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KATA PENGANTAR 

 

Semua keluarga, gereja, maupun sekolah Kristen di lingkungan Sinode 
GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, kini memasuki Pekan Pendidikan 
Kristen (Pepenkris) 2019. Melalui Pepenkris, kita diingatkan tentang 
kesadaran sekaligus semangat awal para pendahulu di lingkungan Sinode GKJ 
dan GKI SW Jateng. Yaitu, kesadaran tentang betapa pentingnya karya 
kesaksian dan pelayanan di bidang pendidikan. Baik itu karya pendidikan 
dalam keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja maupun di ruang publik.  

Kegiatan Pepenkris tahun ini kita laksanakan dengan tema 
“Pendidikan yang Mengutuhkan.” 

Memang, pendidikan hakikatnya adalah daya upaya yang bersifat 
mengutuhkan. Dalam arti, pendidikan merupakan ikhtiar tiada henti agar 
individu tumbuh-kembang menjadi pribadi utuh yang membumi. Yaitu, 
pribadi yang aneka potensi dirinya (sebagai makhluk individu maupun 
makhluk sosial) tumbuh-kembang secara serasi. Sehingga, ia makin berwawasan 
luas (to know), mampu mengembangkan kemampuan berkarya (to do), 
senantiasa berproses menjadi dirinya sendiri (to be), serta mampu hidup dalam 
(dan bersama) masyarakat secara bermakna (to live together). 

Namun,  kita menyadari bahwa dunia pendidikan tidak beroperasi di 
ruang hampa.  Ia bergiat di dunia nyata, yang sarat dengan godaan dan 
tekanan. Dan, kenyataannya, dunia pendidikan memang tiada henti 
diberondong oleh aneka godaan dan tekanan. Baik itu godaan dan tekanan 
ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dll. Lantas, dalam situasi seperti 
itu, bisa jadi para pelaku pendidikan kalah, menyerah atau berkompromi 
dengan aneka macam godaan dan tekanan tersebut. Akibatnya, terjadi 
pergeseran orientasi pendidikan. Maka, terjadilah ketidak-utuhan dalam 
praktik pendidikan. 

Jadi, idealnya pendidikan itu mengutuhkan. Namun, dalam kenyataan 
bisa saja yang terjadi justru sebaliknya, yaitu praktik pendidikan yang tidak 
mengutuhkan. Itu bisa terjadi entah dalam keluarga, komunitas, sekolah, 
ataupun masyarakat. 
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 Itulah sebabnya, melalui momen sepekan dalam Pepenkris 2019, kita 
akan  menggumuli tema tersebut di atas. Kiranya,  itu  menginspirasi kita untuk: 
(i) berefleksi tentang pelaksanaan tugas pendidikan dalam keluarga, gereja 
dan sekolah Kristen di tengah godaan dan tekanan ekonomi, sosial, budaya, 
politik, teknologi, dll; (ii) berefleksi tentang sejauhmana kita tetap setia pada 
hakikat tugas pendidikan Kristen yang kita emban, yaitu bertekun 
mengutuhkan individu dan masyarakat melalui upaya tiada henti membentuk 
manusia utama dan menghadirkan kebaikan bersama.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia 
terlibat dalam penyiapan buku Pedoman Pepenkris 2019 ini. Secara khusus, 
kami berterima kasih kepada Pdt. Aris Widaryanto; Pdt. Agus Wijaya; Pdt. 
Bambang Mulyatno; Pdt. Wisnu Sapto Nugroho; Pdt. Nike Lukitasari 
Ariwidodo dan Pdt. Lidia Natalia. 

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah bersedia ambil bagian dalam penyelenggaraan Pepenkris tahun ini.  
Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk setia dan tekun menghidupi 
praksis pendidikan yang mengutuhkan. 

 

 

Salatiga, Juli 2019 

Pengurus LP3S 

 
Dr. Bambang Suteng Sulasmono, M.Si. 
Ketua 
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SAMBUTAN  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

BAPELSIN GKJ  
DAN BPMSW GKI SW JAWA TENGAH 

 

 

Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, 

Pekan Pendidikan Kristen (Pepenkris) kembali hadir! Pepenkris 
adalah tradisi yang diciptakan dan disepakati oleh para perintis karya 
kesaksian dan pelayanan pendidikan Kristen yang tersebar di berbagai 
daerah di lingkungan Sinode GKJ dan GKI SW Jateng. 

Kali ini tema yang dipilih “Pendidikan yang Mengutuhkan”. 
Kita semua menyadari bahwa pendidikan merupakan ikhtiar tiada 
henti agar setiap individu dapat terus bertumbuh dan berkembang 
hingga menjadi pribadi yang utuh dan membumi; yaitu menjadi 
makhluk individu dan sosial, berwawasan luas, mampu berkarya 
dan berproses menjadi diri sendiri serta mampu hidup bermakna 
bagi keluarga dan masyarakat. 

Pepenkris 2019 diharapkan dapat dilaksanakan mulai Minggu 
1 September sampai dengan Minggu 8 September 2019, baik di 
gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJ dan GKI SW Jateng, Badan 
Penyenggara Pendidikan Kristen yang berada dalam lingkungan 
pelayanan LP3S maupun sekolah-sekolah Kristen dalam lingkungan 
pelayanan LP3S dari tingkat KB/TK sampai dengan SMA/SMK. 
Bentuk kegiatan Pepenkris dapat bersifat kontekstual; sesuai 
dengan kondisi masing-masing tempat. 

Untuk itu Bapelsin GKJ dan BPMSW GKI SW Jawa Tengah juga 
berharap kiranya Pekan Pendidikan Kristen 2019 dapat menjadi 
berkat untuk banyak pihak; baik itu pemerintah, sekolah, gereja, 
dan semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, 
khususnya pendidikan dengan karakter Kristiani. Mari kita belajar 
setia dan tekun menghidupi pendidikan yang mengutuhkan. 
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Tuhan, Sang Sumber Hikmat, kiranya terus menolong dan 
memampukan kita dalam usaha bersama untuk menyelenggarakan 
dan mendukung pendidikan berkarakter Kristiani. 

 

 

Salatiga & Magelang, 2 Juli 2019 

Sekretariat Bersama Sinode GKJ & GKI SW Jateng 

 

 

Pdt. Aris Widaryanto 

Sekum Bapelsin GKJ 

Pdt. Agus Wijaya 

Sekum BPMSW GKI SW Jateng 
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PENJELASAN TEMA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

TEMA:  

PENDIDIKAN YANG MENGUTUHKAN1 

 
 

1. Pendahuluan 

Ungkapan ‘mengutuhkan’ terbentuk dari kata dasar ‘utuh’. Kata ‘utuh’ 
memiliki padanan kata: bulat, genap, integral, jangkap, komplet, 
lengkap, penuh, menyeluruh.2 ‘Utuh’ berarti: keadaan sempurna 
sebagaimana semula; atau, keadaan baik sebagaimana seharusnya.3 
Lantas, ‘mengutuhkan’ berarti ‘menjadikan utuh’ atau ‘menjadikan 
keadaan sempurna/baik sebagaimana semula / seharusnya’.  

Begitulah, ‘mengutuhkan’ hakikatnya adalah upaya untuk 
mewujudkan suatu keadaan sedemikian rupa agar menjadi lebih 
baik, sebagaimana seharusnya. Misalnya, keadaan yang rumpang, 
diupayakan agar menjadi bulat atau jangkap; keadaan yang 
terpecah, diupayakan agar menjadi terintegrasi; keadaan yang 
kurang, diupayakan agar menjadi penuh, komplet, atau lengkap; 
keadaan yang parsial, diupayakan agar menjadi menyeluruh. 

Dalam kehidupan sesehari, karena berbagai sebab, selalu saja 
ada hal-hal yang tidak utuh. Entah itu berkenaan dengan dunia 
benda, lingkungan sekitar, kehidupan individu, maupun kehidupan 
masyarakat.  

                                                           

1 Diinspirasi bacaan dalam Yakobus 1: 4 “Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh 
buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan 
suatu apa pun.” 

2 Dendy Sugono, dkk. 2008. Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: 
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 

3 Dendy Sugono, dkk.2008. Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat 
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 
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Tentu, ketidak-utuhan yang terkait dengan dunia benda dan 
lingkungan sekitar, relatif lebih mudah diketahui, disadari dan 
diupayakan perbaikannya. Karena, ketidak-utuhan tersebut bersifat 
kasat mata atau terlihat dengan jelas. Misalnya, meja kaca yang 
retak atau lingkungan rumah yang gersang. Itu relatif lebih mudah 
diketahui, disadari dan diperbaiki.  

Tidak demikian halnya dengan ketidak-utuhan yang terkait 
dengan kehidupan individu dan masyarakat. Misalnya, seseorang 
yang cenderung egois serta bersikap tak peduli kepada orang lain; 
atau, komunitas yang suka melontarkan ujaran kebencian dan sikap 
diskriminatif terhadap komunitas lain.  

Gejala ketidak-utuhan semacam itu, sering kali tak disadari 
oleh pihak yang bersangkutan. Sebab, hal itu tak kasat mata, karena 
berkenaan dengan kebiasaan berpikir, bersikap dan berperilaku 
yang didaku sebagai kebenaran. Maka, untuk memperbaikinya pun 
tidak mudah. Agar yang bersangkutan bisa menyadari dan 
mengubahnya, diperlukan adanya penyadaran melalui keteladanan, 
masukan, dialog, refleksi, dan kesediaan mawas diri. Pendek kata, 
dibutuhkan aneka bentuk upaya pendidikan yang mengutuhkan.4   

2. Ketidak-utuhan dalam Praktik Pendidikan 

Demikianlah, pendidikan hakikatnya adalah daya upaya yang 
bersifat mengutuhkan. Dalam arti, pendidikan merupakan ikhtiar 
tiada henti agar individu tumbuh-kembang menjadi pribadi utuh 
yang membumi. Yaitu, pribadi yang aneka potensi dirinya (sebagai 
makhluk individu maupun makhluk sosial) tumbuh-kembang secara 
serasi. Sehingga, ia makin berwawasan luas (to know), mampu 
mengembangkan kemampuan berkarya (to do), senantiasa berproses 
menjadi dirinya sendiri (to be), serta mampu hidup dalam (dan 
bersama) masyarakat secara bermakna (to live together).5 
                                                           

4 D.C.Philips (Ed). 2014. Encyclopedia of Educational Theory and 
Philosophy. Los Angeles: SAGE Publications,Inc. Bandingkan, Charles M. 
Shelton SJ (cetakan ke-5).1993. Spiritualitas Kaum Muda: Bagaimana 
Mengenal dan Mengembangkannya. Yogyakarta: Kanisius. 

5 Jacques Delors et. al. ?. The Treasure Within: Report to UNESCO of the 
International Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO 
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Begitulah, melalui pendidikan, kita berupaya mencegah 
terjadinya ketidak-utuhan, sekaligus mencari solusi untuk 
mengatasi adanya ketidak-utuhan individu maupun masyarakat. 
Hal itu dilakukan melalui keteladanan dan upaya menebar 
kesadaran tentang pentingnya keutuhan dalam kehidupan pribadi 
maupun bersama. Baik itu melalui pendidikan dalam keluarga, 
komunitas, sekolah, maupun pendidikan publik.  

Terkait dengan perihal keutuhan itu, beberapa tahun terakhir 
mengemuka gerakan pendidikan di berbagai belahan dunia yang 
mempromosikan pentingnya ide tentang manusia utama dan 
kebaikan bersama.6 Ide tentang manusia utama, menekankan 
tentang pentingnya upaya menumbuh-kembangkan individu secara 
utuh. Sedangkan ide tentang kebaikan bersama, menekankan tentang 
pentingnya upaya mengembangkan masyarakat secara utuh.  

Munculnya gerakan pendidikan tersebut, dilatarbelakangi 
oleh adanya kecenderungan semakin abainya dunia pendidikan 
terhadap hakikat tugas yang seharusnya diembannya. Tugas itu 
adalah mewujudkan keutuhan individu dan keutuhan masyarakat. 

Tampaknya, kecenderungan sikap abai tersebut terjadi 
karena dunia pendidikan tak henti diberondong oleh aneka godaan 
dan tekanan. Baik itu godaan dan tekanan ekonomi, sosial, budaya, 
politik, teknologi, dll. Lantas, dalam situasi seperti itu, para pelaku 
pendidikan ada kalanya kalah, menyerah atau berkompromi dengan 
aneka macam godaan dan tekanan tersebut. Akibatnya, terjadi 
pergeseran orientasi pendidikan. Maka, terjadilah ketidak-utuhan 
dalam praktik pendidikan. 

                                                                                                                                 
Publishing; Jacques Delors. “The treasure within: Learning to know, learning to 
do, learning to live together, and learning to be” International Review of 
Education, (2013) 59:319-330; Saptono. 2017. Dimensi-dimensi Pendidikan 
Karakter: Wawasan, Strategi,dan Langkah Praktis. Jakarta: Esensi Erlangga 
Group, hlm 46-47. 

6 Larry Nucci, Darcia Narvaez and Tobias Krettenauer (Ed), 2014. Handbook of 
Moral and Character Education. New York: Routledge;  Jens Zimmermann. 2017. 
Re-Envisioning Christian Humanism: Education and Restoration of Humanity. 
Oxford: Oxford University Press. 
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Dalam kenyataan sesehari, ada beragam bentuk ketidak-
utuhan dalam praktik pendidikan. Baik itu yang terjadi dalam 
keluarga, komunitas, sekolah, maupun dalam masyarakat.  

Salah satu contoh, yang belakangan ini mendapat tanggapan 
luas di negara kita, misalnya perihal pendidikan yang cenderung 
menekankan formalitas agama, serta kurang memberi perhatian 
wajar pada esensi ajaran agama. Hal demikian mengakibatkan 
pemahaman yang tidak utuh terhadap agama. Sehingga, agama 
mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok 
tertentu. Hal itu berdampak buruk bagi tumbuh-kembangnya 
individu maupun masyarakat. 7 

3. Pendidikan yang Mengutuhkan 

Mengapa terjadi ketidak-utuhan dalam praktik pendidikan? 
Itu karena pelaku pendidikan (entah sadar atau tidak) cenderung 
mengutamakan dimensi tertentu seraya kurang memberi perhatian 
wajar pada dimensi lain dalam pendidikan. Misalnya, sikap yang 
sedemikian mengutamakan dimensi nalar, serta kurang memberi 
perhatian wajar pada dimensi sikap dan tindakan; mengutamakan 
dimensi religius, serta kurang memberi perhatian wajar pada 
dimensi fisik, akademik, moral-etika, sosial, estetika dan kebutuhan 
bermain; begitu seterusnya dan sebaliknya.   

Karena itu, amat penting adanya pendidikan yang seimbang. 
Yaitu, praktik pendidikan yang memberi perhatian secara wajar 
terhadap berbagai dimensi penting pendidikan. Hal itu memungkinkan 
seseorang tumbuh-kembang secara optimal sebagai makhluk individu 
sekaligus makhluk sosial. Sehingga, pada gilirannya ia pun tumbuh-
kembang menjadi pribadi yang sehat dan bahagia.8  

                                                           
7 Periksa, “Agama Perlu Dipahami Secara Utuh”, Kompas 12 Juni 2019, hlm 4. 

Bandingkan dengan Robert Hefner (Ed). 2018. Routledge Handbook of Contemporary 
Indonesia. London & New York: Routledge, khususnya Bab 1. 

