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Apa Peran Kantor Cabang?

Di sekitar 240 negeri, ada lebih dari delapan juta

Saksi-Saksi Yehuwa yang memberitakan kabar baik

Kerajaan Allah. Mereka menjalankan tugas yang

Yesus berikan kepada pengikutnya. (Matius 24:14;

28:19, 20) Kegiatan mereka diatur oleh hampir

90 kantor cabang di seluruh dunia, yang semuanya

diarahkan oleh Badan Pimpinan Saksi-Saksi

Yehuwa di Warwick, New York, Amerika Serikat.

Kantor cabang mengatur kegiatan penginjilan

dan mengurus kebutuhan Saksi-Saksi Yehuwa di

wilayah tertentu. Di setiap cabang, ada para pena-

tua berpengalaman yang dilantik oleh Badan Pim-

pinan untuk menjadi anggota Panitia Cabang. Se-

bagai wakil Badan Pimpinan, mereka dengan setia

mengikuti petunjuk dari Firman Allah serta ”budak

yang setia dan bijaksana”.—Matius 24:45-47.

’PERGILAH, BUATLAH ORANG-ORANG . . .
MENJADI MURID’ MATIUS 28:19

Selamat datang di kantor cabang Saksi-Saksi Yehuwa Korea!

Semoga kalian menikmati kunjungan ini.

Kompleks kantor cabang kami disebut Betel, yang artinya ”Rumah Allah”.



Kantor cabang mengarahkan kegiatan Saksi-Saksi

Yehuwa melalui berbagai departemen.

Departemen Dinas mengurus hal-hal seputar

kegiatan penginjilan dan menyediakan petunjuk

Alkitab untuk sidang-sidang jemaat. Departemen

ini juga membuat pengaturan untuk kebaktian

dan sekolah-sekolah Alkitab. Selain itu, Departe-

men Dinas mengatur batas-batas daerah sidang

dan menentukan di mana saja Balai Kerajaan dan

Balai Kebaktian diperlukan.

Ketika ada situasi darurat yang memerlukan bantuan

medis, kantor cabang dengan pengasih memberikan

dukungan dan arahan melalui Departemen Informasi

Rumah Sakit. Departemen ini membantu Saksi-Saksi

Yehuwa mendapatkan perawatan kesehatan yang

bagus dan tanpa darah. Mereka juga berusaha agar

para dokter mau bekerja sama dengan pasien Saksi.

Departemen Hukum dan Bagian Humas ”menggu-

nakan hukum untuk membela kabar baik” dan berupa-

ya meluruskan kesalahpahaman orang-orang tentang

kepercayaan dan kegiatan Saksi-Saksi Yehuwa.

—Filipi 1:7.

MEMBERIKAN ARAHAN

Merencanakan kebaktian

Menyediakan petunjuk Alkitab bagi sidang jemaat

Membagikan informasi kepada dokter Departemen Hukum dan Bagian Humas



Membangun Rumah Ibadah

Kantor cabang memberikan persetujuan untuk

membangun Balai Kerajaan dan Balai Kebaktian.

Mereka mengawasi pembangunannya dan memastikan

agar balai-balai yang sudah ada dirawat dengan baik.

Departemen Rancang/Bangun Setempat (RBS) membuat

rancangan arsitekturnya, dan mereka bekerja sama

dengan wakil-wakil di lapangan untuk menjadwalkan

berbagai proyek. Karena para relawan digunakan untuk

membangun dan memelihara fasilitas milik kantor

cabang, bangunannya menjadi hemat biaya, cocok

dengan kebutuhan, dan nyaman.

Menggunakan Dana Sumbangan dengan Bijak

Agar fasilitas yang ada bisa tetap optimal, RBS

mengatur supaya Balai Kerajaan diperiksa secara rutin.

Dengan begitu, hal-hal yang bisa membahayakan

atau rusak bisa segera ditangani. RBS juga melatih

saudara-saudari di sidang jemaat untuk merawat

tempat ibadah mereka.

PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
FASILITAS DI WILAYAH CABANG KOREA

(PER 2018)

˙ 621 BALAI KERAJAAN

˙ 7 BALAI KEBAKTIAN Membahas rancangan Balai Kerajaan

Memberi pelatihan untuk merawat Balai

Memeriksa Balai Kerajaan



Kata-Kata yang Menyentuh Hati

Orang-orang lebih cepat tersentuh oleh kebenaran

Alkitab jika mereka membacanya dalam bahasa ibu

mereka. Jadi, kadang kantor cabang mengusulkan

kepada Badan Pimpinan agar publikasi diterjemah-

kan ke bahasa-bahasa lain lagi.

