Informasi untuk Membantu para Pemimpin dan
Dewasa Lajang Muda (DLM)

5 Sumber Peningkatan Kerohanian Teratas untuk DLM di AS

Yang DLM Butuhkan
Hubungan dengan
Allah
Memiliki hubungan pribadi dengan
Allah mendorong perilaku religius
pribadi yang berkelanjutan. DLM
membutuhkan banyak pengalaman
rohani pribadi sewaktu mereka
melanjutkan perjalanan hidup
mereka. Pengalaman ini sering
terjadi dalam konteks hubungan
pribadi yang mendalam dengan
orang lain.

Waktu bersama keluarga atau
teman
Waktu di alam
Menghadiri bait suci
Doa pribadi

Budaya Gereja

Transisi yang Mengganggu
Transisi dari remaja ke DLM dan dari DLM ke DL
bisa sangat sulit. Rutinitas dan kebiasaan religi,
serta interaksi sosial, menjadi terganggu,
menciptakan waktu yang tidak nyaman dan
evaluasi ulang.

Merasa Dihakimi

Relevansi
Dewasa muda membutuhkan pesan,
kegiatan, pengalaman peribadatan,
dan interaksi dengan para pemimpin
yang selaras dengan keadaan dan
tahap kehidupan mereka saat ini.

Bagaimana Menolong DLM

Mengapa DLM Bergumul

Dukungan Sosial dan
Menjadi Bagian
Merasa cocok dan memiliki
teman di Gereja yang membuat
mereka merasa diterima dan
penting adalah kuncinya.

Bagaimana kita dapat memanfaatkan
pelayanan, waktu bersama teman atau
keluarga, dan waktu di alam untuk
membantu orang muda meningkatkan
hubungan mereka dengan Yesus
Kristus, meningkatkan rasa menjadi
bagian dan jalinan hubungan, serta
tetap berada di jalan perjanjian?

Melayani orang lain

Beberapa merasa dihakimi oleh anggota lain,
yang menuntun pada perasaan terasing dari Injil.
Pria yang tidak melayani misi dan mereka yang
tidak menikah "tepat waktu" terutama akan
sangat terdampak.

DLM bergumul dengan
elemen budaya Gereja yang
berfokus "pada penampilan
lahiriah" (mis. jenggot,
tindikan kedua di telinga,
kondisi lajang, pelayanan
misi) alih-alih "pada hati."
Demikian pula, DLM
bergumul dengan ciri-ciri
budaya yang membuat sulit
untuk membedakan antara
tradisi dan doktrin.

Budaya
Menyambut
Bantulah menciptakan
lingkungan Gereja yang
lebih menyambut yang
memupuk hubungan yang
dalam dan bermakna.
Selain itu, berfokuslah
pada membantu DLM
merasa dipahami dan
didengar, bukan hanya
diajak bicara [sementara
mereka hanya
mendengarkan.

Pengalaman
yang
Relevan

Pertimbangkan cara
menjadikan pengalaman
Gereja lebih relevan bagi DLM.
Beberapa kemungkinan adalah
pengalaman jam kedua yang
lebih intim (lebih sedikit orang),
fokus yang lebih besar pada
peluang pelayanan yang
bermakna, forum untuk
membahas masalah yang sulit,
dan pergeseran dalam
bagaimana pesan dikemas dan
dikomunikasikan oleh para
pemimpin.

Saat Anda Mempertimbangkan Solusi di Area Anda …
Berfokuslah pada DLM yang, apa pun alasannya, …

Ingatlah bahwa Proses untuk mengembangkan solusi sama pentingnya dengan solusi

Bergumul dalam iman mereka

· Tidak yakin tentang komitmen mereka pada Gereja
· Telah mengungkapkan pertanyaan atau keraguan
· Telah berbuat dosa dan merasa mereka tidak punya jalan
kembali

Tidak Cocok

Dengarkan

Konsultasi Bersama
"Bangun persatuan dengan
berkonsultasi bersama, berbagi
perasaan dan gagasan yang jujur,
dan saling mendengarkan"

"Didengar adalah begitu miripnya
dengan dikasihi sehingga bagi
kebanyakan orang itu hampir
tidak bisa dibedakan"

· Lebih introver
· Terlihat dan bertindak secara berbeda
· Memiliki pandangan politik dan sosial yang beragam

Fase
Percontohan

Kurang Dukungan Sosial

·
·
·
·
·

Orang insaf di Gereja
Memiliki sedikit teman atau keluarga yang anggota
Bercerai atau menjadi janda/duda
Mengidentifikasi diri sebagai minoritas (ras, orientasi seksual)
Mengalami status ekonomi yang lebih rendah

Upayakanlah wahyu, karena di
atas batu karang inilah Kristus
membangun Gereja-Nya

Bertindak dengan iman, asas
tindakan dan kuasa

Ujilah

Membangun

Pertimbangkan gagasan yang sebelumnya telah dibuat oleh DLM di seluruh AS.
Kegiatan dan Bersosialisasi

Pengalaman Beribadat

· Kegiatan mingguan yang lebih holistik (yaitu yang
menyenangkan dan rohani, sosial, fisik)
· Tempat berkumpulnya DLM
· Konferensi DLM
· Pengalaman Institut yang baru dan berbeda

· Ruang di gereja untuk mendiskusikan topik yang sulit
· Opsi jam kedua yang ditingkatkan atau fleksibel (misalnya,
ukuran kelas yang lebih kecil, metode pengajaran yang lebih
interaktif)
· Di luar tata cara sakramen, sesuaikan atau perluas
pengalaman ibadat hari Minggu

Grafik ini dibuat sebagai sumber daya untuk membantu para pemimpin dan dewan
dewasa lajang muda sewaktu mereka mengembangkan solusi untuk memenuhi
kebutuhan dewasa lajang muda di area mereka.

Pelayanan dan Kontribusi

· Lebih banyak DLM di posisi kepemimpinan
· Menghilangkan pemanggilan "ringan atau palsu"
· Pemberian pelayanan lokal (misalnya, dapur umum,
kebun komunitas, JustServe, atau peluang pelayanan
berkelanjutan lainnya yang secara reguler diikuti oleh unit
tersebut)

