PETUNJUK PELAKSANAAN
Kegiatan HUT ke-35 Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna (PT)
Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat
I. Pendahuluan
Respons kita sebagai umat yang telah diselamatkan adalah bersukacita, bernyanyi bagi-Nya,
menyenandungkan setiap nada-nada indah tidak hanya melalui mulut kita melainkan juga melalui
seluruh kehidupan kita. Melakukan pelayanan dan kesaksian, begitulah sesungguhnya. Melayani
bukan sebatas aktifitas di gereja dan memiliki jabatan tertentu dalam sebuah kepengurusan
gereja, melainkan memberitakan kebaikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita dimana pun kita
berada. Itu merupakan kidung yang paling indah.
Terpujilah Allah yang telah memanggil kita untuk mengaryakan pelayanan dan kesaksian dengan
mewujudkan kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan bagi sesama dan alam semesta.
Pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan haruslah mendarat dan berdampak, mendatangkan
damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Nya. Ada banyak cara untuk menyatakan keadilan dan
kebenaran Tuhan. Kita tidak harus berdiri di mimbar dan berkhotbah. Bisa dengan mengumpulkan
uang bersama teman-teman dan menyerahkannya kepada seorang teruna yang tidak bisa hadir di
IHMPT karena tidak ada ongkos, itu pun sudah melakukan pelayanan. Bagaimana dengan bukubuku yang hanya menumpuk di gudang? Memberikan kepada anak-anak di gang sebelah, itu juga
menyenangkan hati Tuhan. Mendatangi oma opa yang kesepian di Sabtu sore, bercerita, bernyanyi
bersama. Menyiapkan segelas air putih untuk papa yang baru pulang kantor. Membantu mama
menyiapkan makan malam. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Selain itu, hiduplah dalam
keadilan dan kebenaran. Walaupun kita dianggap aneh ketika tidak menyontek saat ujian,
walaupun kita ditertawakan ketika mengembalikan dompet orang yang kita temukan di jalanan,
walaupun kita dilecehkan karena berteman dengan anak kolong jembatan. Lakukanlah semua itu
untuk Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi pujian dan nyanyian yang indah bagi-Nya.
Pelayan dan teruna terkasih, selama 35 tahun kita meyakini bahwa Allah selalu menolong kita di
dalam melakukan pelayanan dan kesaksian di Pelkat Persekutuan Teruna GPIB ini. Oleh karena itu,
kita harus memperlengkapi diri kita dengan benar di dalam kerendahan hati, agar kita
dimampukan melakukan apa yang Dia inginkan.
Rangkaian acara Hari Ulang Tahun Pelkat PT ke-35 telah disusun. Teruna Bernyanyi, itulah tema
yang kita usung kali ini. Kita menginginkan agar kita bernyanyi bukan hanya melalui mulut kita,
melainkan seluruh hidup kita bisa melantunkan nada-nada indah yang mendatangkan damai
sejahtera bagi sesama dan alam semesta. Mari kita rayakan dengan luapan kegembiraan dan
melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna kekal.
II. Tujuan
1. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Nya selama 35 tahun
2. Mempererat kebersamaan dan persaudaraan seluruh teruna di GPIB beserta lingkungannya
3. Memotivasi teruna untuk mengembangkan talenta dalam bernyanyi
4. Mengingatkan tugas dan tanggung jawab pelayan teruna untuk melihat potensi teruna dan
dengan tulus
bersedia membantu mengembangkannya
5. Memotivasi dan memberdayakan pelayan teruna dan teruna guna melakukan pelayanan dan
kesaksian yang berdampak dan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Nya
6. Sebagai ajang pengembangan kreativitas teruna
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III. Tema dan sub tema
a. Tema
: Mengaryakan Pelayanan dan Kesaksian Dengan Mewujudkan Kebebasan,
Keadilan,
Kebenaran dan Kesejahteraan Bagi Sesama dan Alam Semesta (Lukas 4:18-19)
b. Sub Tema : Teruna Bernyanyi
IV. Nama Kegiatan
Pesta Aneka Kreasi Teruna (PAKET)
V. Bentuk kegiatan
1) Kegiatan HUT ke-35 Pelkat Persekutuan Teruna
a) Kegiatan untuk Teruna (Juknis terlampir) – TERUNA BERNYANYI; BERANI BERKREASI!
