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Mulai dari

“siapakah (anggota)
Majelis Jemaat itu”?



Efesus 4:11-13
• Pejabat gerejawi dan berbagai

pelayanan di gereja/jemaat adalah
anugerah Tuhan kepada gereja-Nya dan
kepada dunia (ayat 11).

• Tujuan dari penganugerahan pejabat
gerejawi dan berbagai pelayanan itu
adalah agar mereka “memperlengkapi”
orang-orang kudus.



Lalu...

“Apakah tugas (anggota)
Majelis Jemaat itu”?



Efesus 4:11-13
• Tugas pejabat dan pelayanan gerejawi

adalah memperlengkapi anggota
jemaat, agar melakukan tugas
pelayanan (dalam arti seluas-luasnya),
membangun tubuh Kristus, mencapai
kedewasaan penuh, kesatuan iman dan
pengetahuan yang benar tentang Anak
Allah (ayat 12).



Efesus 4:11-13
• “Memperlengkapi” =

menjadikan/memampukan warga
jemaat (mengajar, memimpin,
memotivasi, merawat, mencari bila
terhilang), agar dapat merealisasikan
tugas pengutusan mereka (Tata
Laksana Ps 77-166).

• Majelis Jemaat melaksanakan tugas itu
sebagai suatu keutuhan/entitas (prinsip
presbiterial)



Tugas itu dilaksanakan, melalui...
• Tugas kepemimpinan (Tata Dasar Ps

10, Tata Laksana Ps 167) di tengah
jemaat, bukan di atas atau bukan di
bawah jemaat.

• Majelis Jemaat melakukan tugas
kepemimpinannya secara kolektif
(prinsip presbiterial).



Tugas itu dilaksanakan, melalui...
• Karakter kepemimpinan yang bukan

memerintah/mendominasi/ mengatur,
tetapi melayani (karakter diakonia)

• Bukan hanya fungsi manajerial tetapi
juga fungsi spiritual.



“Spiritual” karena...



Spiritual...
• Mengarahkan (warga) jemaat kepada

Kristus, sang Kepala Gereja...

• Baik dalam aspek iman mau pun dalam
aspek realisasi tugas panggilan
(warga) jemaat.



Maka baik sebagai MJ,
mau pun sebagai

Penatua/Pendeta...



Majelis Jemaat...
• Secara teratur merefleksikan tugas

panggilan jemaat, sebagai Tubuh
Kristus, dan berusaha dengan
segenap daya untuk memimpin dan
melayani jemaat agar melaksanakannya
dengan sebaik mungkin.

• Menggalang relasi yang baik dengan
badan-badan pelayanan dan warga
jemaat (kolegialitas).



Penatua/Pendeta...
• Merefleksikan dan menghayati

perannya sebagai pemimpin yang
melayani (meneladani Kristus)

• Merefleksikan dan meyakini tugas
panggilan dirinya sebagai orang
percaya yang adalah bagian dari
jemaat-Nya.



Penatua/Pendeta...
• Mensyukuri panggilan-Nya, dan

berusaha dengan segenap daya untuk
melaksanakannya sebaik mungkin.

• Menggalang relasi yang baik dengan
rekan-rekan anggota MJ, badan-badan
pelayanan dan warga jemaat
(kolegialitas).



John C. Maxwell:
I like to distinguish between a "goal
mindset" and a "growth mindset." A
church leader with a "goal mindset" has
very tangible, numerical goals to achieve
over a specific period of time. Nothing is
wrong with clearly defined goals, but
there's a better way of thinking that I call a
"growth mindset." A growth mindset
recognizes goals on the journey, but only
as part of a process—not as the end
results.


