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Dalam masa yang luar biasa, tatacara biasanya boleh dilaksanakan dengan mengambil langkah berjaga-jaga 
yang perlu. Contohnya, apabila penyakit mudah berjangkit menjadi perhatian, mereka yang melaksanakan 
tatacara harus mencuci tangan dengan teliti dan menggunakan sarung tangan dan penutup muka. 
 
Pembaptisan dan Penetapan 
Pembaptisan dan penetapan memerlukan kebenaran pemimpin imamat yang memegang kunci-kunci yang 
sesuai. Apabila diperlukan, tatacara pembaptisan boleh diteruskan dengan sekurang-kurangnya empat 
orang: calon pembaptisan, imam atau pemegang Imamat Melkisedek yang melaksanakan pembaptisan, 
dan dua orang saksi. Pembaptisan dilaksanakan di bawah kuasa uskup atau presiden misi yang memegang 
kunci imamat yang perlu. Uskup atau presiden misi atau seseorang yang ditugaskan (yang boleh menjadi 
salah seorang saksi) mesti memerhatikan dan mencatat pembaptisan dan penetapan. Sekiranya perlu, 
pemberi kebenaran boleh melakukannya dengan menggunakan teknologi dari jarak jauh. Pemimpin, 
keluarga, dan rakan boleh menyaksi dengan menggunakan teknologi dari jarak jauh. Apabila pertemuan 
sakramen digantungkan sementara, para penganut baru boleh ditetapkan dengan segera menyusuli 
pembaptisan.  
 
Pentahbisan dan Penetapan Imamat 
Pentahbisan dan penetapan imamat memerlukan kebenaran terlebih dahulu daripada pemegang kunci-
kunci imamat yang sesuai. Ia juga memerlukan perletakan tangan secara fizikal oleh pemegang imamat 
yang diberikan wewenang. Tatacara itu harus diperhatikan dan dicatat oleh pemegang kunci-kunci imamat 
atau seseorang yang telah ditugaskan. Sekiranya perlu, individu ini boleh memerhatikan tatacara dengan 
menggunakan teknologi dari jarak jauh. Pemimpin, keluarga, dan rakan boleh menyaksi dengan 
menggunakan teknologi dari jarak jauh. 
 
Pentahbisan, panggilan, dan penetapan boleh dilaksanakan tanpa sokongan ahli bahagian dan pancang jika 
dibenarkan terlebih dahulu oleh pemegang kunci-kunci imamat yang sesuai. Ini membenarkan pekerjaan 
Tuhan untuk terus maju, dan tindakan itu akan disahkan kemudian ketika pertemuan dilakukan semula.  
 
Melayani Mereka yang Sakit 
Berkat imamat memerlukan perletakan tangan secara fizikal. Biasanya, dua atau lebih pemegang Imamat 
Melkisedek akan melaksanakannya, tetapi seseorang boleh melakukannya sendiri. Setelah mengambil 
langkah berjaga-jaga yang perlu, jika keadaan tidak mengizinkan perletakkan tangan di kepala seseorang, 
doa boleh diberikan, termasuk menggunakan teknologi. Ini adalah doa iman dan bukan berkat imamat. 
Sesiapa sahaja pada bila-bila masa boleh berdoa, berpuasa atau melayani orang lain.  
 
Memberi Sakramen  
Para ahli harus memanfaatkan berkat-berkat menghadiri pertemuan sakramen dan mengambil sakramen 
setiap minggu jika boleh. Dalam keadaan yang luar biasa, ketika pertemuan sakramen bahagian tidak 
diadakan untuk tempoh yang lama, uskup boleh memberi wewenang kepada para pemegang imamat yang 
layak di bahagiannya untuk menyediakan dan melaksanakan sakramen di rumah sendiri atau di rumah ahli 
bahagian yang tidak mempunyai imam atau pemegang Imamat Melkisedek yang layak di rumah. (Lihat 
General Handbook, 18.9.1.) Apabila diperlukan, sakramen boleh dilaksanakan oleh imam atau pemegang 
Imamat Melkisedek tunggal. 
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Para ahli boleh menyediakan roti dan air sendiri. Namun, penyediaan sakramen harus dilakukan oleh 
pemegang imamat yang diberikan wewenang. Pemegang imamat yang melaksanakan sakramen mesti 
berada di lokasi yang sama dengan penerima ketika mereka memecahkan roti, mengucap doa, dan 
mengedarkan lambang itu. Dalam keadaan ketika sakramen tidak tersedia, para ahli dapat dihiburkan 
dengan mengkaji doa sakramen dan komited semula untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dan 
berdoa untuk hari mereka akan menerima sakramen secara bersemuka dan dilaksanakan oleh imamat. 
 
Individu dan keluarga diberkati apabila mereka dapat mengadakan penyembahan Hari Sabat yang berpusat 
di rumah secara peribadi, secara bersemuka atau dari jarak jauh. Penyembahan itu boleh merangkumi doa, 
lagu rohani, dan kajian injil. Apabila pemegang imamat yang diberikan wewenang hadir, sakramen boleh 
diberkati dan diedarkan.  
 
Fungsi Lain Gereja 
Pertemuan. Dalam keadaan yang ekstrim, para pemimpin boleh mengantungkan pertemuan dan aktiviti 
untuk sementara waktu. Apabila keadaan memerlukan, mesyuarat lembaga uskup, temuduga, dan 
mesyuarat majlis bahagian boleh diadakan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi, seperti 
panggilan telefon atau panggilan video. Para uskup dan pemimpin bahagian boleh menggunakan teknologi 
untuk pesanan tambahan kepada penyembahan ahli yang berpusat di rumah. 
 
Melayani. Pelayan rohani saudara dan saudari akan mendapati terdapat pelbagai cara untuk menyediakan 
sokongan yang diperlukan kepada individu dan keluarga yang mereka ditugaskan. Pelayanan dilakukan 
secara bersemuka atau menggunakan teknologi dari jarak jauh bergantung kepada keadaan tempatan dan 
keperluan, keinginan, serta kesihatan mereka yang terlibat. Temuduga pelayanan boleh dilakukan dari jarak 
jauh menggunakan teknologi apabila diperlukan. Dalam kes yang ekstrim, pelayanan secara bersemuka 
mungkin terbatas dalam menangani keperluan jasmani, mental, atau emosi yang serius dan penting. 
Pelayan rohani saudara dan saudari harus menunjukkan kasih dan sokongan mereka dalam cara yang 
sesuai.  


