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Pendahuluan:

• Seorang yang telah dipanggil untuk menjadi
seorang Pendeta harus memiliki “keyakinan
batin” bahwa dirinya telah menerima “tugas
Ilahi” untuk memberitakan firman Allah dan 
melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait
dengan hal tersebut.

• “Tuhan memiliki gereja, dan gereja memiliki
pelayanan yang telah ditunjuk Ilahi” 
(Testimonies to Ministers, 32).

• Setiap pendeta saat ini perlu memiliki suatu
keyakinan bahwa ia telah dipanggil oleh Tuhan.
Dengan tidak adanya keyakinan ini, ia perlu
mencari pekerjaan lain untuk dilakukan.



1. Fungsi Gembala

• Gembala Jemaat sedikitnya memiliki 8 

fungsi/Jenis pelayanan, antara lain:

(1) Penginjil: menuntut komitmen

untuk memenangkan jiwa.

(2) Administrator: menuntut

tugas-tugas administrasi… 

perencanaan kegiatan gereja.

(3) Organizer: menuntut

interaksi terhadap banyak

kelompok.

(4) Penggembalaan: menuntut

hubungan interpersonal. 

Kunjungan, melayani, memberi nasehat

nasihat.

PEMBAHASAN



1. Fungsi Gembala

• Gembala Jemaat sedikitnya memiliki 8 

fungsi/Jenis pelayanan, antara lain:

(5) Pengkhotbah: membutuhkan

pembelajaran, meditasi, persiapan.

(6) Imam: menekankan liturgi, memimpin 

ibadat, upacara gereja dan 

merencanakan kegiatan gereja.

(7) Guru: menuntut perlengkapan,  

persiapan mengajar

(8) Teolog: menuntut pengetahuan

Alkitab, Roh Nubuat, dan 

pandangan teologis yang berbeda. 

PEMBAHASAN



2.  Urutan Peranan Seorang Gembala Berdasarkan

yang Paling Penting Menurut Survey di GMAHK

di Salah Satu Daerah UIKB

A. Menurut pendeta:

(1) Perlawatan 65,2%

(2) Melatih anggota 23,9%

(3) Berkhotbah 2,2%

(4) Memberi Pelajaran Alkitab 2.2%

(5) Memimpin Ibadah 2,2%

(6) Mengadakan Konseling 2,2%

(7) Mempersiapkan Khotbah 2.2%

PEMBAHASAN



2.  Urutan Peranan Seorang Gembala Berdasarkan

yang Paling Penting Menurut Survey di Salah

Satu Daerah di GMAHK UIKB

B. Menurut anggota gereja:

(1) Perlawatan 51,3%

(2) Menginjil 17,2%

(3) MelatihAnggota 15,1%

(4) Berkhotbah 11,6%

(5) Memimpin Ibadah 3,0%

(6) Administrasi 1,9%

PEMBAHASAN



3.   Empat Peran Gembala Dalam Menjaga Kualitas

Kerohanian Anggota Jemaat

Dari 8 peranan Gembala Jemaat yang di atas, 

sedikitnya ada 4 peranan Gembala yang 

langsung berhubungan dengan tingkat

kerohanian anggota Gereja yakni:

A. Perlawatan

B. Pelatihan (Melatih)

C. Berkhotbah

D. Memberikan Pelajaran Alkitab.

PEMBAHASAN



A.   Perlawatan

• Kontak pribadi dengan orang-orang, penting

untuk pelayanan Kristen yang efektif. 

Kunjungan pastoral akan memperkuat

otoritas moral pendeta dan akan

mendapatkan rasa hormat dan kasih dari 

jemaatnya. Lihat “Visitation,” in Minister’s 

Manual, and Ellen G. White, “Visitation of 

Special Member Groups,” in Pastoral 

Ministry, 229-34.



Perlawatan dalam Catatan Alkitab

“Sebab itu beginilah firman TUHAN, 

Allah Israel, terhadap para gembala 

yang menggembalakan bangsaku: 

"Kamu telah membiarkan kambing 

domba-Ku terserak dan tercerai-berai, 

dan kamu tidak menjaganya. Maka 

ketahuilah, Aku akan membalaskan 

kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang 

jahat, demikianlah firman TUHAN.” 