i) Pertunjukan bakat yang direncanakan dan diselenggarakan oleh teruna. Pertunjukan ini
menyertakan kearifan lokal, seperti alat musik tradisional, baju tradisional dan lain-lain.
ii) Mengadakan kegiatan “Nyanyian Dalam Secangkir Teh” Kegiatan ini adalah mengunjungi
para lanjut usia dan warga diakonia di jemaat masing-masing setiap Sabtu sore saat
menjelang minum teh dan mengajak mereka bernyanyi bersama. Hal ini berlangsung
selama 4 kali dalam sebulan.
iii) Mengadakan pelatihan “Menjadi Seorang Pemimpin Pujian dalam IHMPT” bersama
pelayan teruna.
Seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan per Mupel ataupun per Jemaat.
b) Kegiatan untuk Pelayan (Juknis terlampir) – PELAYAN BERNYANYI; BERANI BERSAKSI!
i) Mengajak dan meningkatkan kesadaran teruna bernyanyi dengan benar ketika IHMPT.
ii) Mengadakan Pembinaan “Mari Bernyanyi” bersama seluruh pengurus dan pelayan
teruna
iii) Mengadakan pelatihan “Menjadi Seorang Pemimpin Pujian dalam IHMPT” bersama
teruna.
Seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan per Mupel ataupun per Jemaat.
c) Kegiatan lain sesuai dengan kearifan lokal yang dirasakan perlu menurut kebutuhan masingmasing jemaat/Mupel
2) Ibadah syukur dalam Ibadah hari Minggu bersama jemaat (Tata Ibadah akan dikirim
kemudian).
3) Ibadah syukur HUT ke-35 Pelkat PT lingkup sinodal dan pelaksanaannya dipusatkan di Mupel
Jabar-2.
4) Pembinaan “Cara Menyanyi di Usia Teruna” untuk pengurus dan pelayan Pelkat PT dilakukan
secara sinodal di Jabar-2.
VI. Waktu dan tempat pelaksanaan
1. Ibadah syukur dalam Ibadah hari Minggu bersama jemaat dilaksanakan tanggal 4 Pebruari
2018.
2. Ibadah syukur HUT ke-35 Pelkat Persekutuan Teruna lingkup Sinodal akan dilaksanakan di
Mupel Jawa Barat-2 pada tanggal 4 Maret 2018.
3. Kegiatan PAKET HUT ke-35 di Jemaat dan Mupel disesuaikan dengan ketentuan Jemaat atau
Mupel setempat.
4. Pembinaan “Mari Bernyanyi” dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan di dalam Jemaat atau
Mupel
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5. Pelatihan “Menjadi Seorang Pemimpin Pujian dalam IHMPT” dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan di dalam Jemaat atau Mupel.
VII. Peserta kegiatan
1. Ibadah syukur dan kegiatan ke-35 PELKAT Persekutuan Teruna lingkup Sinodal.
Pengurus dan Pelayan Teruna, para Teruna dari Jemaat GPIB lingkup Sinodal (seluruh
Indonesia).
2. Ibadah syukur dalam Ibadah hari Minggu bersama jemaat.
Pengurus dan Pelayan Teruna, para Teruna di jemaat GPIB masing-masing.
3. Kegiatan PAKET HUT ke-35 di lingkup Jemaat dan Mupel
Pengurus dan Pelayan Teruna, para Teruna.
4. Pembinaan “Mari Bernyanyi”
Pengurus dan pelayan Pelkat PT GPIB lingkup Jemaat dan Mupel
5. Pelatihan “Menjadi Seorang Pemimpin Pujian dalam IHMPT”
Pengurus Pelkat PT GPIB, Pelayan Pelkat PT GPIB, teruna
VIII. Informasi
Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ini dapat diperoleh melalui atau dengan menghubungi:
E-mail : dpt-gpib@googlegroups.com
Telp.
: Valentino Sopacua
(0812 9658 8311)
Grace Metanfanuan (0852 4238 8900)
IX. Penutup
Dihimbau pada saat Ibadah Syukur HUT bersama Jemaat dilaksanakan:
- Persembahan Syukur, mohon disetorkan kepada Majelis Sinode GPIB di Rekening Bank BRI
Cabang Veteran, Nomor Rekening: 0329-01-001827-300, atas nama Majelis Sinode GPIB qq
Dewan PT.
- Bagi Pengurus dan Pelayan untuk menggunakan seragam Pelkat PT yang telah ditentukan.
- Seragam dan dekorasi dalam ibadah syukur bersama Jemaat bernuansa kuning dan/atau
tradisional.
Kami mengharapkan kepada setiap Jemaat/Mupel agar dapat memberikan Laporan Kegiatan
Pelaksanaan HUT ke-35 kepada Dewan Persekutuan Teruna secara tertulis.
Demikian kami sampaikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan HUT ke-35 Pelkat Persekutuan Teruna GPIB.

MAJELIS SINODE GPIB

Pdt. Maureen S. Rumeser-Thomas, M.Th
Ketua III

Pnt. Sheila Aryani Salomo, SH.
Sekretaris II
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