Studi Kasus

1. Bacalah 1 Tim 4:12; 5:1,2. Bayangkan Anda sebagai seorang pelayan
lapangan, yang sudah 5 tahun melayani di antara salah satu STA, dan Anda
sebagai pemimpin tim (terdiri dari 5 orang). Tahun lalu badan pengutus Anda
menambah satu staf member care, yang mengunjungi setiap tim lapangan 2 kali
setahun. Orang tersebut pernah mengunjungi tim Anda sekali. Ia adalah orang
yang cukup baik hati dan rohani, tapi lebih mudah daripada Anda; dan ia tidak
pernah melayani langsung di antara STA.
Selama dua/tiga bulan akhir-akhir ini Anda merasa hubungan Anda
dengan Tuhan sangat kurang akrab. Seluruh hidup Anda seperti berwarna abuabu, dan doa-doa Anda rasanya hanya niak setinggi langit-langit, lalu kembali
tanpa jawaban apa-apa. Pada minggu depan, staf member care ini akan
mengunjungi tim Anda.
Apakah Anda mau menyebut masalah Anda dalam percakapan dengan
dia? Sedalam manakah? Mengapa? Bagaimanakah perasaan Anda mengenai
kesempatan untuk membuka diri kepada orang member care ini?
Diskusikanlah.

2. Bacalah Ef 5:21. Bayangkan Anda sebagai seorang pelayan lapangan; salah
satu anggota dalam tim yang terdiri dari enam orang. Dua hari lalu pemimpin tim
Anda menegor salah seorang anggota tim (dibawah empat mata). Kemarin
teman ini (yang ditegor) mengeluh kepada Anda, karena ia merasa tidak enak
dengan tegoran tersebut. Ia merasa tersinggung dan marah, dan sedang
berpikir kalau ia mungkin mau keluar dari tim.
Pada saat Anda mendengar semua omongan dia, Anda kebanyakan diam
dan mendengarkan saja, karena Anda bingung: mau jawab bagaimana?
Sebenarnya Anda setuju dengan tegoran pemimpin tim, dan merasa tegoran itu
diperlukan. Tapi karena nada suara teman Anda saat menceritakannya begitu
tegas dan penuh emosi, Anda tidak berani berkata apa-apa.
Sekarang Anda merasa bingung dan agak bersalah. “Apa yang harus
saya lakukan sekarang? Apakah saya sebaiknya coba memberitahu teman saya
pendapat saya sebenarnya? Memberitahu pemimpin tim bahwa orang ini
kecewa dan tersinggung dengan tergoran tersebut? Memberitahu pasangan
(suami/istri) saya situasinya dan meminta pendapat dia? Menghindari saja
percakapan mengenai soal ini?”
Bagaimanakah kehendak Allah? Apa yang Anda mau lakukan?
Diskusikanlah.
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3. Bacalah Mat 18:15-17. Bayangkan Anda sebagai seorang pelayan lapangan
STA. Salah seorang anggota tim Anda (sebutkan “Si A”) cukup sering berbicara
dengan cara yang menyinggung perasaan Anda dan membuat Anda merasa
terhina. Anda sudah lama terganggu dengan hal ini, tapi merasa, “Tidak pantas
saya memberitahu dia. Seharusnya ia tahu. Ketua tim sudah tahu saya
terganggu. Sebaiknya ia yang menangani masalah ini.”
Kemarin Anda menyebut masalah ini kepada seorang teman, dan
sesudah beberapa waktu mendiskusikannya, teman ini bertanya, “Bukankah ini
salah kalau kita menggosipkan Si A begini?” Sekarang Anda merasa bingung.
Apakah percakapan itu salah? “Apakah seharusnya saya hanya bungkam
mengenai soal ini? Apakah sebaiknya saya meminta ketua tim untuk melakukan
sesuatu? Apakah sebaiknya saya sendiri berbicara dengan Si A? Kalau bicara
langsung dengan dia, bagaimanakah cara yang cocok?”
Bagaimanakah jawaban Anda? Bagaimanakah jalan keluar yang
memuliakan Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya? Diskusikanlah.
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