8 Steve Bartlett and Diana Burton. 2007. Introduction to Educational Studies. Los 
Angeles: SAGE Publications Inc; Nel Nodding.2003. Happiness and Education. New 
York: Cambridge University Press. 
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Itulah yang dimaksud dengan pendidikan yang mengutuhkan. 
Sebuah praktik pendidikan yang setia pada hakikat tugas yang 
diembannya, yaitu: mengutuhkan individu dan masyarakat melalui 
upaya tiada henti membentuk manusia utama demi menghadirkan 
kebaikan bersama. Pendidikan tersebut berupaya membentuk 
pribadi yang berkarakter, cerdas dan berkemampuan (kompeten), 
serta siap hidup bersama masyarakat dan berkontribusi secara 
positif bagi masyarakat dimanapun ia berada.   

Tentu, setiap keluarga, komunitas Kristen (gereja), dan 
sekolah Kristen pada dasarnya telah melaksanakan pendidikan 
semacam itu. Sebab, lazimnya, setiap upaya pendidikan dalam 
keluarga, gereja, dan sekolah Kristen dimulai dengan niat baik 
untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semangat mula-
mula setiap upaya pendidikan selalu: upaya mewujudkan 
keutamaan dan kebaikan.9 

Namun demikian, dalam dinamika perjalanan waktu, niat baik 
dan semangat mula-mula itu bisa saja melemah. Itu dimungkinkan 
karena adanya berbagai godaan dan tekanan dalam kehidupan 
nyata praktik pendidikan sesehari. Baik itu godaan dan tekanan 
ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, maupun godaan dan 
tekanan lainnya. Itu semua, disadari atau tidak,  bisa menyebabkan 
terjadinya pergeseran orientasi pendidikan.10 Lantas, praktik 
pendidikan yang semula mengutuhkan, berubah menjadi tidak 
mengutuhkan lagi.  

Itulah sebabnya keluarga, gereja dan sekolah Kristen sebagai 
pelaku pendidikan perlu senantiasa berefleksi dan mawas diri. Melalui 
upaya demikian, diharapkan niat awal untuk mempraktikkan 
pendidikan yang mengutuhkan dan bermutu itu dapat terpelihara 
dengan baik. Bahkan, kualitas perwujudan niat itu bisa terus 
ditingkatkan. Dan, seandainya oleh berbagai sebab lantas terjadi 
pergeseran orientasi, hal itu bisa segera disadari, dikoreksi dan 
diluruskan kembali. Dengan demikian, keluarga, gereja dan sekolah 
                                                           
9 Anjar S. Hardiyanto. “Sekolah Berkualitas Ditinjau dari Kebijakan Pendidikan.” 

Desiderata, Vol. 7, No. 2  - Vol. 8, No. 1: 4-24. 
10 James Ainsworth (Ed). 2013. Sociology of Education: An A to Z Guide.Los Angeles: 

SAGE Publications Inc. 
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Kristen bisa tetap setia dan bertekun pada hakikat tugas pendidikan 
yang diembannya.           

4. Penutup 

Rasanya, pendidikan yang mengutuhkan itu amat relevan 
dengan tantangan bangsa kita saat ini. Di satu sisi, bangsa kita 
sedang giat berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, 
terutama generasi mudanya. Di sisi lain, bangsa kita juga terus 
berupaya membangun rekonsiliasi dan harmoni sosial di tengah 
menguatnya radikalisme agama dan populisme politik yang 
berakibat pada terbentuknya polarisasi dan fragmentasi sosial.  

Itulah sebabnya Pekan Pendidikan Kristen tahun 2019 ini, 
kita laksanakan dalam terang tema “PENDIDIKAN YANG 
MENGUTUHKAN.”   

Kiranya, tema itu menginspirasi kita untuk berefleksi 
tentang: (i) pelaksanaan tugas pendidikan dalam keluarga, gereja 
dan sekolah Kristen di tengah godaan dan tekanan ekonomi, sosial, 
budaya, politik, teknologi, dll; (ii) sejauhmana kita tetap setia pada 
hakikat tugas pendidikan Kristen yang kita emban, yaitu bertekun 
mengutuhkan individu dan masyarakat melalui upaya tiada henti 
membentuk manusia utama dan menghadirkan kebaikan 
bersama.   

Selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen tahun 2019. 
Mari kita belajar setia dan tekun menghidupi pendidikan Kristen 
yang mengutuhkan. Agar, dengan demikian, keluarga, gereja, dan 
sekolah Kristen senantiasa mampu berkontribusi secara positif: 
membentuk manusia utama dan menghadirkan kebaikan bersama 
bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Kiranya Tuhan dimuliakan. 
[sp] 
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PANDUAN PENYELENGGARAAN 
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 

 

 
1. SEJARAH PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN 

Di kalangan gereja dan sekolah Kristen kadang muncul pertanyaan, 
“Apa sebenarnya Pekan Pendidikan Kristen (Pepenkris) itu?  

Pepenkris pada dasarnya adalah tradisi yang diciptakan dan 
disepakati oleh para perintis karya kesaksian dan pelayanan 
pendidikan Kristen yang tersebar di berbagai daerah di lingkungan 
Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tradisi tersebut 
diadakan sebagai sarana untuk mengenang dan terus-menerus 
memaknai kembali peristiwa terwujudnya kebersamaan konkret 
dalam karya kesaksian dan pelayanan pendidikan Kristen di 
lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah.   

Keberadaan Pepenkris memiliki pijakan historis, yaitu 
terbentuknya Persatuan Perkumpulan-perkumpulan Sekolah Kristen 
(PPSK) pada tanggal 12 Juli 1950.1 Ketika itu, pengurus-pengurus 
Sekolah Kristen dalam lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah 
Jawa Tengah yang datang dari berbagai daerah, bersidang di Balai 
Pertemuan Kristen Jl. Tuntang No. 36 Salatiga.2  
                                                           

1  Dalam Anggaran Dasar yang disahkan dalam rapat perwakilan pengurus-pengurus 
sekolah Kristen tanggal 1 September 1956 nama “Persatuan” diganti menjadi 
“Perserikatan”. Sehingga menjadi Perserikatan Perkumpulan-perkumpulan Sekolah 
Kristen (PPSK). 

2  Utusan yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah: Kaboel 
Dwidjaleksono dan R.M.S. Poerbowidagdo (PPK Surakarta); R.T. Gondoadmodjo 
(Deputat GKD); Soedijono dan Noerwasito (Pati); D.S B. Probowinoto dan R. 
Soedarsono ( PPK Jateng Utara); Soewarjohadi (Organisasi Sekolah Kristen 
Magelang); Poerwoatmodjo dan Siswojo (PPK Kebumen); Tjoa Tjin Touw (PSK Tiong 
Hwa Magelang); Ds. Liem Ik Tjiang (PSR Temanggung); Kho Im Liong dan Soedarjo 
(P3K Banyumas); J.C. Uhlenboschsitz (PSK Magelang); Ds.Dhanusupranoto (PSM 
Semarang); E.S Padmosoesastro dan Soekirman (PPK Purworejo); E.I. Soekarso, 
R.M. Soehardjo dan S. Soebanu (Bopkri Yogyakarta); Tan Kiem Liong dan M. 



Pendidikan yang Mengutuhkan 

 

Pedoman Pepenkris 2019                                                                              Halaman 8 

Setelah melalui pergumulan serius dan intens, akhirnya mereka 
sepakat untuk mengkoordinasikan usaha penyelenggaraan karya 
pendidikan Kristen dalam organisasi Persatuan Perkumpulan-
perkumpulan Sekolah Kristen (PPSK). Peristiwa itu terjadi ketika 
pendidikan Kristen berada dalam situasi teramat sulit. Karena itu, 
peristiwa terbentuknya PPSK dirasakan oleh para pegiat pendidikan 
Kristen sebagai tonggak penting dalam sejarah perjalanan karya 
pendidikan Kristen di  lingkungan Sinode  GKJ dan GKI Sinode Wilayah 
Jawa Tengah.  

Untuk mengenang dan senantiasa menggali inspirasi dari 
peristiwa itu, maka diciptakanlah tradisi Pepenkris, yang dilaksanakan 
oleh gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan Sinode 
GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah.  

Semula Pepenkris dilaksanakan pada minggu-minggu sekitar 
tanggal 12 Juli, sesuai dengan tanggal kelahiran PPSK. Namun dalam 
perkembangan lebih lanjut, banyak sekolah yang mengusulkan agar 
kegiatan Pepenkris dilaksanakan pada minggu-minggu bulan Agustus, 
bersamaan dengan kegiatan peringatan HUT RI, atau bulan lain yang 
sesuai. Hal itu semata-mata didasarkan pada alasan agar tidak banyak 
waktu yang tersita untuk kegiatan non-kurikuler di sekolah. Namun 
demikian disepakati pula, bahwa kapanpun pelaksanaan Pepenkris, 
tidak boleh bergeser ke kepentingan lain yang tak ada kaitannya 
dengan pendidikan Kristen.  

Patut dicatat, pada tahun 1964 persidangan sinode GKJ 
menginstruksikan kepada Deputat terkait untuk 
mengusahakan terselenggaranya Pekan Pendidikan Kristen.3 Sejak 
tahun 2003 Pepenkris bahkan telah ditetapkan sebagai kegiatan resmi 
gerejawi dalam kalender kegiatan Sinode GKJ.4 Begitu pula, Badan 
Pekerja Majelis Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia Sinode 
                                                                                                                                 

Hutauruk (Dewan Sekolah-sekolah Kristen cabang Jawa Tengah). Dalam 
pertemuan tersebut dipilih pengurus harian yang terdiri dari Ds B. Probowinoto 
(ketua) dan R. Soehardi Hadipranowo (penulis). Pengurus harian tersebut 
selanjutnya dilengkapi dengan seksi-seksi.   

3  Akta Sidang Sinode GKJ IX. 

4  Akta Sidang Sinode GKJ XXIII. 
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Wilayah Jawa Tengah [BPMSW GKI SW Jateng] selalu mendorong GKI se 
Sinode GKI Wilayah Jateng untuk menyelenggarakan Pepenkris.5 Hal itu 
didasarkan pada pertimbangan mengenai makin pentingnya 
kebersamaan seluruh warga gereja dalam mengembangkan 
pendidikan Kristen secara holistik.      

Demikianlah, Pepenkris hakikatnya merupakan momen khusus 
yang sengaja diciptakan untuk mawas-diri mengenai karya kesaksian 
dan pelayanan kita bersama di bidang pendidikan. Ia merupakan 
tradisi berharga yang senantiasa mengingatkan kita tentang:  

 teladan kearifan para perintis pendidikan Kristen di lingkungan 
Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dalam 
mengembangkan kerja sama  dalam karya kesaksian dan pelayanan 
di bidang pendidikan Kristen, khususnya pada  era 1950-an;  

 pentingnya terus-menerus mengembangkan kerja sama dan 
sinergi seluruh komunitas Kristen di lingkungan Sinode GKJ dan 
GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu 
karya kesaksian dan pelayanan di bidang pendidikan Kristen. 

2. TUJUAN 

Kegiatan Pepenkris tahun 2019 ini dilaksanakan dengan Tema: 
“PENDIDIKAN YANG MENGUTUHKAN.”6    

Dengan mengingat latar sejarah serta tema tersebut,  
penyelenggaraan kegiatan Pepenkris tahun ini bertujuan untuk 
mengajak keluarga, gereja dan sekolah Kristen di lingkungan Sinode 
GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk: 

 memberi perhatian lebih sungguh pada upaya kesaksian dan 
pelayanan gereja di bidang pendidikan, baik itu pendidikan 
dalam keluarga, gereja, sekolah Kristen, tempat kerja, dan di 
ruang publik; 

 berupaya dengan sepenuh daya mendalami, menghayati dan 
menghidupi karya pendidikan sebagai upaya untuk semakin 
mengutuhkan individu maupun masyarakat. Baik itu karya 

                                                           

5  Sambutan tertulis dalam setiap bahan Pepenkris.  
6 Periksa Penjelasan Tema Pepenkris 2019. 
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edukatif dalam keluarga, gereja, sekolah Kristen, tempat kerja, 
maupun aneka ruang publik; 

 mengembangkan kepedulian dan kerja sama guna mendukung 
sekolah-sekolah Kristen di lingkungan gereja setempat, serta 
lingkungan klasis-klasis se Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah 
Jawa Tengah, sebagai sarana kesaksian dan pelayanan gereja 
yang amat penting; 

 terus-menerus berupaya meningkatkan mutu karya kesaksian 
dan pelayanan di bidang pendidikan, baik  dalam keluarga, 
gereja, sekolah Kristen, tempat kerja,dan aneka ruang publik. 

3. WAKTU     

Pepenkris tahun 2019 ini diharapkan dapat dimulai pada hari Minggu 
tanggal 1 September 2019 dan diakhiri/ditutup pada hari Minggu 
tanggal 8 September 2019. 

4. PENYELENGGARA 

Para pihak yang menyelenggarakan Pepenkris adalah:  

 Gereja-gereja di lingkungan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa 
dan Sinode Gereja Kristen Indonesia  Wilayah Jawa Tengah;  

 Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen (BPPK) yang berada 
dalam lingkungan pelayanan LPPP Sinode (LP3S); 

 Sekolah-sekolah Kristen dalam lingkungan pelayanan LPPP 
Sinode (LP3S) dari tingkat KB/TK sampai dengan SMA/SMK.  

   

5. BENTUK KEGIATAN 

Pada prinsipnya, bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan Pepenkris 
bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi masing-masing 
penyelenggara. Karena itu, dimungkinkan adanya keragaman kegiatan 
antara penyelenggara yang satu dengan lainnya. Dalam hal ini, tiap-tiap 
penyelenggara hendaknya melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
potensi dan pergumulan nyata setempat.  

Serentak dengan itu, diharapkan adanya kegiatan yang 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua penyelenggara 
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Pepenkris. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan di gereja dan kegiatan di 
sekolah. 

Kegiatan di gereja, yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh 
semua gereja di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa 
Tengah, meliputi: 

 Ibadah Pembukaan, dilaksanakan di gereja masing-masing 
secara serentak pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019. 

 Ibadah Penutupan, dilaksanakan di gereja masing-masing secara 
serentak pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019. 

 Renungan Keluarga; 
 PPA Warga Dewasa;  
 PPA Remaja/Pemuda; dan  
 Bila dimungkinkan, bisa diselenggarakan kegiatan pendalaman dan 

peneguhan gagasan maupun aksi nyata yang bersifat membangun 
(melalui: dialog, sarasehan, refleksi kasus, pelatihan,workshop, dll) 
mengenai pendidikan pada umumnya maupun topik yang sesuai 
dengan tema Pepenkris tahun 2019. 

Sedangkan kegiatan di sekolah, yang diharapkan bisa 
dilaksanakan oleh semua sekolah Kristen di lingkungan Sinode GKJ dan 
GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, meliputi:  

 Renungan Pembukaan: dilaksanakan di sekolah masing-masing 
secara serentak pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 sebagai 
kegiatan awal pekan.  

 Renungan Bersama: dilaksanakan di sekolah masing-masing secara 
serentak mulai hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan 
hari Jum’at, tanggal 6 September 2019. Jam pelaksanaan disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing sekolah. 

 Penutupan: dilaksanakan di masing-masing sekolah secara 
serentak pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2019 sebagai 
kegiatan akhir pekan.  

