
Lampiran B 

Garis Panduan untuk Pendeta/Pastor dan Jemaat LCM dalam Tempoh dan Sejurus selepas PKP. 

A. Peranan Pendeta/Pastor 

Peranan utama Pastor adalah menggembala (menjaga) dombanya. Ini melibatkan: 

1. Penjagaan Pastoral - lawatan, keramahan, perbualan 

2. Doa untuk domba - pertemuan doa, doa syafaat, doa untuk jemaah 

3. Memberi makan - mengajar, mengongsikan firman Tuhan, belajar Alkitab dan melalui cara lain 

untuk mendorong dan menguatkan domba. 

4. Komuniti - mendorong jemaat dalam penjangkauan, misi, kebajikan, dll. 

Cabaran terbesar dengan keadaan semasa adalah, peranan pastor dalam menjaga bukan sahaja 

mesti berlaku, tetapi mesti dilihat berlaku - iaitu dapat dilihat oleh anggota. Mereka perlu tahu 

bahawa kapten masih memimpin. 

Berdasarkan perkara di atas, garis panduan berikut dicadangkan untuk pastor selama tempoh PKP: 

1) Waktu Pejabat - Mengekalkan beberapa bentuk waktu pejabat biasa kerana bekerja dari rumah 

memerlukan disiplin untuk menyisihkan beberapa jam untuk menghadiri "kerja," agar tidak terganggu 

oleh perkara lain. Waktu ini mungkin dapat dimaklumkan kepada jemaah. 

2) Penjagaan Pastoral - senarai harus dibuat, mengutamakan mereka yang paling memerlukan - orang 

sakit, orang tua, mereka yang bersendirian, dan lain-lain. Pastor harus berkomunikasi secara berkala 

dengan jemaah secara individu atau keluarga melalui WhatsApp, Panggilan telefon, Facetime , 

Messenger, dll. Pastor harus peka terhadap apa yang berlaku dengan anggota dari segi 

emosi/perasaan, kekecewaan, konflik, dan lain-lain terutama pada masa PKP ini. Masa harus 

disisihkan setiap minggu untuk tujuan 'menyentuh asas' dengan cara ini. 

3) Doa untuk domba 

• Pastor harus mengadakan perjumpaan doa secara berkala (sekurang-kurangnya sekali seminggu) 

melalui zoom atau platform lain, untuk menyediakan jalan bagi anggota untuk menyuarakan 

kebimbangan mereka dan mengetahui bahawa mereka sedang didoakan. 

• persekutuan lain / sel / doa lain harus digalakkan melalui platform dalam talian untuk 

mempromosikan hubungan dan rasa komuniti. Tujuan semua ini adalah untuk membantu anggota 

merasakan bahawa mereka masih merupakan sebahagian daripada komuniti iman dan tidak 

bersendirian. 

• Pastor juga harus, ketika mereka berkomunikasi dengan individu, berdoa untuk mereka melalui 

telefon atau cara lain. 

4) Memberi makan domba - Oleh kerana salah satu peranan utama pastor adalah berkhotbah dan 

mengajar Firman, inilah masanya bagi pastor untuk bersinar di FB dan platform lain (kumpulan 

WhatsApp jemaah, dll.) 

• Pastor harus menjadi sumber dorongan dan oleh itu harus memberi (secara teratur) dorongan baik 

itu ditulis, dirakam atau  pesan rakaman video, renungan, dan khotbah. 



• Kajian Alkitab dalam talian melalui Zoom atau aplikasi lain adalah cara yang baik untuk memberi 

makan dan berhubung dengan jemaah. Ini juga merupakan cara untuk memastikan "wajah" pastor 

dapat dilihat oleh anggota. 

• Pastor TIDAK boleh (atau sekurang-kurangnya, kurang) menyiarkan secara berlebihan mengenai diri 

mereka dan menjadikan diri mereka atau keluarga mereka sebagai pusat perhatian. 

• Pastor juga harus MENGHINDARI dari menyiarkan maklumat yang belum disahkan mengenai Covid-

19 atau penawar yang berpotensi, atau apa-apa maklumat tersebut. 

5) Komuniti - pastor harus memperhatikan peluang untuk melayani masyarakat yang lebih besar 

terutama semasa PKP ini dan mendorong dan menyokong anggota yang mengambil inisiatif untuk 

melakukannya. 

6) Pemberian - Pastor harus terus mendorong pemberian persepuluhan dan persembahan melalui 

kaedah dalam talian. 

7) Contoh - pastor harus menjadi contoh yang baik pada masa PKP dengan mematuhi sekatan dan 

tinggal di rumah. Ini termasuk mengelakkan perjalanan ke pejabat, gereja, mengumpulkan orang 

untuk perjumpaan singkat atau rakaman kebaktian, dll. 

8) Kesihatan - sambil menjaga orang lain, Pastor harus menjaga kesihatan mental dan fizikal mereka 

sendiri dan menghubungi kaunselor atau Dean masing-masing atau sesama pastor sekiranya mereka 

perlu bercakap. Pastor tidak boleh mengabaikan keperluan persekutuan mereka sendiri yang 

mematuhi PKP. 

B. Peranan Kepimpinan Kongregasi 

• Peranan asas Kepimpinan adalah untuk menyokong aktiviti yang disebutkan di atas dengan 

menyediakan dana dan kepakaran. Khususnya, memastikan pastor dan  jemaah mempunyai 

sambungan internet atau jalur lebar yang baik, supaya keperluan pastor dalam hal ini harus dilengkapi 

dengan betul. 

• Mesyuarat AJK dan mesyuarat kepimpinan lain harus diteruskan melalui platform dalam talian untuk 

memberikan kesinambungan dan kepimpinan. 

• Pemimpin juga, bersama-sama dengan Pastor, mengenal pasti anggota / keluarga yang mempunyai 

keperluan dan menyokong mereka dengan apa saja cara yang mungkin. 

C. Latihan dalam penggunaan alat yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan secara dalam 

talian. 

Sila rujuk kepada “Petua Menjalankan Pelayanan Dalam Talian yang Berkesan dan Kreatif di bawah 

PKP” 

 


