Hal. 1

Mentoring – Strategi Tuhan
“Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan yang berat kamu
telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.” (I Tes 1:6)
“Mentoring adalah sebuah pelayanan pelipatgandaan. Setiap kali kita
ikut berperan untuk membentuk sebagian dari kehidupan seseorang,
kita sedang memulai suatu proses yang secara ideal tidak pernah
berhenti.” Howard & Bill Hendricks
“Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.” (Amsal 27:17).

Memperkenalkan DIRI
Nama saya adalah : ________________________________
Orang yang paling mempengaruhi kehidupan saya adalah:

Apa Itu Mentoring? Dan Kenapa Perlu?
Seorang Mentor adalah …
“1. Penasihat terpercaya atau pembimbing, 2. Guru atau pembina”
“Pembimbing, Pengembang jiwa murid.”

Mentoring adalah …
“Sebuah proses di mana kita membuka kehidupan kita kepada orang lain, membagikan
kehidupan kita dengan orang lain; sebuah proses di mana kita hidup untuk GENERASI YANG
AKAN DATANG.”

Mentoring adalah …
A. Sebuah hubungan
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B. Sebuah Proses

Mentoring penting karena …
A. Yesus melakukannya
Matius 4:18-22
Lukas 5:1-11, 27
Lukas 6:12-16
B. Hidup untuk GENERASI YANG AKAN DATANG
Roma 8:29
C. Cara terbaik untuk memberikan contoh Sifat – mengamati daripada diajar.
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Uraian Pekerjaan (Job Description) Seorang Mentor
Berilah Tanda (V)
____ 1. Saya bersedia mengulurkan waktu yang diperlukan untuk membangun hubungan yang
kuat dan berkepanjangan dengan orang yang dibina oleh saya.
____ 2. Saya bertekad untuk percaya kepada potensi dan masa depan murid; untuk
menceritakan kepada murid saya tentang masa depan yang luar biasa yang dapat saya
lihat untuk dia; menjelaskan kemungkinan-kemungkinan bagi kehidupannya.
____ 3. Saya bersedia untuk memperlihatkan diri saya yang sebenarnya di depan murid saya,
bersedia untuk membagikan bukan saja kekuatan dan sukses saya tetapi juga
kelemahan, kegagalan, dan dosa saya.
____ 4. Saya bersedia untuk jujur tetapi bersifat membangun pada saat menunjukkan
kesalahan, ketidakdewasaan, dan kelemahan murid saya.
____ 5. Saya bertekad untuk berdiri bersama murid saya dalam masa pencobaannya walaupun
pencobaan tersebut datang karena kesalahan murid sendiri.
____ 6. Saya bertekad untuk menolong murid saya menentukan sasaran/gol-gol untuk
kehidupan rohaninya atau pelayanan dan untuk menolong murid saya untuk
mempunyai angan-angannya sendiri.
____ 7. Saya bersedia untuk mengevaluasi secara obyektif perkembangan dari sasaran/gol-gol
murid saya.
____ 8. Saya bertekad untuk dengan setia hidup sesuai dengan segala sesuatu yang saya
ajarkan.
____ 9. Saya harus sadar bahwa tidak ada kompetisi di antara diri saya dan mentor-mentor
lain.
____ 10. Yang paling penting, saya bertekad untuk memperlihatkan Kristus kepada murid saya.
“Ia [Yesus] harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.” (Yohanes 3:30)
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Hubungan
Yesus

Mentor

Murid

Mempertimbangkan hubungannya
A. Ini adalah hubungan antara mentor dan murid; dan
B. Secara bersama, hubungan di dalam Kristus
C. Ini adalah sebuah hubungan berdasarkan Kepercayaan, Kasih, Afirmasi/penegasan
D. Ini berarti menyalurkan diri kita sendiri ke dalam diri orang lain.

Bertanyalah kepada diri kita sendiri:
a. Kenapa saya ingin menjadi seorang mentor?

b. Apa yang menjadi sasaran/gol-gol saya untuk mementor?

c. Hubungan semacam apa yang saya mau kembangkan dengan murid saya?
(contoh: “Saya suruh, kamu melakukan,”)
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Krisis Dalam Mementor
Pertanyaan:

Bagaimanakah saya dapat membina orang ini – apakah saya mengasihi dia?
Apakah saya dapat menegur dia? Apakah saya boleh marah sama dia?”

Jawaban:

Menasihati dengan kasih

7 Hukum Nasihat Dengan Kasih
Hukum 1. Pada saat kita menghadap murid kita, kita harus jujur dan tidak berbelit-belit.
Hukum 2. Menunjukkan sifat kasih tanpa syarat (Agape) dan sifat saling menerima.
Hukum 3. Harus spesifik, jangan berbicara secara umum
Hukum 4. Menunjukkan sifat perduli
Hukum 5. Membangun di atas kekuatan, karunia, dan sifat murid kita dengan dorongan yang
positif
Hukum 6. Mengafirmasikan boleh di depan umum, tetapi menasihati secara 4 mata saja.
Hukum 7. Membangun di atas dasar hubungan pribadi bukan karena sekedar program bersama.