 Kegiatan penjelajahan, pendalaman dan peneguhan gagasan aksi 
bersama yang bersifat membangun (melalui: dialog, sarasehan, 
seminar, lokakarya, pelatihan, workshop, dll) mengenai praktik 
pendidikan pada umumnya maupun yang sesuai dengan tema 
Pepenkris tahun 2019.   
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6. POKOK-POKOK DOA SYAFAAT 

Pokok doa selama pelaksanaan Pepenkris, baik di gereja maupun di 
sekolah di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa 
Tengah, meliputi: 
 Penyelenggaraan Pepenkris tahun 2019, di lingkungan Sinode 

GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah; 
 Semua pihak di lingkungan Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah 

Jawa Tengah agar memiliki kepedulian dan bersedia bekerja sama 
guna mendukung sekolah-sekolah Kristen di lingkungan gereja 
setempat, serta lingkungan klasis-klasis se Sinode GKJ dan GKI Sinode 
Wilayah Jawa Tengah, sebagai sarana kesaksian dan pelayanan 
gereja yang amat penting; 

 Badan Penyelenggara Pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah 
Kristen agar terus-menerus memberi perhatian pada upaya 
mempraktikkan pendidikan yang mengutuhkan di sekolah mereka 
masing-masing. Yaitu, pendidikan yang tekun membentuk manusia 
utama dan menghadirkan kebaikan bersama; 

 Komunitas Kristen agar tekun berupaya dengan sepenuh 
daya menghadirkan aneka tindakan edukatif yang mengutuhkan. 
Baik itu dalam keluarga, gereja, sekolah Kristen, tempat kerja, 
maupun aneka ruang publik (termasuk media sosial) di tengah 
masyarakat yang kini mengalami polarisasi dan fregmentasi; 

 Pemerintah Negara Indonesia agar bersungguh-sungguh 
mewujudkan pendidikan yang mengutuhkan di tengah menguatnya 
radikalisme agama dan populisme politik yang memecah belah 
masyarakat. 

 
7. HAL YANG PERLU  DIPERTIMBANGKAN 

Agar pelaksanaan Pepenkris bisa berjalan dengan baik, beberapa 
hal berikut bisa dipertimbangkan: 

 Bila diperlukan, gereja/sekolah dapat membentuk panitia 
pelaksana Pepenkris; 

 Panitia pelaksana memrakarsai terselenggaranya kegiatan 
Pepenkris sesuai dengan kondisi, kebutuhan, pergumulan dan 
agenda setempat; 
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 Seusai pelaksanaan Pepenkris, panitia pelaksana diharapkan 
mengirimkan laporan dan/atau evaluasi tentang jalannya dan 
makna kegiatan tersebut kepada pengurus BPPK setempat (khusus 
untuk sekolah) dan LP3S (untuk sekolah/BPPK maupun gereja). 

8. BAHAN PEPENKRIS 

Rujukan bahan kegiatan bersama di gereja dan sekolah disediakan 
dalam buku pedoman ini. Bahan tersebut sebaiknya disesuaikan 
(diolah, bahkan bila perlu diubah) sesuai dengan kebutuhan setempat, 
sehingga Pepenkris menjadi momentum yang memberikan manfaat 
nyata bagi perkembangan sekolah Kristen / gereja / klasis setempat.  
 
9. PERSEMBAHAN 

Dalam pelaksanaan Pepenkris 2019, baik yang diselenggarakan di 
sekolah Kristen maupun di Gereja, diharapkan dapat diadakan 
persembahan khusus untuk pengembangan sekolah-sekolah Kristen. 
Persembahan dapat dikirimkan melalui pos wesel atau bank ke LP3S.  

Sebagai catatan: kami mohon dengan sangat agar dalam 
berita pengiriman melalui wesel maupun bank dicantumkan: 
“PERSEMBAHAN PEPENKRIS 2019 DARI...(sebutkan nama 
lembaga Bapak/Ibu/Sdr)”. Khusus untuk pengiriman via bank, 
mohon dikirimkan pula kepada kami copy bukti pengiriman. 
Kedua hal tersebut sangat penting sebagai sarana untuk 
mewujudkan tertib administrasi, memudahkan pengurusan apabila 
terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindarkan kemungkinan 
terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. 

 

Alamat Wesel :  LP3S   
  Jl. Soekarno-Hatta 10   
  Salatiga, 50731 
 

Rekening bank : BNI Salatiga  
  No. Rek 0286260202 a.n. LP3S  
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LITURGI IBADAH PEMBUKAAN  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 

 

Keterangan 

PF : Pengkhotbah  ;  U : Umat  ; Mj : Majelis  ;  L : Lektor 
 
 

 

1.  PERSIAPAN 
 Saat Teduh 
 Penyalaan lilin dan pembacaan pokok-pokok warta jemaat  

oleh Mj1 
 Bel berbunyi, ibadah dimulai, umat berdiri 

 

2. AJAKAN BERIBADAH  

Mj1,2 : Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku,  

U :  aku mau menceritakan segala perbuatanMu yang ajaib  

Mj 2 :  Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau,  

U :  bermazmur bagi namaMu yang Mahatinggi,  

Mj2 :  Sebab orang fasik mundur, tersandung jatuh dan binasa di  
hadapanMu  

U        :  Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya.  
 
 Umat menyanyikan  PKJ 55:1,4  “HAI, PUJI NAMANYA” 
 

1.  Hai, puji namaNya, terang cahaya, 
dan puji namaNya, hai cakrawala, 
Hai, puji namaNya, semesta alam: 
mari semuanya menyembah Tuhan.  

Reff:  Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! kar’na kasihNya tak terp’ri. 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri.  



Pendidikan yang Mengutuhkan 

Pedoman Pepenkris  2019                                                                                 Halaman 15 

 ( pelayan ibadah memasuki ruang ibadah ) 

3.  Hai puji nama-Nya, ikan di laut 
     dan puji nama-Nya, burung di langit 
     Hai, puji namaNya, hai hewan-hewan: 
     mari semuanya menyembah Tuhan. Reff. 

 

3. VOTUM DAN SALAM   

PF    : Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah 
kebaktian pembukaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 
2019 ini kita khususkan dengan pengakuan, demikian :  

U       :  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta 
langit dan bumi, sumber segala hikmat dan 
pengetahuan.  

PF    :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan 
dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh 
Kudus ada pada saudara sekalian.  

PF+U :  a  min         a     min        a   min 
         5  .  7  i  . /  5  .  7  i  .  /   5    4   3  .  // 

       
4. KATA PEMBUKA  (umat duduk) 

Mj3  : Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang berlangsung 
sepanjang kehidupan kita. Siapa Pendidiknya? Pendidik itu 
tidak hanya guru, tidak hanya sekolah, namun setiap kita dapat 
menjadi seorang pendidik.  

Siapa yang kita didik? Tidak hanya anak dari suku tertentu 
atau status sosial tertentu, namun semua anak dari berbagai 
latar belakang suku, status sosial bahkan agama.  

Ada keragaman di sana, ragam dalam dunia pendidikan. 
Namun, biarkan keragaman itu menciptakan sebuah harmoni 
yang indah. Harmoni yang melebur pada aneka keteladanan. 

Apa yang kita katakan, kiranya pantas menjadi pengajaran 
dalam hidup keseharian. Apa yang kita perbuat, kiranya 
menjadi role model bagi generasi penerus kita. Nilai-nilai 
kehidupan yang kita pegang, kiranya juga akan dipegang oleh 
anak-anak kita.  
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Ada sebuah puisi yang mengatakan demikian:  

Anak-anak Belajar dari Kehidupannya 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki/ Jika 
anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi/ Jika 
anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri/ Jika 
anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri/  

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan 
diri/ Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar 
percaya diri/ Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar 
menghargai/ Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya 
perlakuan, ia belajar keadilan/ 

  Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh 
kepercayaan/ Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia 
belajar menyenangi dirinya/ Jika anak dibesarkan dengan 
kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta 
dalam kehidupan.  

 
 Umat menyanyikan NKB 204 : 1, 2, 4  “DI DUNIA YANG PENUH 

CEMAR” 

1.  Di dunia yang penuh cemar; antara sesamamu 
     hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. 

     Reff. Nyatakan Yesus dalammu,  
nyatakan Yesus dalammu; 

              sampaikan Firman dengan hati teguh,  
              nyatakan Yesus dalammu. 
 
2.  Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu; 
      apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu?, Reff. 
 
4.  Hiduplah kini bagiNya, berjiwa tetap teguh; 
      bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu., Reff. 
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5. PENGAKUAN DOSA 

Mj4  : Dalam kehidupan, sebagaimana yang baru saja kita 
nyanyikan, seharusnya kita menyatakan Yesus dalam 
keseharian kita. Menjadi teladan yang menampakkan Yesus 
adalah pola pendidikan yang paling baik dan bertanggung 
jawab dalam hidup kita.  

  Namun, sudahkah kita selaku lembaga pendidikan, selaku 
gereja, selaku orang tua, selaku mahasiswa, pelajar 
menyatakan Yesus dalam keseharian kita?  

  Mari kita berdoa... Ya Tuhan kami datang ke hadapan-Mu... 
Kami mohon ampun ya Tuhan jika perkataan yang keluar 
dari mulut kami bukanlah kata-kata yang membangun.  

U    :  Ampuni kami, jika perkataan kami membuat sesama 
dan anak-anak kami terpenjara dalam ketakutan.  

Mj4  :  Ampuni kami, jika kemarahan menjadi pandu kehidupan 
kami dan mulut kami lebih suka mengeluarkan cacian 
katimbang penghargaan.  

U    :  Ampuni kami ya Tuhan, jika kami tidak mengajarkan 
pada anak-anak kami dan sesama untuk menjadi orang 
yang berintegritas.  

Mj4   :  Kami lebih suka mementingkan diri kami dan terus hidup 
dalam zona nyaman kami.  

Mj4+U : Ampuni kami ya Tuhan, karena ternyata kami kerap kali 
lalai menampakkan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak 
cukup mampu menyatakan Yesus dalam sikap, tutur kata, 
dan perbuatan keseharian kami. Tuhan, ampuni kami.  

 

 Umat menyanyikan  KJ 467 : 1-3  “TUHANKU BILA HATI 
KAWANKU” 

1. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 
     dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.  

2. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,  
     pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.  

3.  Dan hari ini aku bersembah serta pada-mu, Bapa, berserah,  
      berikan daku kasih-mu mesra, Amin, amin. 
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6. BERITA ANUGERAH TUHAN DAN TUNTUNAN HIDUP BARU  

PF : Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya hidup larut dalam 
penyesalan. Tuhan berkenan menguatkan dan memanggil kita 
untuk terlibat dalam pekerjaan-Nya. Terimalah anugerah dan 
tuntunan-Nya dalam menjalani kehidupan baru, melalui 
Mazmur 103:7 ; Matius 28:18-20… (demikian sabda Tuhan).  

U  : Syukur kepada Allah 
 

7. NYANYIAN KESANGGUPAN (umat berdiri)  

PF : Kita terima anugerah Tuhan dan mari sanggupi bersama 
tuntunan hidup baru ini dengan nyanyian KJ 424:1, 3 
“YESUS MENGINGINKAN DAKU” 

1.  Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya, 
     di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya. 
     Reff:Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 
              bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

3.  Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku, 
     agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Reff. 

 
PELAYANAN FIRMAN 

(umat duduk) 
 

Tema : “Membangun Masa Depan Melalui Pendidikan yang 
Mengutuhkan” 

 

8. PEMBERITAAN FIRMAN  
 Doa Epiklese (oleh Pelayan Firman) 
 Pembacaan Alkitab:  

Bacaan  Pertama 

L : (membacakan 1 Samuel 2:18-21, 26 ) 
   Demikianlah Sabda Tuhan! 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH! 1  2  3  4  3  2 .1 

Antar Bacaan 
L : (membacakan atau menyanyikan) Mazmur 19:7-14 secara 

bergantian dengan umat.  

https://stevenhadson.wordpress.com/2017/09/21/kj-424-yesus-menginginkan-daku/
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Bacaan Kedua 

L : (membacakan 2 Timotius 3:10-17)  
     Demikianlah Sabda Tuhan! 

U : SYUKUR KEPADA ALLAH! 1  2  3  4  3  2  .1 

Bacaan Injil (umat berdiri) 

PF  : Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas 2:41-52. 
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang  berbahagia ialah 
mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang 
memeliharanya. Hosiana! 

U    :  (menyanyikan) Halleluyah, Amin  

1 . 2   3  5  /  6  . 7  i  7  /  i  . 7  6  5 / 

Ha le lu ya   ha le  lu  ya ha  le lu ya 

5  . 1  2  3  4 / 3 .  5  1  5  /  6 . 5 . / 

ha le  lu  ya    ha  le lu ya   a  min 

4  .  3  . /  2  .  1 . // 

a  min      a   min! 

 

 Khotbah (umat duduk)  
 Saat Hening  

 

9. PENGAKUAN IMAN (umat berdiri)  

Mj5 :  Saudara, di tengah rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan 
kepada keluarga, gereja dan Sekolah Kristen di lingkungan 
sinode GKJ dan GKI SW Jateng, mari kita satukan iman dan 
harapan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita ikrarkan 
pengakuan iman kita. Saya ingin bertanya: “Percayakah Saudara 
kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi?”  

Mj5+U :  Menyanyikan Nyanyian Rohani 77 : 1  
“KU PERCAYA ALLAH BAPA” 

1. ‘Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar.  
Khalik langit, laut dan bumi, seg’nap dunia besar.  
Oleh rahmat-Nya ‘ku ada. Pengharapanku teguh,  
kar’na Bapa menentukan perjalanan hidupku.  
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Mj5 : “Apakah Saudara percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya 
yang Tunggal, Sang Penebus dunia?”  

Mj5+U : Menyanyikan Nyanyian Rohani 77 : 2  

2. ‘Ku percaya Yesus Kristus Ia Anak Tunggal-Nya,  
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan Manusia,  
Yang telah kena sengsara, mati  dan ditanamkan,  
bangkit, lalu naik ke surga, memegang Kerajaan.  

Mj5 : “Apakah Saudara percaya kepada Roh Kudus yang 
mempersatukan Gereja dan memurnikan kehidupan orang 
percaya?”  

Mj5+U :  Menyanyikan Nyanyian Rohani 77 : 3  

3. ‘Ku percaya dan kumohon Roh Kudus Kesungguhan,  
yang mengurniai  Gereja, hidup dan persatuan.  
Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci;  
b’ri Gereja bersekutu dan percayanya jernih.  

 
10. DOA SYAFAAT Oleh Pelayan Firman  (umat duduk)  
 
11. PELAYANAN PERSEMBAHAN 

Ajakan Persembahan: 

Mj6   :  Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita,  

U       :  kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.  

Mj6   :  Supaya jalan-Mu dikenal di bumi,  

U       :  dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.  

Mj6   :  Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah;  

U :  kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  

Mj6   :  Tanah telah memberikan hasilnya;  

U       :  Allah, Allah kita, telah memberkati kita.  

Mj6   :  Allah memberkati kita;  

U       :  kiranya segala ujung bumi takut akan Dia!  
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 Nyanyian Jemaat PKJ 146:1-3  
“BAWA PERSEMBAHANMU” 

1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.  

     Reff:  Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
              Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.  

2.  Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
oleh apa saja pun dalam dunia. 
Kasih dan karunia sudah kau terima. Reff: 
 

3.  Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
agar kerajaanNya makin nyatalah. 
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Reff: 

 Mj6 Menaikkan doa persembahan, penutup, dan Doa Bapa Kami  
 
12.PENGUTUSAN DAN BERKAT (umat berdiri) 

PENGUTUSAN 
 Nyanyian Pengutusan PKJ 185:1, 5   

“TUHAN MENGUTUS KITA” 

1.   Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
bawa pelita kepada yang gelap. 
Meski dihina serta dilanda duka, 
harus melayani dengan sepenuh.  

Reff:  Dengan senang, dengan senang, 
marilah kita melayani umat-Nya. 
Dengan senang, dengan senang, 
berarti kita memuliakan nama-Nya.  

5.  Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
untuk melawat orang terbelenggu. 
Meski dihina serta dilanda duka, 
harus melayani dengan sepenuh., Reff. 
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PF  :  Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.  

