 3 salinan; satu untuk mentor,
satu untuk mentoree dan yang ketiga untuk seseorang yang dikenal baik oleh
keduabelah pihak. Ingat perjanjian ini mengikat saudara dengan mentoree dan dia
dengan anda.
Meninjau perjanjian tersebut setiap 3 bulan dan melihat perkembangannya.
Kira-kira apa yang harus ada di dalam rencana?

Mungkin hal rohani. Misalnya, membaca PL & PB dalam satu tahun dalam saat
teduh masing-masing. Atau belajar 2 buku setiap bulan. Atau komitmen untuk
bergaul dengan Tuhan 1 jam per hari.
Rencana bisa saja mengenai hal yang praktis. Seperti bagaimana caranya untuk
membimbing ibadah kontekstual. Atau menyiapkan khotbah, PI di jalan…
Prosesnya:
1. Saya menonton mentor
a. Cara yang paling mudah adalah mereka melihat kita melaksanakan itu.
Ingat pesawat terbang dari kertas… Menjelaskan sesudah kegiatan
selesai.
2. Kita melaksanakannya secara bersama-sama
a. Bersama-sama berarti, mereka mendapat bagian dalam pelayanan.
Dan mereka juga bisa dibantu oleh kita kalau memang dibutuhkan.
Tetapi jangan terlalu cepat. Kita bukan teladan lagi tetapi tugas kita
adalah membantu mereka. Sesudah hal ini dilakukan maka bisa
membahas dan menyesuaikan apa yang masih kurang. Jangan lupa
untuk memberikan pujian kepada mereka atas kelakuannya yang baik.
Karena hal tersebut akan membangkitkan semangat untuk melayani
yang lebih efektif. Berusahalah untuk sabar dengan dia. Ingat ia
masih belajar.
3. Saya Menonton Anda
a. Pada tahap ini, kita melihat bagaimana caranya ia melakukan hal
tersebut. Kemudian dibahas dan tetap ingat ia masih belajar. Tetapi
sekarang ia mengambil semua bagian tugas yang harus dikerjakannya.
Kita harus diam dan memberi kesempatan kepada mentoree untuk
melakukan semuanya.
Kemudian, anda berdua akan sangat bersemangat dan akan melihat kemajuan
mentoree dalam pelayanan. Dan pada suatu saat nanti, ia juga akan menjadi mentor
untuk generasi berikutnya. Demi kemuliaan Tuhan. Semoga sukses dalam
mementoring.

Contoh Perjanjian
Saya _______________(nama) dan tanda tangan
Memutuskan untuk membuat perjanjian ini dengan mentoree, bahwa:
1. Kita akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Kepala atas Tubuh-Nya.
2. Kita akan bekerja keras untuk mencapai gol-gol di bawah ini.
3. Kita akan mengikuti rencana ini dengan tekun.
4.

Gol:
1. Membaca semua Alkitab dalam satu tahun.
2.

Rencana:
1. Kita akan bertemu setiap minggu untuk berdoa dan membahas bacaan Alkitab
dalam minggu ini.
2. Kita akan ber-PI tiap dua minggu di jalan.
3.

Tanda tangan _______________
(Mentoree)

Tanggal______________

