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Pelayanan Pastoral adalah suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para 
hamba-hamba Tuhan untuk membimbing, membina dan mengarahkan dengan baik 
orang yang mengalami penderitaan atau mengalami permasalahan dalam hidupnya, 
atau yang menimbulkan masalah bagi kehidupan lainnya. Pelayanan pastoral juga 
bukan hanya dilakukan terhadap orang dewasa tetapi pelayanan pastoral juga 
dilakukan terhadap anak-anak terlebih anak yang mengalami suatu masalah dalam 
hidupnya. Karena ketika pelayanan pastoral tidak dilakukan terhadap anak-anak yang 
bermasalah maka anak tersebut akan mengalami tekanan. Maka para pelayanan harus 
mengerti dan memahami kehidupan seorang anak agar jangan semakin tertekan dalam 
menghadapi masalah yang ia alami. Dan dalam melakukan pelayanan pastoral 
terhadap anak-anak hiperaktif agar lebih efektif yang harus dilakukan terlebih dahulu 
oleh seorang pelayan adalah mengasihi mereka dan mau mendampingi mereka dengan 
pantas terlebih meluangkan waktu lebih banyak bagi mereka dan merasakan apa yang 
mereka rasakan.  

Pelayanan pastoral juga dilakukan terhadap anak hiperaktif, karena hiperaktif 
adalah suatu perilaku seorang anak yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak 
menaruh perhatian dan impulsif (semaunya sendiri). Anak-anak yang hiperaktif selalu 
bergerak. Hiperaktivitas juga mengacu ketiadanya pengendalian diri. Hiperaktif (disebut 
juga hiperkinesis) yaitu kelainan kecil pada otak, kelainan impuls. Anak-anak yang 
menderita hiperaktif ini memiliki keaktifan yang luar biasa padahal sebenarnya anak-
anak itu tidak menginginkan hal tersebut namun mereka sulit untuk duduk dengan 
tenang dan memperlambat gerakan mereka karena didorong oleh suatu kekuatan yang 
sulit dijelaskan dan mereka itupun sulit merubah tingkah laku mereka tersebut. 
Demikian juga anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan 
pemikiran dan juga kurangnya perhatian dari orang tua.  
Anak hiperaktif perlu mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka 
yaitu dengan melakukan pelayanan secara pastoral agar mereka bisa memahami 
bagaimana seharusnya mereka bersikap kepada orang. Sebenarnya mereka bukan 
anak yang nakal atau anak yang tidak mau diatur tetapi mereka hanya membutuhkan 
suatu perhatian dari orang tua, guru agar para orang tua dan juga guru tetap mengasihi 
mereka dengan sepenuh hati terlebih mau menerima mereka dengan apa adanya. Dan 
juga para orang tua, guru harus mendidik atau membimbing mereka dengan baik 
seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.  

Pelayanan pastoral terhadap anak hiperaktif haruslah sesuai dengan Firman 
Tuhan, teologis, memenuhi fungsi-fungsi pastoral, memiliki tujuan yang jelas 
dilaksanakan oleh pelayan-pelayan yang terpanggil, penuh kasih dan ketulusan serta 
memenuhi kriteria yaitu berkarunia, berpengetahuan dan berkomitmen sehingga 
pelayanan pastoral terhadap anak hiperaktif berhasil sesuai tujuan Allah. 