U    :  Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.  

PF  :  Jadilah saksi Kristus.  

U    :  Syukur kepada Allah.  

PF  :  Terpujilah Tuhan.  

U    :  Kini dan selamanya.  

 
 
BERKAT  

PF  : Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan: 
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus 
Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai 
saudara-saudara kini dan selamanya. Haleluya!  

U    :  Amin. 
 
13. NYANYIAN PENUTUP 
 Umat menyanyikan KJ 403:1 “HUJAN BERKAT 'KAN 

TERCURAH” 

1. Hujan berkat ‘kan tercurah, itulah janji kudus: 
    hidup segar dari sorga, ‘kan diberi Penebus. 
    Reff: Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu: 
              sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh!  

( BM ) 
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TATA PANGIBADAH PAMBUKA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

Katerangan 
PS : Palados Sabda;  Prdt: Pradata;  

Psw:Pasamuwan;  L : Lektor 
 
 

1. PACAWISAN 

 Wekdal  Ening. 
 Panyumeting lilin lan pamaosing pawartos pasamuwan dening Prdt 1.  
 Bel kaungelaken, pangibadah kawiwitan, pasamuwan jumeneng. 
 

2. TIMBALAN MANGIBADAH 

Prdt2 : Aku arep ngaturake pamuji sokur marang Pangeran 
Yehuwah kanthi gumolong ing atiku. 

Psw : Aku arep nyritakake sakabehing pakaryane kang elok. 

Prdt2 : Aku arep bungah-bungah marga saka Panjenengane. 

Psw : Aku arep ngidungake Mazmur kanggo Panjenengane 
kang maha luhur. 

Prdt2 : Sebab para wong duraka, kesandhung tiba ana ing ngarsane 
kang suci. 

Psw : Ananging Sang Yehuwah langgeng ing salaminya. 
 

 Pasamuwan sesarengan ngrepekaken KPJ 2 : 1, 3 “ALLAH 
MAHASUCI” 

 

1.  Allah Maha suci, kula asung puji  
ing pangibadah puniki  
agung kamulyanta, ageng sih Paduka  
kang nitahken jagad raya. 
Pinuji Hyang Widi, kang siyang lan ratri  
ngreksa lan ngrimati. 
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(Para palados pangibadah lumebet ing papan pangibadah) 

3.  Dhuh Allah Mamirah, sru adrenging manah. 
kula sami nyadhong berkah.  
Nggih sabda kang suci, sabdanipun Gusti: 
kang paring gesang sejati. 
Pinuji Roh Suci kang ngénggalken budi. 
nilar gesang lami. 
 

3. VOTUM & SALAM 

PS : Pasamuwan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus,  
sumangga pangibadah pambukaning Pekan Pendidikan 
Kristen 2019 punika kita sengker kanthi pangaken:  

Psw : Pitulungan kita punika wonten ing sawabing Asmanipun 
Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Inggih 
Panjenenganipun sumbering kawicaksanan lan 
pangertosan 

PS : Sih rahmat saha tentrem rahayu saking Allah Rama, Sang 
Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wontena ing 
para sedherek sadaya. 

PS+Psw: Ngidungaken Amin 3x 
    | 5  .  7  i  . |  5  .  7  i  .  |   5   4   3  . ||  

               A     min      A     min      A     min 
 
4. TEMBUNG PAMBUKA (pasamuwan lenggah) 

Prdt3 : Pendhidhikan punika satunggaling kegiatan ingkang 
lumampah ing sauruting gesang kita. Sinten pendidik 
punika? Pendidik yektosipun mboten ngemungaken guru, 
lembaga pawiyatan, kita sedaya yektosipun gadhah adeg 
dados pendidik. 

Sinten ingkang kita gulawenthah? Sedaya para lare tanpa 
mawang status sosial, suku lan agaminipun. Wonten 
mawarni-warni kawontenan ing donyaning pendhidhikan. 
Ingakng warni-warni punika saged nyipta kawontenan 
ingkang endah, patunggilan ingkang manunggil harmonis 
luluh dados satunggaling tuladha. 
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Punapa ingkang kita ucapaken dados satunggaling piwucal, 
ingkang kita tindakaken dados conto model kangge generasi 
salajengipun. Nilai-nilai gesang ingkang kita cepengi ugi dados 
nilai-nilai ingkang dipun bundheli dening anak-anak kita. 

Wonten puisi ingkang ijemanipun mekaten :  

Anak-anak Belajar dari Kehidupannya 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki/ Jika 
anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi/ 
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah 
diri/ Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar 
menyesali diri/  

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan 
diri/ Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar 
percaya diri/ Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar 
menghargai/ Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya 
perlakuan, ia belajar keadilan/ 

  Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh 
kepercayaan/ Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia 
belajar menyenangi dirinya/ Jika anak dibesarkan dengan 
kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta 
dalam kehidupan.  

Dados para lare niru saking pengalaman gesang nyata ing 
saben dintenipun. Milanipun brayat Kristen, pasamuwan 
Kristen, lan keluarga ageng sekolah Kristen perlu 
mbabaraken gesang ingkang kebak sih katresnan, kados 
gesangipun Gusti Yesus. 

 
 Pasamuwan sesarengan ngrepekaken KPK 314 : 1, 2  

“PASAMUWAN KANG NYAWIJI” 

1.  Pasamuwan kang nyawiji netepi sabdaning Gusti 
dadya paseksi sanyata Yesus yeku Sang Pamarta 
sih rahmating Allah tumrah mring gung manungsa, 
sumrambah saliring tyang kang pracaya, basuki gesangira. 
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2.  Pindha badan mung sajuga nging kathah peranganira. 
     pasamuwan kang manunggal mbabarken gesang kang enggal, 
     sami dene mbiyantoni wit sih sinihan sayekti, 
     tunggal ati tunggal Gusti nengsemken mring sesami. 

 
5. PANGAKENING DOSA 

Prdt4 : Kadosdene kidung ingkang kita pujekaken, kita dados paseksi 
sanyata tumrap sihipun Gusti. Dados tuladha ingkang 
nelakaken bilih sihipun Gusti Yesus punika dados pola 
pendhidhikan ingkang paling sae ing satengahing gesang kita. 

Ananging tuwuh pitaken; punapa brayat Kristen, lembaga 
pendhidhikan Kristen, pasamuwan, tiyang sepuh, mahasiswa, 
para siswa sampun nelakaken sihipun Gusti Yesus ing 
gesangipun? 

Swawi kita ndedonga nelangsani dosa kita: “Dhuh Gusti, 
kawula nyuwun pangapunten awit tembung-tembung 
ingkang medal saking tutuk kawula sanes tembung-
tembung ingkang saged mbangun gesangipun sesami. 

Psw : Nyuwun pangapunten Gusti, menawi tembung-tembung 
kawula damel sesami kawula sami ajrih lan ketaton. 

Prdt4 : Mugi Paduka kersa ngapunteni kawula, menawi kanepson 
dados pandoming lampah kawula. 

Psw : Mugi Paduka kersa ngapunteni kawula, menawi kawula 
mboten saged dados tuladha gesang ingkang sembada. 

Prdt4 : Kawula asring langkung mentingaken dhiri lan mboten 
migatosaken sesami. 

Prdt4+Psw: Mugi karsa ngapunteni kawula, awit kawula asring 
mboten saged dados paseksi sanyata tumrap sihipun 
Gusti Pamarta. Gusti mugi ngapunteni kawula. 

 
 Pasamuwan sesarengan ngrepekaken KPJ 52 : 1, 3  “GUSTI 

SESTU KULA NALANGSA” 

1.  Gusti sestu kula nalangsa, awit asring mbalela, 
     damel sekel galih Paduka, kelu ombyaking donya. 
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     Reff.  
Dhuh Gusti, kawula nyuwun apura, sinucekken sing dosa. 
Mugi manah kula kaenggalna, mituhu Paduka. 

3.  Sestu kawula ngraosaken ing katresnan Paduka, 
     wit Paduka tan negakaken kula kawratan dosa., Reff. 

 
6. PAWARTOS SIH RAHMAT SAHA PITEDAH GESANG ANYAR 

PS : Gusti ingkang Maha Asih mboten badhe negakaken umat 
kagubel ing panelangsan. Gusti karsa ngapunten lan nimbali 
umat nderek lelados ing pakaryanipun. Sami nampenana 
pawartos sih rahmat lan timbalan gesang anyar, lumantar 
Jabur Masmur 103:17; Matius 28:18-20 ….. (Mekaten 
sabdanipun Gusti) 

Psw  : Puji sokur mring Gusti! 1  2  3  4  3 2  .1 
 
7.  KIDUNG KESANGGEMAN  (pasamuwan jumeneng) 

Pasamuwan sesarengan ngrepekaken KPJ 427 : 1, 2   
“BEGJA SEJATI“ 

 

1.  Begja sejati, ngabdi mring Gusti, 
ye ku gesang kang pangaji. 
Dadya lantaran mrih karukunan, 
katentreman kelampahan 
Reff.  Mung Sang Kristus ye'ku Gusti, 

       Panebus kula sejati 
                              Gesang kawula, kagem asmanya 
                              nggih martosken sih rahmat-Nya 

 

2.  Begja sanyata, gesang ne'ng donya, 
lelados mring Sang Pamarta. 
Dipun be'lani, sabar ing kardi, 
temah kalis ing belahi. Reff. 
 

8. PALADOSAN SABDA  (pasamuwan lenggah) 

Jejer : “ Mbagun Mangsa Ingkang Badhe Dhateng (Masa Depan) 
Lumantar Pendhidhikan Ingkang Wetah” 
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 Pandonga Epiklese ( dening PS ) 
 Pamaosing Kitab Suci 

Waosan Kapisan 

L : (maos waosan kapisan saking 1 Samuel 2:18-21, 26)  
   Makaten sabdanipun Gusti! 

Psw    :  Puji sokur mring Gusti! 1  2  3  4  3 2  .1 

Masmur Tanggapan 

L :  (maos Masmur tanggapan saking Jabur Masmur 19:7-14, 
saged kawaos gentosan  kaliyan pasamuwan) 

Waosan Kaping Kalih 

L : (maos waosan kaping kalih saking 2 Timotius 3:10-17)  
  Makaten sabdanipun Gusti! 

Psw    :  Puji sokur mring Gusti! 1  2  3  4  3 2  .1 
 

Waosan Injil  (pasamuwan jumeneng) 
PS :  (maos waosan Injil saking Lukas 2:41-52) 

Makaten Injilipun Gusti Yésus Kristus manut paseksinipun 
Yohanes. Ingkang rahayu inggih punika ingkang mirengaken 
pangandikanipun Gusti Allah sarta dipun èstokaken. 
Haléluya! 

Psw  : (ngidungaken) Haléluya, Haléluya, Haléluya! 

7 | i  7  5  7 | i  .  .  7 | i  7  5  7 | i  .  . |  
Ha leluya Amin   Ha leluya  Amin 
7 | i  3  4  5 | 4  .  .  3 | 5  4  3  4 | 3  .  . || 
Ha leluya Amin    Ha lelu ya Amin 

 
 Khotbah  (pasamuwan lenggah) 
 Wekdal Ening 
 

9. PANGAKEN PITADOS RASULI (pasamuwan jumeneng)                                  

Mj5 : Sesarengan kaliyan umatipun Allah, sumangga kita nélakaken 
iman kapitadosan kita kanthi ngidungaken kidung pangaken 
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pitados, kados ingkang kaserat wonten ing KPJ 122: 1-4  
“KULA PITADOS” ( tanpa interlude ) 

1. Kula pitados ing Allah, Sang Rama Kang Makwasa; 
ingkang nitahaken langit lan bumi saisinya. 
Kula pitados ing Gusti Yésus Kristus 
Kang Putra ontang - anting lan kekasih, Gusti Pamarta kula. 

2. Kang sampun kabobotaken sing kwasané Roh Suci; 
miyos saking prawan Maryam, nahanaken pisakit 
kala Pontius Pilatus ingkang ngasta bupatya: 
sinalib nglampahi séda, tumedhak mring antaka 

3. Tigang dintenipun wungu sing antaka, dyan minggah 
dhateng suwarga, apinarak nèng tengenipun Allah 
Sang Rama Kang Mahakwasa, king ngriku badhé rawuh. 
angadili tiyang ingkang gesang lan ingkang pejah. 

4. Nggih pitados ing Roh Suci wah malih wontenipun 
pasamwan Kristen satunggil, kang suci sarta umum. 
Patunggilané pra suci, pangapuntening dosa, 
tanginira para mati, kang sarta gesang baka. 
 

10. PANDONGA SYAFAAT dening PS (pasamuwan lenggah)                                         
 
11. PALADOSAN PISUNGSUNG 

Prdt6 : Gusti Allah muga paring sih rahmat lan mberkahi marang kita. 

Psw : Panjenengane mugi karsaa nyunari kita kalawan 
wedanane. 

Prdt6 : Para bangsa mugi-mugi sami ngucap sokur dhumateng Paduka. 

Psw : Para suku bangsa mugi sami suka rena tuwin surak-
surak’a. 

Prst6 : Gusti Allah mberkahi kita. 

Psw : Salumahe bumi mugi ngabektia marang panjenengane. 
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 Sesarengan ngrepekaken KPJ 181 : 1 -3 “PUJI SOKUR KONJUK 
GUSTI” 

1.   Puji sokur konjuk Gusti, wit sihrahmat Paduka; 
datan kendhat angasihi cihnaning kawlasanta. 
Sokur paring ingpakaryan, nadyan badamba ringkih; 
sokur dene kadang mitra tansah anandukken sih. 

2.   Sokur, dene sesekaran, sedhep, endah ing warni 
sokur mega ngantariksa, miwah surya ndadari. 
Sokur krana bingah-sisah, Gusti tansah rumeksa; 
awit Paduka kang tansah nuntun lampah kawula. 

3.   Sokur, wit brayat kawula rukun samnya sinihan; 
sokur dene pasamuwan nuwuhken katentreman. 
Sokur, krana wancinira bingah utawi sisah; 
sokur di gesang kawula neng pamengkuning Allah. 

 
 Prdt6 ngladosaken pandonga pisungsung, panutup lan Donga Rama 

Kawula. 
 
12. PANGUTUSAN LAN BERKAH (pasamuwan jumeneng)            

PANGUTUSAN 

 Kidung Pangutusan KPJ 450: 1, 2 “SUMANGGA MAKARYA” 

1.   Sumangga makarya, para utusan setya 
ngundhang aken kabar adya, sih rahmat saking swarga, 
mrih tyang kang peteng manahnya, dadya padhang lejara. 
Sumangga samekta, tansah makarya. 

2.  Sumangga makarya, dipun kepara cukat, 
mbabarken tresna sanyata, mrih tyang dosa mratobat, 
panggah ngadhepi bebaya, Gusti nganthi slaminya. 
Sumangga samekta, tansah makarya. 
 

BERKAH 

PS : Sumangga panjenengan (kita) eneraken manah dhumateng 
Gusti. 

Psw : Kawula ngeneraken manah dhumateng Gusti. 
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PS : Panjenengan (kita) kautus dados seksinipun Gusti Yesus 
Kristus. 

Psw : Samangke lan salami-laminipun. 

PS : Mugi Sih Rahmat lan Tentrem Rahayu saking Allah sang Rama, 
Sang Putra tuwin sang Roh Suci wonten panjenengan ( kula ) 
sedaya, amin. 

 
13.  KIDUNG PANUTUP 

Sesarengan ngrepekaken KPJ 436:1 “GUSTI NUNTUN LAMPAH 
KULA” 

1.  Gusti nuntun lampah kula, 
saklangkung ngg'en kula begja 
Celak miwah tebih ugi, 
kula tansah dipun kanthi 

Reff.  Nggih Gusti kang nganthi kula, 
                            astanya pyambak kang ngreksa 
                            Mila kula manut Gusti, 
                            Juru wilujeng sejati. 

