5. 1

Uraian Pekerjaan (Job Description)

Mentor yang “ideal”:
1. Orang lahir baru yang dewasa dalam imannya
2. Aktif sebagai anggota jemaat
3. Saksi Injil yang baik dalam lingkungannya
4. Memiliki pengalaman pelayanan lintas budaya
5. Rela menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk menolong yang mau dimentor agar dia bisa
melalui proses masuk ke dalam pelayanan tersebut.
1) Tanggung jawab rohani
a) Membangun kehidupan rohani yang sehat dari mentoree dengan cara membahas buku
Pemahaman Alkitab dalam Persekutuan Doa seminggu sekali (Buku disediakan oleh
Lembaga).
b) Menanamkan pentingnya doa peperangan rohani & doa syafaat dalam penginjilan
dengan cara melakukan Persekutuan Doa seminggu sekali.
2) Tanggung jawab Pelatihan Keterampilan Penginjilan
a) Mengajarkan keterampilan PI kepada mentoree dengan cara pergi bersama-sama
seminggu 2 kali.
b) Menunjukkan kepada mentoree berbagai sarana yang cocok untuk pelayanan penginjilan
(literatur/traktat, kaset, film dll).
c) Mengevaluasi pengalaman orang yang dibimbing dan memberikan umpan balik guna
meningkatkan kemampuan mereka selama PELATIHAN berlangsung.
d) Menanamkan rasa percaya diri dan pemahaman untuk menggunakan keterampilanketerampilan itu.
e) Memberi motivasi kepada Mentoree untuk mengobarkan karunia yang dimilikinya,
terutama karunia penginjilan.
f) Mengamati/mengawasi tindakan mentoree pada saat pergi penginjilan/cari kontak
bersama-sama.
3) Tanggung jawab keamanan/lingkungan
a) Membimbing mentoree untuk masuk ke dalam masyarakat/lingkungan di tempat
mentoree tinggal.
b) Membantu mentoree terlibat dalam kegiatan lingkungan.
Mintalah setiap mentor untuk memberi tanda kepada Uraian Pekerjaan/Job Description yang di
bawah ini:
Berilah Tanda (V)
____ 1. Saya bersedia mengulurkan waktu yang diperlukan untuk membangun hubungan yang
kuat dan berkepanjangan dengan orang yang saya bina.
____ 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 itu sendiri.
____ 6. Saya bertekad untuk menolong murid saya menentukan sasaran/gol untuk kehidupan
rohaninya atau pelayanan dan untuk menolong murid saya untuk mempunyai anganangannya sendiri.
____ 7. Saya bersedia untuk mengevaluasi secara obyektif perkembangan dari sasaran/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.