Yeremia 23:2



Perlawatan Dalam Catatan Roh Nubuat

• “Jika perlawatan diabaikan, sebagaian 

besar khotbah akan merupakan kegagalan” 

(Gospel Workers, 188).

• “Keberhasilan Anda tidak akan terlalu 

bergantung kepada pengetahuan dan 

prestasi Anda, …. Mempresentasikan

Kristus di dalam keluarga, di dekat perapian, 

seringkali lebih berhasil dalam 

memenangkan jiwa daripada khotbah…. ” 

(Pekerja Injil, 193).



Guna Perlawatan:

• Untuk lebih mengenal anggota. 

• Untuk merawat/memperkuat anggota

• Untuk memperdalam pengalaman 

kerohanian yang dikunjungi.

• Untuk melayani berbagai kebutuhan 

individu.

• Untuk melayani kebutuhan anggota

• Untuk menyatakan kepedulian. 

• Untuk memahami keadaan jemaat.

• Untuk mencari tahu kebutuhan anggota.

• Untuk mereka kesempatan kepada mereka 

menyatakan isi hatinya

• Untuk memberikan bimbingan pribadi.



Catatan Penting Dalam Perlawatan:

• Perlawatan harus dilakukan dengan tujuan, 

direncanakan dengan baik, dan dilakukan 

dengan setia.

• Pendeta tidak bekerja di atas meja.... Dia harus 

mengunjungi keluarga yang berbeda, ... membawa 

khotbahnya di sana, melaksanakannya dalam tindakan 

dan kata-katanya. Ketika dia mengunjungi sebuah 

keluarga dia harus menanyakan kondisi mereka.... 

seorang gembala ... hendaknya berbicara dengan 

semua anggota kawanan domba, dengan orang tua 

untuk mempelajari keadaan mereka, dan dengan anak-

anak untuk mempelajari ... mereka. Seorang pendeta 

harus memberi makan kawanan domba ....

(Testimonies for the church, 2: 618).



Beberapa Hal yang Tidak Boleh Anda 

Lakukan Saat Mengadakan 

Kunjungan/Perlawatan:

• a. Jangan bicarakan apa yang Anda lihat di 

rumah.

• b. Jangan membuat lelucon yang murahan

• c. Jangan gunakan Firman Tuhan sebagai 

lelucon

• d.Jangan tunjukkan kalau Anda terburu-buru

• e. Jangan terlalu sering melihat arloji Anda.

• f. Jangan mengunjungi seorang wanita jika 

• Anda sendirian



B.   Pelatihan/Melatih

• “Dan Ialah yang memberikan baik 

rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik 

pemberita-pemberita Injil maupun 

gembala-gembala dan pengajar-

pengajar, untuk memperlengkapi

orang-orang kudus bagi pekerjaan 

pelayanan, bagi pembangunan 

tubuh Kristus” (Efesus 4:11,12)



Fungsi Pendeta!

• Rasul Paulus dalam Efesus 4:11,12 jelas sekali 

menyebutkan bahwa tugas Pendeta bukan hanya 

sebagai gembala atau menggembalakan jemaat, 

tetapi dalam ayat ini Paulus memberikan perspektif 

lain sehubungan dengan fungsi pendeta yaitu 

“memperlengkapi” orang-orang kudus atau 

jemaat Tuhan.

• Jemaat Tuhan harus diperlengkapi agar mereka 

dapat melakukan “pelayanan.”

• Paulus menekankan bahwa Tugas jemaat adalah 

melayani dan tugas pendeta adalah 

memperlengkapi.



• TUGAS UTAMA 

PENDETA SEBAGAI 

PELATIH JEMAAT, 

BUKAN SEBAGAI " 

GEMBALA DOMBA" 



C.   Berkhotbah

• “Bukan wacana yang berbunga-bunga yang 

dibutuhkan, bukan banyaknya kata-kata 

yang tidak bermakna. Para pendeta kita 

harus mengabarkan dengan cara yang akan 

membantu anggota untuk memahami 

kebenaran yang vital. Saudaraku, jangan 

melompat ke mana-mana dimana orang-

orang yang biasa tidak bisa mengikutimu, 

dan jika pun mereka bisa, mereka tidak 

akan diuntungkan atau terberkati. '

• (Gospel Workers, 154).