( BM ) 
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BAHAN KHOTBAH IBADAH PEMBUKAAN  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

MEMBANGUN MASA DEPAN MELALUI  
PENDIDIKAN YANG MENGUTUHKAN 

 
Bacaan Alkitab 
Bacaan Pertama :  1 Samuel 2:18-21, 26 
Mazmur Tanggapan :  Mazmur 19:7-14 
Bacaan Kedua :  2 Timotius 3:10-17 
Bacaan Injil  :  Lukas 2:41-52 

 
Khotbah Lengkap 

MEMBANGUN MASA DEPAN MELALUI  
PENDIDIKAN YANG MENGUTUHKAN 

 
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Salah satu faktor penting dalam membangun masa depan 
yang baik adalah adanya fondasi yang kokoh. Fondasi adalah bagian 
dari bangunan yang paling penting, namun tidak terlihat dari luar. 
Tetapi bila ada gempa besar, kekuatan sebuah fondasi akan teruji. 
Sebagai contoh, itu tampak dalam peristiwa gempa yang terjadi di 
Yogyakarta 27 Mei 2006. Sebenarnya kekuatan gempa tersebut hanya 
5,9 skala ritcher. Namun, gempa tersebut menyebabkan 127.879 buah 
rumah rusak berat. Mengapa? Salah satu sebabnya karena ketika itu 
fondasi rumah-rumah di pedesaan Yogyakarta kurang kuat. 

Demikian juga pembangunan sebuah bangsa akan rapuh bila 
salah satu fondasinya, yakni pendidikan, tidak diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh. Diperlukan sebuah pendidikan yang mengutuhkan 
untuk membangun sebuah bangsa.  
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Ada beragam bentuk ketidakutuhan dalam praktik 
pendidikan yang terjadi dalam keluarga, sekolah, maupun 
masyarakat. Misalnya, perilaku pendidikan yang mengutamakan 
dimensi nalar, tetapi kurang memberi perhatian pada dimensi sikap 
dan tindakan. Mengutamakan dimensi agama, tetapi kurang 
memberi perhatian pada dimensi fisik, akademik, moral, sosial dan 
estetika. Sebagai fondasi pembangunan bangsa, adanya pendidikan 
yang seimbang amat diperlukan, agar anak didik bisa tumbuh 
kembang secara optimal sebagai makhluk individu sekaligus 
makhluk sosial. 

Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajarkan tentang 
berbagai hal penting yang perlu kita perhatikan demi tumbuh 
kembangnya anak didik maupun generasi muda gereja. 

I. Pentingnya Pertumbuhan Fisik dan Rohani.  

Dalam bacaan 1 Samuel 2:18-21, kita dapati bahwa Hanna 
dan Elkana sangat memperhatikan kehidupan rohani Samuel. 
Dengan cara, sejak kecil Samuel diserahkan dalam asuhan rohani 
Imam Eli. Samuel belajar berbakti dan taat kepada Allah melalui 
tradisi ibadah dalam Bait Allah di kota Silo.  

Namun, Hanna dan Elkana tidak hanya memperhatikan 
kehidupan rohani Samuel. Mereka juga memperhatikan kebutuhan 
fisik dan emosi Samuel, dengan cara setiap tahun mengunjungi dan 
mengirim baju Efod kepada Samuel. 

Dalam bacaan Injil, menurut Lukas 2, Yesus mengalami proses 
pertumbuhan fisik dan rohani. Fisik-Nya sangat sehat. Itu dibuktikan 
dengan keikutsertaan-Nya ke Jerusalem, yang membutuhkan 4 – 5 hari 
perjalanan. Tubuh yang sehat itu tentu tidak diperoleh seketika, 
melainkan lewat ketelatenan dalam memberikan makanan dan juga 
kegiatan fisik yang tepat, sehingga sejak kanak-kanak tubuh Yesus 
bertumbuh dengan baik.  

Tetapi, di samping pertumbuhan fisik tersebut, Yusuf dan 
Maria juga memperhatikan pertumbuhan rohani Yesus. Yusuf dan 
Maria mulai mengajarkan dan mengikutkan Yesus dalam acara-
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acara rohani Yahudi, misalnya disunat pada hari ke-8 ( Lukas 2:41) 
dan membiasakan-Nya ikut dalam pengajaran-pengajaran agama 
Yahudi (Mzm 132:12).  

Hal itulah yang mungkin menjadi latar belakang kehadiran 
Yesus di Bait Allah tersebut. Malah, tampaknya, di Bait Allah, Yesus 
tidak terlalu menikmati  perayaan itu, yang biasanya dilakukan dengan 
karnaval mengelilingi kota. Tetapi, Dia justru masuk ke dalam Bait 
Allah untuk mendengarkan diskusi para Rabi dan Ahli Taurat. 

II. Pentingnya Pertumbuhan Karakter Kemandirian.  

Dunia yang kita hidupi adalah dunia yang cepat berubah dan 
penuh tantangan. Orang yang tidak mempunyai karakter 
kemandirian akan sulit memecahkan masalah yang dijumpai dan 
akan tersingkir dari persaingan di dunia yang cepat berubah. 

Hanna dan Elkana melatih kemandirian Samuel dengan cara 
Samuel dilatih hidup mandiri terpisah dari orangtuanya. Dibawah 
asuhan Imam Eli, Samuel harus berpikir dan bersikap independen 
dalam menghadapi setiap masalah. Akhirnya Samuel pada masa 
dewasanya menjadi Nabi yang sangat dihormati bangsa Israel. 

Dalam bacaan Injil Lukas 2:44-45, tradisi perayaan paskah di 
zaman itu dirayakan dengan cara karnaval. Yusuf dan Maria 
membiarkan Yesus berjalan bersama dengan kelompok lainnya. Di sini 
tampak bahwa sebagai orang tua, Yusuf dan Maria, mendidik 
kemandirian dan kedewasaan Yesus dengan cara “membiarkan” Dia 
berjalan sendiri.  

Sebagaimana kita ketahui, memberi kepercayaan seperti itu 
akan menumbuhkan kematangan dan sikap tanggungjawab bagi 
seorang anak. Memberi “kepercayaan” agar anak lebih mandiri, 
biasanya justru akan membuat anak tersebut semakin dewasa. 
Pengalaman dan tantangan yang dialami dan dihadapi oleh seorang 
anak dalam kesendiriannya, akan menempa dia dan membentuk 
karakter anak tersebut.  
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Hasilnya, seperti kita lihat, sebagai manusia, Yesus tidak 
pernah takut menjalani berbagai tantangan dalam pelayanan-Nya. 
Ia bertambah di dalam hikmat karena kasih karunia Allah ada di 
dalam hidup-Nya. 

III. Pentingnya Firman Tuhan Sebagai Fondasi Hidup.  

Dalam kehidupan sesehari, orang Israel selalu bersentuhan 
dengan Firman Tuhan sejak dini. Setiap bayi laki-laki yang lahir akan 
mengikuti Brit Milah  ( Perjanjian Sunat ), yang dilakukan pada hari 
ke-8 ( Filipi 3:5 ). Orang tua Israel akan mengajarkan Firman Tuhan 
pada anak-anaknya dalam segala suasana ( Ulangan 6:6-9 ).  

Begitu juga Timotius. Ia sudah “mengenal” Kitab Suci sejak 
kecil (2 Timotius 3: 15). Kata “mengenal” di sini dalam bahasa 
Yunani memakai kata Oidas, kata kerja perfect yang menyiratkan 
tindakan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan hasilnya masih 
berkelanjutan. Dengan kata lain, Timotius tidak hanya mempelajari 
kebenaran Firman, tetapi juga menjalani kebenaran Firman. Melalui 
itu Timotius menjadi generasi muda kristen yang saleh. Kesalehan 
itu terwujud karena Timotius selalu bergaul dengan Kitab Suci.  

Dari pembacaan Kitab Suci kita memperoleh pengajaran, 
teguran, koreksi, didikan ( 2 Timotius 3:16). Melalui Firman-Nya, 
Allah berbicara kepada kita. Dia mengajar, menegur, mendidik kita 
dalam kebenaran. Dengan demikian pembacaan Firman Tuhan 
bukan hanya sekadar menambah informasi, tetapi menghasilkan 
transformasi-diri. Sehingga Timotius, sekalipun masih muda, 
menjadi teladan dan pemimpin gereja yang tangguh. 

Dalam Mazmur 19, Daud mengimani Taurat menjadi panduan 
hidupnya ( ayat 7-11 ). Daud mengakui bahwa Taurat Tuhan 
sempurna ( ayat 7-8 ), memberi kesegaran jiwa dan hikmat. 
Kesempurnaan Taurat itu dibuktikan melalui ketetapan Firman 
Tuhan yang ada dan berlaku untuk selama-lamanya ( ayat 9-10 ). 
Firman Tuhan akan memberi kesenangan dan yang berpegang pada 
Taurat Tuhan akan memperoleh upah yang besar ( ayat 11-12 ). 
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Jadi, bagi Daud, fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan 
adalah Taurat atau Firman Tuhan. 

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Kita bersyukur bangsa Indonesia sudah menjalani 
kemerdekaan selama 74 tahun. Banyak kemajuan di berbagai 
bidang kehidupan telah dicapai. Namun, pada sisi lain, kita sedih 
melihat gejala melunturnya perasaan sebagai satu bangsa, dengan 
munculnya politik identitas. Saat ini banyak orang menonjolkan 
formalitas agama tetapi esensi keluhuran agama tidak diperhatikan. 

Pada sisi yang lain, dunia saat ini butuh SDM ( Sumber Daya 
Manusia ) yang mandiri, berintegritas, multitasking, akrab dengan 
teknologi dan perubahan. Tetapi, agaknya SDM kita kurang peka 
terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut.  

Oleh karena itu, melalui Pekan Pendidikan Kristen 2019 
marilah kita warga gereja dan warga sekolah Kristen di lingkungan 
Sinode GKJ dan GKI SW Jateng, membangun masa depan bangsa 
dengan melakukan pendidikan yang seimbang, fisik, rohani, 
karakter dan sosial, dengan fondasi yang kokoh yakni Firman 
Tuhan. Serta, menumbuh-kembangkan rasa kepedulian yang tinggi, 
seperti kepedulian Yusuf dan Maria untuk mencari Yesus yang tidak 
ada bersama mereka, Amin. (BM) 
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BAHAN KHOTBAH PANGIBADAH PAMBUKA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

MBAGUN  
MANGSA INGKANG BADHE DHATENG (MASA DEPAN)  

LUMANTAR PENDHIDHIKAN INGKANG WETAH 
 
 

Waosan Alkitab 
Waosan Kapisan :  1 Samuel 2:18-21, 26 
Mazmur Tanggapan :  Jabur Masmur 19:7-14  
Waosan Kaping Kalih :  2 Timotius 3:10-17 
Waosan Injil :  Lukas 2:41-52 
 
 
 
Khotbah Jangkep 

 
MBAGUN MANGSA INGKANG BADHE DHATENG (MASA DEPAN) 

LUMANTAR PENDHIDHIKAN INGKANG WETAH 
 

 
Pasamuwan ingkang kinasih, 
 

Salah satunggaling bab penting kangge mbangun mangsa 
ingkang badhe dhateng (masa depan) inggih punika wontenipun 
pondhasi ingkang kiyat. Pondhasi punika peranganing bangunan 
ingkang penting, namung mboten ketingal saking njawi. Ananging 
menawi wonten lindhu ingkang ageng, kekiyatanipun pondhasi 
badhe ketingal. Tuladha, lindhu ing Ngayogyakarta 27 Mei 2006, 
yektinipun kakiyatanipun namung 5,9 skala ritcher. Ananging 
lindhu ing Ngayogyakarta njalari 127.879 griya ambruk, risak 
awrat. Punapa sebabipun? Salah satunggaling sebab, amargi griya-
griya ing padhusun Ngayogyakarta pondhasinipun kirang kiyat. 
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Mekaten ugi bangunan satunggaling bangsa badhe ringkih 
menawi salah satunggaling pondhasinipun, inggih punika pondhasi 
pendhidhikan, mboten lumampah kanthi patitis. Negari Indonesia 
betahaken pendhidhikan ingkang wetah.  

Wonten maneka warni wujuding pendhidhikan ingkang 
mboten wetah ing satengahing barayat, sekolah, mekaten ugi ing 
masyarakat. Tuladhanipun, pendhidhikan ingkang ngutameaken 
“dimensi” nalar, ananing kirang migatosaken “dimensi” sikap, 
pandamel. Pendhidhikan ingkang ngutameaken bab agami, ananging 
kirang migatosaken “dimensi” phisik, akademik, moral, sosial, lan 
estetika. Kangge mbangun bangsa milanipun mbetahaken pondhasi 
ingkang kiyat, inggih punika: pendhidhikan ingkang “seimbang” 
(mboten bot sih). Kanthi mekaten para lare saged tuwuh kanthi 
optimal minangka titah individu lan sosial. 

Pangandikanipun Gusti ingkang kita waos ing wanci punika, 
paring piwucal dateng kita pinten-pinten bab penting ingkang prelu 
kita gatosaken supados tuwuh mekaripun para lare, mekaten ugi 
generasi muda ing pasamuwan. 

 
I. Pentingipun Tuwuh Mekaring Phisik lan Rohani 

Wonteng ing I Samuel 2:18-21 kapangandikaaken bilih Hanna 
lan Elkana sanget migatosaken gesang karohanenipun Samuel. Kanthi 
cara, Samuel wiwit alit sampun kapasrahaken lan kagulawenthah 
dening Imam Eli. Samuel sinau ngabekti lan setya dhateng Gusti Allah 
lumantar padatan, ugi tradisi pangibadah ing Bait Suci ing kitha Silo.  

Ananging, Hanna lan Elkana mboten namung migatosaken 
gesang karohanenipun Samuel. Hanna lan Elkana ugi migatosaken 
kabetahan phisik lan kabetahan emosinipun Samuel, kanthi cara saben 
taun Hanna lan Elkana nuweni lan ngirimi jubah Efod kangge Samuel. 

Wonten ing waosan injil, miturut Lukas 2, Yesus ugi ngalami 
tuwuh mekar phisik lan karohanenipun. Mekaring phisik ingkang 
sehat kabukteaken Yesus kiyat mlampah saking Nazaret dumugi 
Yerusalem (kinten-kinten mbetahaken lumampah 5 dinten). 
Mekaring phisikipun Yesus amargi panggulawenthahing tiyang 
sepuhipun kanthi latihan lan tetedhan ingkang cekap sae. 
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Yusuf lan Maria ugi migatosaken karohanenipun Yesus kanthi 
nenuntun Yesus netepi padatan agami, katetakan ing dinten kaping 
8 (Filipi 3:5), nderek ngriyadinaken paskah ing Yerusalem (Lukas 
2:41), kanthi temen netepi pranatan-pranatan lan nderek wucalan 
agami (Jabur Masmur 132:12). 

Lumantar panggulawenthah bab karohanen punika, njalari 
Yesus ingkang taksih alit bingah menawi kaajak dhateng Yerusalem 
senadyan kedah mlampah tebih. Wonten ing Yerusalem, Yesus 
mboten nengenaken nderek “Carnaval” mubeng kitha Yerusalem, 
ananging milaur migatosaken piwucalipun para Rabi lan “diskusi” 
kaliyan para Rabi lan Ahli Taurat ing Padaleman Suci. 