Batu Penjuru Nasihat Yang Penuh Kasih – KASIH SAYANG
☺
☺
☺
☺
☺

Kasih Tanpa Syarat
Dorongan Yang Positif
Keperdulian
Afirmasi
Berbicara Kepada Masalah Yang Spesifik

Ayat-Ayat Alkitab
1 Tes 2:7; II Kor 2:4; II Tim 1:3-4; II Tim 4:9

Lihatlah Kepada Yesus
Bagian-Bagian Dalam Hubungan Mentor
A. Kegagalan Dan Dampaknya


Kegagalan tetap mempunyai suatu nilai; Kegagalan adalah bagian dari proses
pendidikan

Kebanyakan di antara kita belajar lebih banyak melalui kegagalan dan pergumulan

Contoh Kegagalan

12 Murid Yesus (bertengkar, saling menghina, ingin menjadi yang terbesar)

Yesaya 53:2-3
MENTOR YANG BIJAK BELAJAR UNTUK MENGETAHUI KESEMPATAN DI
DALAM SETIAP KRISIS ATAU KEGAGALAN DAN DAPAT MENOLONG
MURIDNYA UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SAMA
B. Kehidupan Sebagai Contoh
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Mengikut Kristus dengan konsisten – Tingkah laku harus sama dengan perkataan kita.
“Integritas adalah hal yang penting dalam kehidupan setiap mentor. Sebagai seorang mentor,
anda diamati, dinilai, diuji, dan ditiru. Kalau ada kemunafikan dalam kehidupan kita, kalau
perkatanan kita tidak sama dengan tingkah laku kita, mereka yang mengamati kita akan
kecewa atau akan melakukan kemunafikan yang sama.”
Ayat-ayat Alkitab

I Raja-Raja 9:7

C. Kesetiaan
Bagaimana status hehidupan doamu?
Doa adalah dasar semua pelayanan
Yesus berdoa – Markus 6:46; Matius 14:23
Rintangan-Rintangan Dalam Doa

Ritualisme (Doa yang Standar)

Repetisi/Diulang-ulang

Keangkuhan
Ayat-ayat Alkitab

Matius 23:14; 6:7; Markus 14:36; Roma 8:15; Galatia 4:6

D. Hikmat
Hikmat adalah kompas etika dan rohani, perasaan dalam hati nurani yang menentukan jalan
kita pada saat kita ada di persimpangan jalan dan harus memilih di antara jalan yang benar
dan yang salah.
Mazmur 75:6,7
Tes Hikmat
1. Apakah keputusan atau kegiatan ini akan menolong saya menjadi lebih seperti Kristus (I
Yoh 2:6)?
2. Apakah saya memang harus melakukan kegiatan ini ataukah hal itu akan menghalangi
tujuan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus (Ibrani 12:1)?
3. Apakah kesaksian saya kepada dunia ini akan dikuatkan atau dirusak oleh kegiatan ini?
4. Apakah kegiatan ini akan membangun saya di dalam Kristus?
5. Apakah saya akan menjadi contoh yang baik kepada saudara seiman saya?
Ayat-ayat Alkitab

Mat 19:24; Dan 2:20-21; Maz 19:7; Kol 4:5; I Kor 10:23,24

E. Memberi Semangat Pada Murid
Orang Yang Biasa, Motivasi Yang Luar Biasa
Contoh Dari Alkitab – Nehemia

Berani

Berencana

Membagikan Visi

Mengidentifikasikan Diri Dengan Umat

Menantang Umat
Motivasi dari dalam – bukan dengan menggunakan imbalan
Ayat-ayat Alkitab

Neh 2:17; Mat 16:24,25; KPR 11:24; II Tim 4:11; Rom 12:15;
Yoh 14:12
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F. Ketekunan
Orang yang memiliki visi, orang yang berusaha untuk membangun, dan orang yang ingin
maju adalah sasaran utama orang-orang yang suka mengkritik.
Nehemia

Pasal 2
Pasal 4
Pasal 7

Oposisi mulai
Oposisi mengingkat
Oposisi menjadi serius/bahaya

Ketekunan berarti “Bertahan Dalam Pertempuran”
“Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman” (Amsal 15:1)
Ayat-ayat Alkitab

II Tim3:11; I Tim 1:20; II Tim 4:14; III Yoh 10; Neh 4:2,3; I Sam
17:47; II Kor 4:8,9

Jadi, Maukah Kita Menjadi Seorang Mentor?
Langkah 1 – Memilih Seorang Murid
A. Bertanyalah tentang latar belakang, minat, dan komitmen calon murid.

Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Anda ingin mencapai apa dalam hidupmu?

Ceritalah tentang minatmu.

Anda mempunyai bakat dalam hal apa saja?

Ceritakan latar belakang kehidupanmu

Ceritalah tentang keluargamu

Imanmu sebesar apa?
B. Bertanyalah kepada dirimu sendiri apa yang menjadi motivasi, kontribusi, dan minatmu?
Apakah hal ini cocok dengan calon murid tersebut?

Dalam hal apa orang ini mirip dengan saya?

Apa menjadi kebutuhan orang ini? Apakah saya dapat melihat kebutuhannya orang
ini?

Apakah saya menanggapi kebutuhan-kebutuhan itu sekarang?

Apakah orang ini ingin bantuan saya?

Apakah sekarang waktu yang tepat bagi orang ini untuk menjadi murid saya?

Bagaimanakah keadaan orang ini dalam 10 tahun mendatang, dengan atau tanpa
pengaruh dari saya?
C. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, “Apakah saya ingin mempengaruhi kehidupan orang
ini?” “Kenapa saya mau mempengaruhinya?” “Orang ini memiliki kualitas apa?”

Langkah 2 – Apakah Saudara Mempunyai Rencana?
Membuat Rencana






Membuat rencana secara tahunan.
Membuat perjanjian antara Mentor dan Murid.
Menulis dan menandatangani perjanjian tersebut.
Menyadari isi dari rencana saudara.
Mengevaluasi rencana saudara setiap tiga bulan.

CONTOH SEBUAH RENCANA:
Hal-Hal Rohani
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Mempelajari Firman Tuhan
Mengembangkan kehidupan rohani
Mengembangkan doa
Dll

Hal-Hal Fisik

Bagaimana mengadakan pelayanan

Bagaimana memimpin pertemuan

Bagaimana melakukan penginjilan
 Dll