Kami menerjemahkan bacaan ke bahasa Korea dan

membuat rekaman audionya. Kami juga menerjemah-

kan lagu dan bahan untuk perhimpunan, kebaktian,

situs web jw.org˙, dan JW Broadcasting˙. Selain itu,

kami menerjemahkan dan merekam publikasi Bahasa

Isyarat Korea. Banyak publikasi braille juga dibuat

supaya semua orang yang menyadari kebutuhan

rohani mereka bisa mendapat manfaat.

PENERJEMAHAN

Kegiatan Departemen Penerjemahan

Menerjemahkan situs web jw.org ke

bahasa-bahasa setempat

Mengurus JW Library˙ dan Watchtower Library

Menerjemahkan acara dan video JW Broadcasting

Membuat rekaman audio untuk publikasi

Menerjemahkan dan merekam lagu

Membuat video bahasa isyarat

Tim penerjemah

Perekaman

Pengeditan



Setiap bulan, Departemen Pengiriman memenuhi

permintaan dari sekitar 1.300 sidang jemaat di Korea.

Mereka juga menyiapkan dokumen untuk mengimpor

dan mengekspor bacaan Alkitab.

PELAJARAN ALKITAB
Saksi-Saksi Yehuwa sangat menghargai hikmat yang

ada dalam Firman Allah, Alkitab. Maka, mereka

belajar Alkitab secara teratur, baik di rumah, di

pertemuan Kristen, maupun di kebaktian. Mereka

setuju dengan kesimpulan Rasul Paulus, yaitu,

”Betapa luar biasanya berkat, hikmat, dan pengeta-

huan Allah! Keputusan-Nya tidak bisa kita pahami

sepenuhnya, dan jalan-jalan-Nya tidak bisa kita

mengerti sepenuhnya! Ada tertulis, ’Siapa yang

mengerti pikiran Yehuwa, atau siapa yang bisa

menjadi penasihat-Nya?’”—Roma 11:33, 34.

PRODUKSI DAN
PENGIRIMAN BACAAN

Di gudang kami, ada bacaan

dalam lebih dari 40 bahasa

Ibadah Pagi

Pengiriman

Produksi publikasi braille



Kantor cabang Korea membantu beberapa

pekerjaan Kantor Pusat Sedunia

Saksi-Saksi Yehuwa.

MEMBANTU
KANTOR PUSAT

Tim Video Regional

Departemen Pembelian Global

Departemen Komputer

Membuat gambar



SIAPA YANG MELAKUKAN

KEHENDAK YEHUWA
DEWASA INI?
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Kegiatan di kantor cabang Korea tidak bisa ber-

jalan tanpa bantuan dari banyak saudara-saudari

yang bekerja di layanan pendukung. Sebagian

dari mereka melayani di bagian dapur dan ruang

makan, sebagian lagi mencuci dan menyeterika

pakaian, dan yang lain lagi membersihkan alat,

ruangan, dan sebagainya. Ada juga yang menjahit,

memelihara kebun, dan menyetir kendaraan. Tapi

apa pun tugas kami, kami senang melakukannya,

karena kami mengasihi Allah Yehuwa dan saudara-

saudari kami.

Terima kasih atas kunjungannya!

Semoga kalian mendapat pengalaman menyenangkan

dari kunjungan kalian ke kantor cabang Korea!

Sekarang, kalian pasti lebih memahami apa saja yang

kami lakukan untuk memberitakan kabar baik Kerajaan

Allah. Dari kunjungan ini, semoga kalian semakin ber-

semangat untuk belajar lebih banyak tentang Pencipta

kita yang sangat mengasihi kita, dan semoga kalian

terus mengutamakan Kerajaan Allah.—Matius 6:33.

LAYANAN PENDUKUNG

Silakan datang!

Tersedia tur pada hari

Senin sampai Jumat,

mulai pukul 8.00 sampai 11.00

dan pukul 13.00 sampai 16.00.

Informasi lebih lanjut terdapat di:

JW.ORG ˛ MENGENAI KAMI ˛ KANTOR & TUR

Kantor Cabang Saksi-Saksi Yehuwa di Korea

Sindumangok-ro 73, Gongdo-eup, Anseong-si,

Gyeonggi-do, 17558 �82 31-690-0033

˘ 2019 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Dicetak di Jepang

Untuk lebih banyak keterangan

tentang kegiatan di Betel,

buka pelajaran 21 dan 22 di

brosur Siapa yang Melakukan

Kehendak Yehuwa Dewasa Ini?

https://www.jw.org/en/choose-language?locale=in&prefer=lang&pub=jl