 
II. Pentingipun Tuwuhing Karakter Kemandhirian . 

Donya ingkang kita panggeni punika inggih donya ingkang 
ngalami ewah-ewahan kanthi cepet lan kebak tantangan. Tiyang 
ingkang mboten nggadhahi karakter kemandhirian badhe angel 
ngadhepi masalah lan kasingkiraken, kecalan wewengan saking 
donya ingkang kebak saingan lan tantangan. 

Hanna lan Elkana nggladhi kemandhirianipun Samuel kanthi 
cara wiwit alit Samuel kalatih gesang mandhiri pisah saking tiyang 
sepuhipun. Kanthi pangamping-ampingipun Imam Eli, Samuel kalatih 
mikir lan nggadhahi sikap mandhiri menawi ngadhepi masalah. Kanthi 
kemandhirianipun Samuelunika, mila nalika dewasa piyambakipun 
dados Nabi ingkang dipun aosi dening umat Israel. 

Wonten ing Injil Lukas 2:44-45, Yusuf lan Maria maringi 
wewengan dhumateng Yesus supados lumampah sesarengan 
kaliyan tiyang-tiyang sadhusun saking Nazaret. Kanthi cara 
mekaten, Yusuf lan Maria nggladhi kemandhirianipun Yesus, 
mboten tansah gumantung kaliyan tiyang sepuhipun. Sikapipun 
Yusuf lan Maria punika nuwuhaken karakter kemandhirian, 
tanggungjawab, kadiwasan dhateng putranipun. Pengalaman lan 
tantangan ingkang dipun adhepi badhe mbangun karakteripun lare 
punika. Wohipun kita mangertos, Yesus mboten nate gumanthung 
dhateng tiyang sanes, ananging kendel lan mandiri. Yesus 
nindakaken visi lan misinipun ngantos dumugi ing kajeng salib. 
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III. Pentingipun Pangandikanipun Gusti Minangka Pondhasi-

ning Gesang. 

Tiyang Israel wiwit alit mila mboten nate pisah saking 
Pangandikanipun Gusti. Saben bayi jaler Israel temtu nderek 
pranatan Brit Milah (prasetyan bab tetak), ingkang katindakaken 
ing dinten kaping 8 (Filipi 3:5). Tiyang sepuh ing Israel ing 
sadhengah kawontenan badhe mucalaken Pangandikanipun Gusti 
dhateng para putranipun (Pangandaring Toret 6:6-9). 

Mekaten ugi ing Prajanjian Anyar, Timotius sampun wanuh 
kaliyan Kitab Suci wiwit alit (2 Timotius 3:15). Timotius “wanuh” 
Kitab Suci, tembung wanuh ing ngriki ing basa Yunani ngginakaken 
tembung Oidas. Oidas tembung kriya (kata kerja) perfekt ingkang 
ngemu teges bilih “tindakan” punika sampun katindakaken wiwit 
rumiyin lan wohipun taksih lumampah ngantos samangke. Kanthi 
tembung sanes, Timotius mboten namung sinau kaleresan, 
ananging ugi nglampahi kaleresaning Pangandika lumantar 
anggenipun wanuh nggegulang kitab suci. Punika, njalari Timotius 
dados pemuda kristen ingkang saleh. 

Lumantar nggegulang Kitab Suci, kita pikantuk piwucal, 
pepenget, panggulawenthahing kayekten (2 Timotius 3:16). 
Lumantar pangandikanipun, Gusti Allah ngendika dhateng kita para 
umatipun. Gusti Allah memucal, melehaken, nggulawenthah kita ing 
kayekten. Kanthi mekaten, maos Pangandikanipun Gusti mboten 
namung nambah informasi, ananging ngedalaken woh 
“transformasi” diri (wonten ewah-ewahan ingkang sae ing gesang 
kita). Milanipun, Timotius ingkang sregep nggegulang pangandika, 
senadyan taksih anem, saged dados patuladhan lan pemimpining 
pasamuwan ingkang sembada. 

Bab ingkang sami, ugi dipun alami dening Daud ing Jabur 
Masmur 19. Sang Prabu Daud mitadosi bilih Taurat (Pangandikanipun 
Gusti) dados pandom ing gesangipun (Jabur Masmur 19:7-11). Daud 
pitados bilih Taurat punika sampurna (ayat 7-8), ndhatengaken 
kasegeran saha kawicaksanan. Pranatan Taurat punika langgeng ing 
salaminipun (ayat 9-10). Pangandikanipun Gusti ndhatengaken 
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kabingahan lan ingkang nyepengi Pangandikanipun Gusti pikantuk 
ganjaran ageng (ayat 11-12).  Dados tumrap Daud, pondhasi kekah 
kangge mbangun gesangipun bangsa inggih punika 
Pangandikanipun Gusti. 

Pasamuwan ingkang kinasih, 

Kita ngaturaken pamatur nuwun sokur dhateng Gusti, dene 
bangsa Indonesia sampun ngalami kamardikan sakdangunipun 74 
taun. Kemajengan ing sedaya babagan sampun dipun alami. 
Ananging ing sisih sanes, kita sedhih nyumerepi tandha-tandha 
lunturipun raos minangka satunggal bangsa, kanthi jumedhulipun 
politik identitas. Ing wekdal samangke, kathah tiyang ingkang 
marem ngetingalaken “formalitas agami”, ananging kuluhuraning 
“esensi agami” mboten dipun gatosaken. 

Ing sisih sanes, ndonya sapunika mbetahaken SDM (Sumber 
Daya Manusia) ingkang mandiri, nggadhahi integritas, multitasking 
(saged nindakaken mawarni-warni tugas), akrab dhateng teknologi 
lan tantangan ewah-ewahan ingkang cepet sanget. Eman dene SDM 
kita, bangsa Indonesia, kirang saged njangkepi kabetahan kala wau. 
Milanipun lumantar Pekan Pendhidhikan Kristen 2019, swawi kita 
warganing pasamuwan lan warga ageng sekolah Kristen ing 
lingkungan Sinode GKJ lan GKI SW Jateng,  mbangun masa depan 
bangsa Indonesia, lumantar pendhidhikan ingkang “seimbang”: 
phisik, rohani, karakter lan sosial kanthi pondasi ingkang kekah, 
inggih punika Pangandikanipun Gusti. Bab punika, perlu kita 
sarengi manah ingkang perdulen, kadosdene Yusuf lan Maria 
ingkang lajeng wangsul dhateng Yerusalem madosi Yesus, nalika 
mangertos bilih Yesus mboten sesarengan kaliyan piyambakipun, 
Amin. (BM) 
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LITURGI IBADAH PENUTUPAN  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

Keterangan 
PL: Pelayan Liturgi;  U:Umat;  PF:Pelayan Firman;   

PNJ:Pemandu Nyanyian Jemaat; L : Lektor; 
 P/D:Penatua / Diaken 

 
 

PERSIAPAN 

 Lonceng 1 x saat teduh pribadi, pembacaan warta jemaat 

 Lonceng 2 x ibadah dimulai, Pemimpin Liturgi memasuki ruang 
ibadah, lalu menyalakan lilin 

 
BERHIMPUN 

 
Panggilan Beribadah 

PL : Saudara yang di kasihiTuhan, setiap insan adalah pembelajar. 
Di mana saja, kapan saja dan berapapun usianya, semua terus 
berkembang untuk belajar. Dengan belajar, semua diharap 
menjadi utuh dalam kedewasaan hidup.  

   Selama sepekan, kita telah melaksanakan Pekan Pendidikan 
Kristen tahun 2019 dengan tema pendidikan yang 
mengutuhkan. Marilah kita mensyukuri peristiwa ini dan 
menjadikannya sebagai perayaan iman bersama Tuhan Yesus, 
Sang Guru sejati.  

  Sebelum ibadah ini dilangsungkan, mari kita berdoa 
memohon rahmat  Allah. (Liturgos memimpin doa)  

--- (umat berdiri) --- 
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Sebagai kesatuan umat Allah, mari kita kumandangkan nyanyian 
kita dari PKJ 41:1-2 “Angkatlah Hatimu Pada Tuhan”. 

 
 (berdiri) 
Nyanyian Umat PKJ 4:1-2 

“Angkatlah Hatimu Pada Tuhan” 

1. Angkatlah hatimu pada Tuhan, 
bunyikan kecapi dan menari. 
Jangan lupa bawa persembahan. 
Mari kawan, Ajak teman 
bersama menyembah.  

Refrein: 
Sorak-sorak, sorak Haleluya! 
Mari, mari, mari, nyanyilah 
Pujilah Tuhan yang Mahakudus. 
Mari kawan, ajak teman 
bernyanyilah terus. 

(Para Pelayan Ibadah memasuki ruang ibadah) 

2. Janganlah mengaku anak Tuhan 
Jika engkau mengeraskan hati 
Jadilah pelaku firman Tuhan 
Mari kawan, ajak teman 
bersama menyembah.  Refrein: 

 
Votum 

PF :  Marilah  ibadah  penutupan Pekan Pendidikan Kristen 
2019 ini kita khususkan dengan pengakuan: 

PF+U :  Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber 
pertolongan kami. 

U  :  5  7  1  .  ‖  5  7  1  .  ‖  5  4  3  .  ‖ 
A-min,   A-min,         A-min. 

 

Salam 
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PF :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita 
dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara 

U :  Dan ada pada Saudara juga 
 
Kata Pembuka (duduk) 

PL : Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi utuh dengan 
dimensi fisik, mental, sosial, spiritual. Jika Tuhan mencipta 
demikian, tentu ada maksud Tuhan dan maksud Tuhan 
pasti baik adanya. 

  Untuk memelihara maksud Tuhan yang baik itu, manusia 
harus belajar. Sebagai murid Yesus, kita belajar dari  Dia. 
Dengan belajar dari Yesus, setiap pengikut-Nya diharap 
menjadi pribadi yang utuh.  

  Selamat menjadi murid Yesus yang setia dan mau 
dibimbing oleh Dia, Sang Guru Sejati.  

 
Nyanyian Umat KJ 406:1-3 

“Ya Tuhan, Bimbing Aku” 

1) Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu. 
Engganlah ‘kumelangkah setapak pun,  
‘pabila Kau tak ada di sampingku.  

2) Lindungilah hatiku di rahmat-Mu 
dan buatlah batinku tenang teduh. 
Dekat kaki-Mu saja‘ku mau rebah 
dan tidak ragu-ragu‘ku berserah. 

3) Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, 
Engkau senantiasa di sampingku. 
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.  
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Pengakuan Dosa 

PF : Ya Tuhan, kami mensyukuri keutuhan hidup yang Tuhan 
berikan bagi kami. Dengan keutuhan itu kehidupan 
bermakna boleh kami alami dan rasakan. Kepada kami juga 
Tuhan berikan kepercayaan untuk  mengelola keutuhan 
hidup itu. Salah satu cara memelihara keutuhan adalah 
melalui dunia pendidikan.  

  Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon ampunan karena 
melalui pendidikan kami belum mampu mewujudkan 
pendidikan yang mengutuhkan. Kami kerap terjebak pada 
status, nilai dalam bentuk point yang tinggi, gelar akademik, 
pengetahuan intelektual semata. Akibatnya kami lupa pada 
nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesatuan dengan sesama 
umat Allah. 

  Hari ini, di penutupan Pekan Pendidikan Kristen 2019, kami 
memohon pertolongan-Mu agar dimampukan meneladan 
jejak Kristus Sang Guru sejati agar dapat mewujudkan 
pendidikan yang mengutuhkan demi kehidupan yang 
bermakna dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin. 

U : Menyanyikan KJ 25:1-3 
 

“Ya Allahku, Di Cah’ya-Mu” 

1) ‘Ya Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda. 
Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. 

2) Di cah’ya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang; 
kemanakah manusia? Dosanya tak terbilang.  

3) Kepada-Mu tujuanku! Kau tak membuang aku. 
Putra-Mulah selamanya Jalan ku ke takhta-Mu. 

 
Berita Anugerah (berdiri) 

PF : Alkitab berisi anugerah Allah dari Allah. Sebagai umat Allah, 
dengarlah anugerah Allah yang mendidik kita sebagaimana 
tertulis dalam 2 Timotius 3:16-17: “Segala tulisan yang 
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diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan 
demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah  diperlengkapi 
untuk setiap perbuatan baik.” 

Demikianlah Berita Anugerah dariTuhan! 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Di dalam Kristus engkau diampuni 

U : Di dalam Kristus engkau diampuni 
 
Salam Damai     (berdiri) 

PF : Marilah kita saling menerima, saling mengasihi dan saling 
mengampuni dengan menyatakan SalamDamai. 

 
 
Nyanyian Umat KJ 387:1-3    (berdiri) 
 

“’Ku Heran Allah Mau Memb’ri” 

1) ‘Ku heran Allah mau memb’ri rahmat-Nya padaku 
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!  

Refrein: 
Namun ‘ku tahu yang kupercaya 
dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan 
hingga hari-Nya kelak! 

2) ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya hatiku beriman 
dan oleh kuasa Sabda-Nya jiwaku pun tent’ram. Refrein: 

3) ‘Ku heran, olehRoh Kudus ‘ku sadar dosaku 
dan dalam Firman ku kenal siapa Penebus. Refrein: 
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PELAYANAN FIRMAN 
 
Doa Pelayanan Firman (duduk) 
 
Pembacaan Alkitab 

L1 : (Membaca Bacaan I: Ulangan 30:15-20, diakhiri dengan 
pernyataan: “Demikianlah sabda Tuhan”). 

U :  Syukur kepada Allah! 

L2 : (Membaca atau menyanyikan Mazmur tanggapan: 
Mazmur1) 

L3 : (Membaca Bacaan II: Filemon 1-21, diakhiri dengan 
pernyataan: “Demikianlah sabda Tuhan”). 

U : Syukur kepada Allah! 

PF : (Membaca Bacaan Injil: Lukas 14:25-33, diakhiri dengan 
pernyataan: “Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang 
berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman Allah 
dan yang memeliharanya. Haleluya!”) 

U :  (bersama-sama menyanyikan“Haleluya”) 
 
Khotbah 
 

MENGIKUT YESUS SEBAGAI MURID-NYA 
 
Saat Hening 
 
Doa Syafaat (duduk) 

(PF menaikkan doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 
 
Pengakuan Iman (berdiri) 

PL : Saudara yang terkasih di dalamTuhan, mari bersama-sama 
umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan 
kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan Iman 
Rasuli. “Aku percaya ………………… 
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PELAYANAN PERSEMBAHAN 

 
Nas Persembahan 

P/D : Kasih setia-Nya yang begitu besar, yang  tiada tertandingi  
   Oleh segala harta dunia ini. Tuhan juga yang dengan setia 

senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kita. Untuk itu 
marilah kita senantiasa bersyukur akan kasih Tuhan yang 
melimpah, akan tiap kesempatan kehidupan daripada-Nya. 
Ungkapan syukur kita biarlah juga senantiasa mewujud 
dalam segala tingkah laku kita.  

  Pada saat ini kita juga diberi kesempatan untuk 
mengungkapkan syukur melalui persembahan kita, yang 
didasarkan pada Ibrani 13:15-16: “Sebab itu marilah kita, oleh 
Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, 
yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah 
kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-
korban yang demikianlah  yang berkenan kepada Allah.” 

U : (menyanyikan PKJ 148:1- 3) 
 

 “Trima Kasih Ya Tuhan ku” 

1) T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. 
Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. 

2) T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, 
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu, 
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. 
 

3) ‘Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab ku 
dan menolong sesama ku menurut firman serta karya-Mu, 
kar’na itu makna kasih-Mu, kar’na itu makna kasih-Mu. 

 
Doa Persembahan     (berdiri) 

P/D : (menaikkan doa persembahan) 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT 

 
Umat menyanyikan KJ 376:1-4 
 
U : (menyanyikan KJ 376:1-4) 

 
“Ikut Dikau Saja Tuhan” 

 Bersama: 

1) Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku; 
Aku s’lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.  

