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JUKNIS IHMPA DI BULAN KHUSUS – HUT PKB 

PETUNJUK TEKNIS 

IBADAH HARI MINGGU PA DI BULAN KHUSUS  
DALAM RANGKA HUT PKB 
 

 
 
 
Ibadah Hari Minggu PA di Bulan Khusus adalah salah satu program yang dirancang dalam rangka 
peningkatan peran keluarga melalui kerjasama antar PELKAT PA dengan PELKAT lainnya. Bulan 
khusus merupakan bulan dimana PELKAT lain merayakan Hari Ulang Tahun. Secara khusus, pada 
bulan Juli Pelkat PA turut mengucapsyukur atas Hari Ulang Tahun PELKAT PKB.  
 
Tujuan kegiatan:  

1. melibatkan warga jemaat dalam hal ini para ayah (anggota PKB) untuk mewujudkan 
kepedulian pada anak-anak melalui keterlibatan secara langsung dalam Ibadah Hari Minggu 
PA (IHMPA). 

2. memperkenalkan kepada anak PA akan adanya PELKAT PKB yang adalah bagian dari satu 
persekutuan gereja dengannya. 

3. Mempererat tali cinta kasih dan persekutuan antar unsur ayah dan unsur anak sebagai satu 
keluarga. 

 
Langkah kegiatan: 

1. Pengurus PKB berkoordinasi dengan Ketua Majelis Jemaat, Bidang Teologi dan Pengurus PA 
untuk merencanakan waktu dan bentuk kegiatan, dengan alternatif sebagai berikut: 

a. Unsur PKB turut bertugas dalam IHMPA, contoh: menjadi liturgos, 
mempersembahkan pujian, menjadi Pemberita Firman. Jika sebagai Pemberita 
Firman maka menggunakan bahan dari Sabda Bina Anak dan wajib mengikuti 
Persiapan IHMPA.  

b. Unsur PKB hadir sebagai tokoh yang dilibatkan dalam aktivitas IHMPA (contoh: 
sebagai narasumber untuk diwawancarai, memberi nasihat, berbagi pengalaman 
atau berbagi pengetahuan kepada anak). 

2. Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan. 
3. Pelaksanaan kegiatan. 
4. Evaluasi kegiatan. 
5. Laporan Kegiatan. 

 
Laporan Kegiatan: 
 Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur sejauh mana program dapat terlaksana dan 
berdampak pada persekutuan jemaat, maka diharapkan Pengurus PKB dari jemaat yang sudah 
melaksanakannya dapat mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan ke Dewan PKB GPIB melalui 
email ke dpkb@googlegroups.com. 
 

Demikian  petunjuk  teknis ini disampaikan guna memberikan  informasi  yang dibutuhkan. 
Selamat mempersiapkan diri untuk turut ambil bagian didalamnya. Tuhan menyertai kita sekeluarga, 
Soli Deo Gloria ! 
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