• “Banyak pernyataan yang telah dibuat untuk 

menyatakan bahwa dalam khotbah mereka 

para pengkhotbah kita telah bersandar di 

atas hukum, dan bukan kepada Kristus ... 

Banyak pendeta kita hanya berkhotbah, 

memberikan pokok pembahasan dengan 

cara yang argumentatif, dan hampir tidak 

menyebutkan kekuatan dari sang 

Juruselamat. " (Gosepel Workers, 156).



D.   Memberikan Pelajaran 

Alkitab-Mengajar

Pentingnya Mengajar:

“Seharusnya lebih sedikit berkhotbah, dan 

lebih banyak mengajaran.” (Gospel 

Workers, 407).

• “Mereka yang ingin menyelidiki kebenaran 

perlu diajari cara belajar firman Allah 

dengan tekun. Seseorang harus membantu 

mereka membangun fondasi yang pasti. 

• (Gospel Workers, 364)



• Saat masih berada di Dunia ini, Yesus 

Gembala yang agung itu melakukan 3 

pekerjaan ini:

Mengajar, Berkhotbah dan Menyembuhkan

(Matius 4:23; Matius 9:35)

• Mengajar dalam “Amanat Agung”

1) Jesus’ authority “All authority”

2) Jesus’ mandate “While going, make disciples.”

3) Jesus’ program “Teaching,” baptizing.”

4) Jesus’ promise “I am with you always.”



Pelayanan Rasul Paulus 

• “Sungguhpun demikian aku tidak pernah 

melalaikan apa yang berguna bagi kamu . 

Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada 

kamu, baik di muka umum maupun dalam 

perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu;”

(Efesus 20:20)

• “Apa yang telah engkau dengar dari padaku 

w  di depan banyak saksi, percayakanlah itu 

kepada orang-orang yang dapat dipercayai, 

yang juga cakap mengajar orang lain.”

• (2 Timotius 2:2)



Rantai yang Hidup

• From me (Paul)  

• to you (Timothy) 

• faithful men

• others



Gereja: Pusat Pelatihan

• “Setiap gereja harus menjadi sekolah 

pelatihan bagi pekerja Kristen. Para 

anggotanya harus diajari cara memberikan 

Kelas Alkitab, cara memimpin dan mengajar 

Kelas Sekolah Sabat, cara terbaik untuk 

membantu orang miskin dan merawat orang 

sakit, cara bekerja untuk orang yang belum 

bertobat. Seharusnya ada sekolah 

kesehatan, kelas memasak, dan kelas di 

berbagai lini pekerjaan bantuan Kristen. ” 

(The Ministry of Healing, 149).



Melatih-mengajar adalah 

salah satu tanggung 

jawab pendeta yang 

paling penting, namun 

itu mungkin salah satu 

yang paling diabaikan di 

gereja-gereja Advent 

saat ini.



KESIMPULAN

• Menuru para ahli dalam Penggembalaan 

Jemaat, Pendeta bertanggung jawab untuk 

memelihara dan memperhatikan 

pertumbuhan rohani anggota jemaat

• Pendeta wajib menjaga kualitas kerohanian 

setiap anggota jemaat.

• Untuk itu para ahli penggembalaan jemaat 

mendaftarkan sedikitnya ada delapan (8) 

fungsi seorang Gembala Jemaat 

diantaranya:



• 1. Evangeist-Penginjil

• 2. Administrator

• 3. Organizer

• 4. Shepherd

• 5. Preacher

• 6. Priest

• 7. Teacher

• 8 Theologian



Agar seorang Pendeta/Gembala Jemaat Berhasil 
Menjaga Kualitas Kerohanian
Anggota Jemaat, agar tetap Bertumbuh, maka 
diperlukan agar Pendeta dapat Menjalankan 
paling sedikit Empat (4) perannya.

Adapun Ke-Empat Peran Gembala tersebut ialah: 

-Dia harus menjadi seorang Pendeta yang:

1. Rajin Dalam Melakukan Perlawatan

2. Giat Dalam Melatih Anggota Gereja

3. Cakap Dalam Berkhotbah dan selalu berusaha untuk 

Mempersiapkan khotbah yang baik; dan

4. Rajin Dalam Memberikan Pelajaran Alkitab kepada 

Anggota Jemaat yang digembalakannya