Refrein: 
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 
dalam Dikau, Jurus’lamat, ‘ku bahagia penuh! 

 UmatPerempuan: 

2) Ikut Dikau di sengsara, kar’na janji-Mu teguh: 
atas kuasa kegelapan ‘ku menang bersama-Mu. Refrein: 

UmatLaki-Laki: 

3) Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 
hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Refrein: 

Bersama: 

4) Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih; 
aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Refrein: 

 
Berkat 

PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan 

U : Kami mengarahkan hati kami kepadaTuhan 

PF : Jadilah saksiKristus 

U : Syukur kepada Allah 

PF : TerpujilahTuhan 

U : Kini dan selamanya 
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PF : “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 
Amin.” 

U : (menyanyikan: Haleluya [5x] Amin [3x]) 

(WSN) 
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BAHAN KHOTBAH IBADAH PENUTUPAN  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

MENGIKUT YESUS SEBAGAI MURID-NYA 
 
Tujuan:  

1. Warga gereja memahami makna mengikut Yesus dan menjadi 
murid-Nya; 

2. Warga gereja mewujudkan keutuhan hidup melalui kemuridan 
bersama Yesus.  

 
Bacaan: 

Bacaan Pertama :  Ulangan 30:15-20 
Mazmur Tanggapan :  Mazmur 1 
Bacaan Kedua :  Filemon 1-21 
Bacaan Injil :  Lukas 14:25-33 
 
 
DASAR PEMIKIRAN 

Hidup merupakan proses belajar. Melalui perjumpaan dengan 
berbagai hal, pembelajaran berlangsung pada diri setiap orang. 
Belajar tidak dibatasi oleh usia, waktu, tempat dan sebagainya.  
Dengan belajar dari kehidupan, setiap pribadi kiranya hidup dalam 
kebermaknaan.  

Dalam rangka itu, salah satu badan PBB bernama UNESCO 
menegaskan bahwa semua proses belajar selalu melibatkan empat 
pilar utama: 
1. Learning to know. Berkaitan dengan aspek kognitif dan 

pengetahuan.  
2. Learning to do. Berkaitan dengan aspek tindakan.  
3. Learning to be. Berkaitan dengan aspek identitas diri.  
4. Learning to live together. Berkaitan dengan aspek kebersamaan.  
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Pada hari ini, gereja-gereja di lingkungan Sinode GKJ dan GKI 
SW Jawa Tengah menutup Pekan Pendidikan Kristen (Pepenkris) 
2019. Melalui tema “Pendidikan yang Mengutuhkan” kita diajak 
menghayati bahwa pendidikan atau proses pembelajaran mesti 
membuat setiap pribadi menjadi utuh. Utuh, bermakna keadaan 
sempurna sebagaimana semula; atau, keadaan baik sebagaimana 
seharusnya.  

Bersama Yesus, Sang Guru Sejati, kita akan berefleksi bersama 
seperti apa keutuhan itu mewujud. Sebagai Guru, Tuhan Yesus 
mengajarkan pembelajaran yang integral, utuh, menyeluruh dari 
aspek pengetahuan, tindakan, identitas diri dan hidup bersama 
dengan sesama ciptaan Allah (Luk. 14:25-33).  

Kita juga dapat belajar dari umat Allah dalam Perjanjian Lama 
saat mereka diminta untuk merespons pertanyaan dari Tuhan: 
memilih hidup atau mati; kutuk atau berkat; baik atau jahat? 
Mengenai hal itu, Musa menegaskan tentang pentingnya mengasihi 
TUHAN, Allah, mendengarkan suara-Nya dan berpaut pada-Nya. 
Sebab, hal itu berarti “hidup hingga lanjut usia untuk tinggal di 
tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk 
memberikannya kepada mereka” (Ul. 30:20). Kesediaan mendengar 
atau dididik oleh Tuhan menjadikan hidup utuh.  

Hari ini, kita diajak untuk menjawab pertanyaan: bersediakan 
kita bertekun mengikut Dia dan menjadi murid-Nya supaya 
mengalami keutuhan hidup? Selamat menghayati kemuridan 
bersama Yesus melalui ibadah penutupan Pepenkris 2019. 
 
PENJELASAN TEKS 

Ulangan 30:15-20 

Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sampailah Musa 
dan bangsa Israel di padang gurun yang terletak di seberang sungai 
Yordan. Di tempat itu, Musa menyampaikan pertanyaan Tuhan 
kepada Israel. Pertanyaan yang harus dijawab Israel adalah: pilihan 
hidup macam apa yang akan mereka jalani? Masa depan Israel 
tergantung pada pilihan itu. Kepada Israel Tuhan mengatakan 
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bahwa kemurahan Allah tidak mengalir begitu saja. Sebagai abdi 
Allah, Musa menyampaikan kepada Israel bahwa mereka harus 
memilih. Apa yang dipilih? 

Pertama, hidup atau mati. “Hidup” menunjuk pada suasana 
kegiatan manusia yang dilindungi oleh Allah. Sementara “Mati” 
adalah suasana kegiatan manusia yang menolak kehadiran Allah. 
Kematian lebih dari berhentinya kehidupan fisik. Kematian sudah 
dialami Israel yaitu saat mereka terbuang di tanah asing. Pilihan 
kehidupan dan kematian terkait dengan kutuk dan berkat. 

Kedua, kutuk atau berkat. Israel harus memilih salah satu, 
yakni kehidupan dalam berkat atau kutuk. Pilihan berkat atau kutuk 
senada dengan pilihan kehidupan atau kematian. Berkat bermakna 
kehidupan yang dijaga, disertai oleh Allah dari hal-hal yang 
merusak kehidupan. Lawan dari berkat adalah kutuk, yang 
bermakna membiarkan diri menjadi mangsa dari daya-daya maut. 

Ketiga, baik atau jahat. Pilihan untuk hidup dengan baik atau 
jahat terkait dengan moralitas. Baik, menuju pada kehidupan dalam 
Allah Sang Terang. Dengan terang-Nya, manusia yang memilih 
hidup baik diarahkan pada kehidupan yang cerah. Memilih jalan 
hidup jahat berarti sebaliknya: menuju kehidupan suram, kelam dan 
tiada harapan.   

Memilih hidup, berkat, kebaikan bukan hal mudah. Itu karena 
hidup yang dijalani terkadang penuh dengan berbagai tantangan 
yang membuat orang tergoda untuk meninggalkan pilihan itu. 
Dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Israel 
sering tergoda. Dalam berbagai peristiwa, mereka memilih jalan 
kematian, kutuk, hidup jahat. Berbagai godaan membuat mereka 
meninggalkan Tuhan.  

Dalam Ulangan 30:15-20, Musa menegaskan kembali agar 
pilihan kehidupan bangsa Israel itu bukan hanya sekadar pilihan 
asal-asalan. Pilihan yang sudah mereka tetapkan, mesti dijalani 
dengan setia. Kesetiaan menjalani pilihan adalah dengan cara 
“mengasihi TUHAN, Allahmu, mendengar suara-Nya” (Ul. 30:20). 
Mengasihi Tuhan, Allah dan mendengar suara-Nya merupakan 
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proses pembelajaran yang tiada henti. Dalam proses itu ada jatuh 
bangun. Namun kesediaan untuk bertekun dan setia pada komitmen 
yang sudah dipilih menjadikan pertumbuhan hidup menuju keutuhan.  
 
Mazmur 1 

Bangsa Israel kuno biasa menjadikan ibadah sebagai proses 
pembelajaran. Antara ibadah dan belajar, tidak bisa dipisahkan. Dari 
sana kehidupan ditumbuhkan dalam kebermaknaan dan utuh. 
Tujuan kehidupan yang bermakna dan utuh adalah kebahagiaan. 
Oleh karena itu dalam Mazmur 1, kata ‘berbahagialah’ digunakan 
sebagai kata pembuka.  

Mazmur 1 ini menggambarkan perbedaan jalan orang benar 
dan jalan orang fasik, dan sekaligus juga mengungkapkan akhir dari 
kehidupan yang mereka tempuh. Dalam mazmur ini, orang benar 
didefinisikan sebagai orang yang menyukai Taurat Tuhan. Mereka 
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat menjadi pusat 
perhatian dalam hidup mereka.  

Lantas, siapakah yang dimaksud dengan orang fasik? Hal itu 
tidak dinyatakan secara jelas. Yang jelas, jalan orang benar dan jalan 
orang fasik amat berbeda. Orang benar tidak berdiri di jalan orang 
fasik, dan tidak akan mengikuti nasihat mereka. Orang benar tidak 
duduk dalam kumpulan pencemooh atau pengolok-olok (ay. 1). 
Sebaliknya, orang fasik juga tidak akan tahan berkumpul dengan 
orang benar (ay.5).  

Tampaknya, orang benar dan orang fasik itu seperti air dan 
minyak: tidak akan dapat bersatu. Secara alamiah, mereka akan 
terpisah satu sama lain. Kalau diumpamakan seperti terang dan 
gelap, mereka itu saling menegasikan, atau saling menghilangkan. 
Ketika ada terang, gelap menghilang. Dan ketika terang menghilang, 
kegelapan muncul. Orang benar dan orang fasik tidak akan dapat 
duduk bersama dalam satu kumpulan. Jalan orang benar dikenal 
dan pasti disukai Allah, tetapi jalan orang fasik menjauh dari Allah, 
menuju kebinasaan. (Ay. 6) 
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Filemon 1-21 

Secara umum, surat Paulus kepada Filemon berisi permintaan 
kepada Filemon. Ia meminta agar Filemon berbaik hati kepada 
Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah 
seorang Kristen terkemuka. Rupanya, ia menjadi anggota 
jemaat di Kolose.   

Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat 
kepada jemaat di Kolose. Surat ini merupakan salah satu contoh 
surat nasihat. Surat nasihat seperti ini kerap sekali ditulis dalam 
dunia Yunani-Roma pada zaman itu.  

Paulus telah mempertobatkan Onesimus hingga menjadi 
Kristen (ayat 10). Sebenarnya, Paulus ingin menahan Onesimus 
untuk membantunya dalam penginjilan. Namun, Paulus mengerti 
hak Filemon, sebagai majikan dari Onesimus. Maka, Paulus 
memutuskan untuk mengirim Onesimus kepada Filemon (ayat 14, 
16). Paulus meminta agar Filemon menerima kembali Onesimus si 
budak yang telah melarikan diri itu, namun “Bukan lagi sebagai 
hamba, melainkan lebih dari pada hamba, yaitu sebagai saudara 
yang kekasih….. “(ayat 16).  

Lebih lanjut, Paulus meminta agar Filemon tidak mendenda 
Onesimus, seperti yang diizinkan oleh hukum pada waktu itu. 
Bahkan, Paulus berjanji untuk memulihkan kerugian Filemon yang 
diakibatkan oleh Onesimus (Dalam teks tidak dikatakan apa-apa 
mengenai bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan oleh Paulus 
dari penjara). Paulus menyatakan bahwa ia ingin Onesimus balik 
kepadanya dan bekerja pada dirinya (ayat 20). Kelihatannya ini 
berimplikasi bahwa Filemon diminta membebaskan sepenuhnya 
Onesimus dan menjadikannya setara dengan dirinya. 
 

Lukas 14:25-33 

Teks Lukas 14:25-33 diawali dengan pernyataan penulis Injil 
Lukas yang menyebut banyak orang berduyun-duyun datang 
mengikuti Yesus untuk menjadi murid-Nya (ayat 25). Rupanya ada 
berbagai motivasi orang-orang itu dalam mengikut Yesus dan 
menjadi murid-Nya. Oleh karena itu Yesus memberikan tantangan 
kepada mereka.  
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Dikatakan dalam ayat 26-27, "Jikalau seorang datang kepada-
Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, 
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya 
sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.Barangsiapa tidak memikul 
salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.”  

Tantangan itu berat. Lantas, apakah melalui tantangan tersebut 
Tuhan Yesus mengabaikan penghormatan terhadap keluarga?  

Membaca teks ini perlu kehati-hatian, supaya tidak terjatuh pada 
pemahaman secara ayatiah. Bila kita mencermati teks-teks Injil, kita 
tahu bahwa Tuhan Yesus amat menghargai dan menghormati ikatan 
kekeluargaan. Namun, mengapa Dia berkata, “Siapa yang tidak 
membenci keluarganya tidak dapat menjadi murid-Ku?” Apa maksudnya?  

Bila dikaji secara seksama, kita akan menemukan prasyarat 
mengikut Yesus. Dalam teks ini ada tiga syarat untuk menjadi murid 
Yesus, yaitu sebagai berikut. 

Pertama, kata ‘membenci’ mesti dihindarkan dari penafsiran 
harfiah, yang diartikan secara negatif sebagai: sikap marah, geram 
dan murka. Dalam banyak bagian Alkitab, kata ‘membenci’ lebih 
tepat diartikan ‘tidak lebih sayang’. Dengan demikian, ‘membenci’ di 
sini dimaknai sebagai ‘sikap tidak mengutamakannya lebih dari…’. 
Setiap murid Yesus diminta untuk mengutamakan Tuhan katimbang 
yang lain. Menjadi murid Yesus mengandung banyak risiko. Karena 
itu, kata ‘membenci’ mengandung makna: kesiapan menanggung 
risiko dimusuhi, ditinggalkan bahkan berkonflik dengan rang-orang 
yang dikasihi, termasuk dari keluarga sendiri. Namun, yang perlu 
dipahami adalah: kondisi itu merupakan akibat dari kesediaan 
seseorang menjadi murid Yesus, bukan karena arogansi dirinya 
sebagai murid Yesus. 

Kedua, murid Yesus harus mengikut Dia dengan memikul 
salib (ayat 27). Menjadi murid berarti menjadi kawan seperjalanan. 
Yesus pernah bersabda,”Barangsiapa tidak memikul salibnya dan 
mengikut Aku, ia tidak layak mengikut Aku” (Luk. 9:23). Sebagai murid 
Yesus, memikul salib dan mengikut Dia merupakan prasyarat wajib.  
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Ketiga, syarat berikutnya adalah melepaskan kelekatan 
terhadap harta milik (ayat 33). Setiap murid Yesus yang mau 
mengikut Dia, wajib melepaskan diri dari segala kelekatan terhadap 
harta milik, dan selanjutnya bergantung kepada Allah.  

Selain memberikan prasyarat kepada orang-orang yang mau 
mengikut Dia sebagai murid, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya 
memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dengan memperhatikan 
sesama, semua murid saling meneguhkan satu sama lain dan 
dikenal sebagai komunitas milik Yesus. Dengan demikian, Tuhan 
Yesus mengajarkan kemuridan yang utuh.  
 
 
KHOTBAH LENGKAP 

 

Mengikut Yesus Sebagai Murid-Nya 
 

Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Seorang agamawan Indonesia, yakni Buya Hamka, pernah 
menyampaikan sebuah kutipan demikian: 

"Kalau hidup sekadar hidup, 
babi di hutan juga hidup. 
Kalau bekerja sekadar bekerja,  
kera di hutan juga bekerja." 

Kutipan itu mengingatkan kita bahwa manusia adalah pribadi 
bermartabat. Itu karena setiap insan diberi anugerah oleh Allah 
untuk memaknai setiap peristiwa kehidupannya. Dengan memberi 
makna atas kehidupan, manusia berkembang menuju kedewasaan. 
Dengan demikian, ketidakmampuan memaknai hidup, menjadikan 
kedewasaan terhambat. Apa jadinya jika kedewasaan mengalami 
hambatan? Dampaknya adalah kerdilnya kepribadian. Itu berakibat 
ketidak mampuan seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup. 
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Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Di tengah tantangan zaman ini, ditemukan banyak orang tidak 
mampu menghadapi kenyataan hidup. Portal bernas.id misalnya, 
pernah memposting opini tentang seorang mahasiswa sebuah 
universitas ternama di negeri ini yang ditemukan tewas bunuh diri. 
Mengapa ia bunuh diri? Ternyata, itu karena ia mendapatkan nilai 
kurang memuaskan pada satu mata kuliah. Dan, nilai kurang 
memuaskan itu, ternyata merupakan kegagalan pertama yang 
dialaminya selama 17 tahun hidupnya.  

