Tujuh Kebiasaan
Para Pelayan Lintas Budaya Yang Sangat Efektif
Apakah yang membuat seorang pelayan lintas budaya menjadi efektif ? ...
Ada tujuh hal yang bisa dikembangkan oleh seorang pelayan lintas budaya, untuk
merenungkan dan merencanakan supaya menjadi sangat efektif dalam kehidupan dan
pelayanan mereka.
1) Kerohanian: Apakah anda sedang bertumbuh dalam anugerah atau sedang mandek
dalam hubungan pribadi anda dengan Kristus ? Apakah yang telah menolong anda untuk
bertumbuh ? Apakah yang menghalangi pertumbuhan anda ? Apakah yang harus diubah ?
Bagaimana pengalaman pelayanan anda memperkuat atau mengganggu pertumbuhan
rohani anda ?
2) Keluarga: Bagaimana keadaan pernikahan anda ? Bagaimana hubungan anda dengan
anak-anak anda ? Hal yang spesifik apakah yang telah anda lakukan untuk membangun
pernikahan dan hubungan dengan anak-anak anda ? Jika anda belum menikah, bagaimana
caranya anda memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain ?
3) Mental: Apakah anda sedang bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan ? Apakah
yang telah anda lakukan untuk menambah kemampuan profesional, bahasa dan budaya?
Hal yang spesifik apakah yang yang telah anda lakukan untuk terus mengembangkan
kemampuan berpikir anda ?
4) Pisik: Apakah yang anda lakukan untuk menjaga kondisi pisik anda ? Apakah anda
tertolong kalau ada istirahat yang lebih, diet yang lebih baik, dan olahraga secara teratur ?
5) Pergaulan: Apakah anda telah mengembangkan persahabatan lintas budaya yang kuat
? Bagaimana keadaan hubungan anda dengan pelayan lintas budaya lainnya dan dengan
rekan-rekan pelayanan anda ? Apakah yang telah menolong atau menghalangi
pertumbuhan dalam hubungan yang berciri kasih saling mempercayai ? Daftarkan caracara yang akan anda doakan dengan serius, untuk menumbuhkan kasih dan kepercayaan
dalam team anda selama tahun ini.
6) Visi: Apakah harapan-harapan dan impian anda untuk digunakan Allah dalam
kehidupan orang lain ? Kalau seandainya Allah memberkati pelayanan anda dengan
kelimpahan berkat-Nya, maka perbedaan apakah yang akan nampak dalam diri orang lain
dan gereja ? Tanda-tanda apakah yang membuktikan bahwa, Allah menggunakan anda
untuk membuat perbedaan yang kekal dalam diri orang lain ?
7) Aktifitas: Bagaimana Allah telah memakai pelayanan anda untuk menggenapi visi
Kerajaan-Nya ? Apakah yang telah anda lakukan untuk menghambat penggenapan visi
Kerajaan tersebut ? Buatlah daftar hal-hal yang semestinya anda “lakukan” dan daftar
hal-hal yang semestinya anda “tidak lakukan.”