Ada lagi berita, seorang murid membacok gurunya hingga 
tewas. Setelah dirunut lebih lanjut, ternyata semuanya itu karena 
ketidakpuasan anak terhadap nilai yang diberikan sang guru. Hanya 
karena tidak mendapatkan nilai yang diharapkan, berujung pada 
penghilangan nyawa. Semurah dan semudah itukah penghargaan 
terhadap nyawa? 

Memperhatikan kedua peristiwa tersebut, timbul pertanyaan: 
apa yang perlu dibenahi dalam pendidikan kita? Hal yang perlu 
diperbaharui adalah mengarus-utamakan pendidikan yang 
mengutuhkan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang 
mengutuhkan?  

Pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan ijazah, nilai, 
gelar akademis dan sebagainya. Kita bersyukur bahwa dalam bahan 
dasar Pekan Pendidikan Kristen 2019 terdapat ulasan mendalam 
tentang makna pendidikan yang mengutuhkan. Di sana disebutkan 
bahwa pendidikan mengutuhkan merupakan pendidikan yang 
seimbang. Yaitu, praktik pendidikan yang memberi perhatian secara 
wajar terhadap berbagai dimensi penting pendidikan. Hal itu 
memungkinkan seseorang tumbuh-kembang secara optimal sebagai 
makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sehingga, pada gilirannya 
ia pun tumbuh-kembang menjadi pribadi yang sehat dan bahagia.  

Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Dalam rangka mewujudkan pendidikan mengutuhkan dan 
menjadikan tumbuh kembang pribadi sehat dan bahagia, kita 
diingatkan oleh firman Tuhan, sebagaimana terdapat dalam 
Ulangan 30:15-20.  
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Ulangan 30:15-20 merupakan nukilan dari kisah perjalanan 
bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan menuju 
tanah perjanjian itu, sampailah Musa dan bangsa Israel di padang 
gurun yang terletak di seberang sungai Yordan. Di tempat itu Musa 
menyampaikan pertanyaan Tuhan kepada Israel. Pertanyaan itu 
adalah: pilihan hidup macam apa yang akan dijalani bangsa Israel? 
Masa depan Israel tergantung pada pilihan itu. Kepada Israel Tuhan 
mengatakan bahwa kemurahan Allah tidak mengalir begitu saja. 
Maka, sebagai abdi Allah, Musa menyampaikan kepada Israel bahwa 
mereka harus memilih. Apa saja pilihan itu? 

Pertama, hidup atau mati. “Hidup” menunjuk pada suasana 
kegiatan manusia yang dilindungi oleh Allah. Sementara “Mati” 
adalah suasana kegiatan manusia yang menolak kehadiran Allah. 
Kematian lebih dari berhentinya kehidupan fisik. Kematian sudah 
dialami Israel, yaitu saat mereka terbuang di tanah asing. Pilihan 
kehidupan dan kematian terkait dengan kutuk dan berkat. 

Kedua, kutuk atau berkat. Israel harus memilih salah satu, 
yakni kehidupan dalam berkat atau kutuk. Pilihan berkat atau 
kutuk, senada dengan pilihan kehidupan atau kematian. Berkat, 
bermakna kehidupan yang dijaga, disertai oleh Allah dari hal-hal 
yang merusak kehidupan. Lawan dari berkat adalah kutuk, yang 
bermakna membiarkan diri menjadi mangsa dari daya-daya maut. 

Ketiga, baik atau jahat. Pilihan untuk hidup dengan baik atau 
jahat terkait dengan moralitas. Baik, menuju pada kehidupan dalam 
Allah Sang Terang. Dengan terang-Nya, manusia yang memilih 
hidup baik diarahkan pada kehidupan yang cerah. Memilih hidup 
jahat, berarti sebaliknya. Pilihan itu menuju kesuraman, kekelaman 
dan tiada harapan dalam hidup manusia.   

Memilih hidup, berkat, kebaikan memang bukan hal yang 
mudah. Itu karena hidup yang dijalani penuh dengan tantangan. Ini 
membuat orang tergoda untuk meninggalkan pilihan tersebut. 
Dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Israel 
sering kali memilih godaan itu. Dalam berbagai peristiwa, mereka 
memilih jalan kematian, kutuk, hidup jahat. Berbagai godaan 
membuat mereka meninggalkan Tuhan.  
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Dalam Ulangan 30:15-20, Musa menegaskan kembali kepada 
bangsa Israel agar pilihan kehidupan itu bukan sekadar pilihan asal-
asalan. Pilihan yang sudah mereka tetapkan itu, mesti dijalani 
dengan setia. Kesetiaan menjalani pilihan adalah dengan “mengasihi 
TUHAN, Allahmu, mendengar suara-Nya” (Ul. 30:20). Mengasihi 
Tuhan, Allah dan mendengar suara-Nya merupakan proses 
pembelajaran yang tiada henti. Tuhan tahu bahwa dalam proses itu 
ada jatuh bangun. Namun, kesediaan untuk bertekun dan setia 
terhadap komitmen yang sudah dipilih itu, justru akan menjadikan 
hidup mereka bertumbuh menuju keutuhan.  

Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Dalam jatuh-bangunnya upaya mewujudkan keutuhan 
pendidikan, kita diingatkan tentang pentingnya “kesetiaan dalam 
berproses” menjadi murid Yesus. Di hadapan Yesus, setiap orang 
adalah murid. Lantas, sampai kapan kita menjadi murid Yesus? 

Setiap pengikut Yesus akan menjadi murid selamanya. 
Sebagai murid, status kita tetap sama, tidak berubah. Sekali murid, 
tetap murid dan Yesus adalah Sang Guru. Karena itulah kita perlu 
mengingat sabda Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 11:14:25-33 yang 
menyebut tentang prasyarat menjadi murid Yesus.  

Dikatakan dalam ayat 26-27, "Jikalau seorang datang kepada-
Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, 
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya 
sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.Barangsiapa tidak memikul 
salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.” 

Tantangan itu berat. Lantas, apakah melalui tantangan tersebut 
Tuhan Yesus mengabaikan penghormatan terhadap keluarga?  

Membaca teks ini perlu kehati-hatian, supaya tidak terjatuh 
pada pemahaman secara ayatiah. Tuhan Yesus amat menghargai 
dan menghormati ikatan kekeluargaan. Namun mengapa Dia 
berkata, “Siapa yang tidak membenci keluarganya tidak dapat 
menjadi murid-Ku?” Apa maksudnya?  
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Bila dicermati secara seksama, kita bisa menemukan tiga 
syarat untuk menjadi murid Yesus, sebagai berikut. 

Pertama, ‘membenci’ saudaranya. Kata “membenci” mesti 
dihindarkan dari penafsiran harfiah yang diartikan secara negatif 
sebagai sikap marah, geram dan murka. Dalam banyak bagian 
Alkitab kata ‘membenci’ lebih tepat diartinya, ‘tidak lebih sayang’. 
Dengan demikian, ‘membenci’ di sini dimaknai sebagai ‘sikap tidak 
mengutamakannya lebih dari’. Jadi, setiap murid Yesus diminta 
untuk mengutamakan Tuhan katimbang yang lain. Menjadi murid 
Yesus mengandung banyak risiko, misalnya risiko dimusuhi, 
ditinggalkan bahkan berkonflik dengan rang-orang yang dikasihi, 
termasuk dari keluarga sendiri. Namun yang perlu dipahami adalah: 
itu sebagai akibat dari kesediaan kita menjadi murid Yesus, bukan 
karena arogansi diri kita sebagai murid Yesus.  

Kedua, mengikut Dia. Murid Yesus harus mengikut Dia dengan 
memikul salib (ayat 27). Menjadi murid berarti menjadi kawan 
seperjalanan. Yesus pernah bersabda,”Barangsiapa tidak memikul 
salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak mengikut Aku” (Luk. 9:23). 
Sebagai murid Yesus, memikul salib dan mengikut Dia merupakan 
prasyarat wajib.  

Ketiga, melepaskan kelekatan pada harta milik (ayat 33). 
Setiap murid Yesus yang mau mengikut Dia, wajib melepaskan diri 
dari kelekatan terhadap segala kepemilikan. Itu prasayarat penting 
agar ia bisa mengikut Yesus dengan setia. 

Selain memberikan prasyarat kepada orang-orang yang mau 
mengikut Dia sebagai murid, Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya 
memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dengan memperhatikan 
sesama, semua murid saling meneguhkan satu sama lain dan 
dikenal sebagai komunitas milik Yesus. Dengan demikian, Tuhan 
Yesus mengajarkan kemuridan yang utuh.  
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Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar menjadi 
manusia utuh melalui pendidikan yang mengutuhkan. Pendidikan 
mengutuhkan itu oleh badan PBB, yaitu UNESCO, disebut sebagai 
pendidikan yang mengajak setiap pribadi berkembang secara utuh 
melalui keseluruhan aspek hidup. Di dalamnya ada learning to 
know, yaitu proses pendidikan yang berkaitan dengan aspek 
kognitif dan pengetahuan. Learning to do, proses pendidikan yang 
berkait dengan aspek tindakan. Learning to be, proses pendidikan 
yang berkaitan dengan aspek identitas diri. Dan, learning to live 
together, proses pendidikan yang berkaitan dengan kesiapan untuk 
hidup bersama dalam kepelbagian semua warga masyarakat. 

 Ke depan, kita merindukan insan-insan utuh, yang tidak 
hanya cerdas secara kognitif, namun juga secara moral, emosi, 
sosial, dan spiritual. Hal itu menjadi pekerjaan bersama setiap 
pribadi, keluarga, gereja, lembaga-lembaga gereja, sekolah-sekolah 
Kristen, masyarakat dan pemerintah di negeri ini.  

Terkait dengan upaya tersebut, dalam lingkup Sinode GKJ dan 
GKI SW Jawa Tengah, kita diberkati (sekaligus diberi tanggung 
jawab) oleh Tuhan berupa yayasan pendidikan Kristen yang 
tersebar di berbagai daerah. Itu semua menyelenggarakan sekolah 
Kristen, sejak tingkat KB, TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Begitu 
pula, ada LP3S (Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan 
Sinode) milik Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Semua lembaga 
tersebut perlu kita dukung melalui doa, daya dan dana, supaya tetap 
hadir menjadi sarana berkembangnya pendidikan Kristen yang 
mengutuhkan kehidupan.  

Mari, kita setia Mengikut Yesus Sebagai Murid-Nya dalam 
wujudkan pendidikan yang mengutuhkan kehidupan. Percayalah, 
bahwa Dia akan menuntun, mengarahkan, memberkati dan 
senantiasa bersama kita, sekarang dan selamanya, Amin. (WSN) 

 



Pendidikan yang Mengutuhkan 

Pedoman Pepenkris 2019                                                                               Halaman 63                                                            

BAHAN PERSEKUTUAN DOA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

 
IMAN AMRAM DAN YOKHEBED 

 
1. SAAT TEDUH PRIBADI 
2. PUJIAN  

 
KJ 9. PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN 

1). Puji, hai jiwaku, puji Tuhan 
      Selagi ada nafasmu! 
      Allahku patutlah ku agungkan 
      Sepanjang umur hidupku! 
      Hayatku Dia yang beri 
      Dia ku puji tak henti 
      Haleluya. Haleluya! 

 
3. DOA PEMBUKA 
4. PUJIAN 

 
KJ 49. FIRMAN ALLAH JAYALAH 

1). Firman Allah jayalah sampai ujung dunia 
     kita pun dipanggil-Nya untuk hidup yang baka 

4). Firman kesaksian Roh pandu slamat yang teguh 
     kita mengikuti-Nya dalam karsa dan kerja 
 

5. BACAAN  ALKITAB: Keluaran 2: 1-10; Ibrani 11:23 
6. RENUNGAN 
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Iman Amram dan Yokhebed 

Musa adalah sosok seorang pemimpin besar dalam sejarah 
hidup bangsa Israel. Ia dipilih dan dipersiapkan Tuhan Allah untuk 
menjadi wakil-Nya di hadapan bangsa Israel, umat kepunyaan-Nya. 
Keberadaan Musa memang istimewa. Salah satu alasannya, karena 
Musa memiliki orang tua yang sungguh luar biasa.  

Bacaan dalam Ibrani 2:1-10 menuntun kita berjumpa dengan 
iman orang tua Musa, yaitu Amram dan Yokhebed. Apa yang sudah 
dilakukan Amram dan Yokhebed, sehingga mereka turut tercatat 
sebagai saksi-saksi iman dalam surat Ibrani 11? Mari kita simak 
kisahnya dalam Keluaran 2:1-10.  

Beginilah yang sudah dilakukan oleh Amram dan Yokhebed 
kepada Musa putra mereka: Ketika Firaun memerintahkan supaya 
setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel dibunuh, dengan cara 
membuang mereka ke sungai Nil, orang tua Musa tidak rela 
menyerahkan bayi mereka untuk dibunuh. Meskipun, itu berarti 
bahwa mereka melawan perintah raja.  

Ada satu hal yang kita baca dalam Ibrani 11:23, yang 
merupakan alasan mengapa Amram dan Yokhebed tidak takut pada 
perintah Firaun itu, yaitu: ”karena mereka melihat bahwa anak itu 
elok rupanya.”  

Ungkapan tersebut bukan hanya menjelaskan reaksi 
kekaguman orang tua atas keelokan bayinya secara fisik. Bukan, 
bukan hanya sekadar itu. Melainkan, itu menyatakan pula sebuah 
keyakinan kuat dari orang tua Musa bahwa Tuhan pasti punya 
rencana yang baik atas kehadiran anak mereka. Dan, keyakinan 
itulah yang selanjutnya memberi kekuatan dan keberanian serta 
hikmat kepada orang tua Musa untuk berjuang melalui berbagai 
cara demi menyelamatkan anak mereka.  

Mereka berjuang dengan menyembunyikan Musa selama 3 
bulan. Sepanjang 3 bulan itu tentu dipakai oleh Amram dan 
Yokhebed untuk mencari jalan guna menyelamatkan Musa. Tak 
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hentinya mereka menyerahkan sepenuhnya pemeliharaan dan 
keselamatan anak mereka itu kepada Tuhan Allah.  

Setelah 3 bulan, bayi Musa tentu semakin besar, dan semakin 
sulit untuk disembunyikan. Tibalah fase tersulit bagi Amram dan 
Yokhebed, karena mereka harus mengambil keputusan: menyerah 
atau terus berjuang. Lantas, mereka memutuskan untuk terus 
berjuang! Caranya, dengan meletakkan bayi Musa di sebuah keranjang 
dan menghanyutkannya di sungai Nil. Upaya itu dilakukan dengan 
tetap disertai pengawasan sang kakak, meski dari kejauhan. 

Keputusan Amram dan Yokhebed untuk meletakan / 
menghanyutkan Musa di sungai Nil tersebut bukanlah bentuk 
keputusasaan mereka. Melainkan, itulah upaya optimal yang dapat 
mereka lakukan dengan didasarkan pada kepercayaan penuh pada 
pemeliharaan Tuhan Allah sendiri. Mereka yakin: karena Tuhan 
punya rencana, maka pastilah Ia juga akan bertindak!  

Jadi, melalui cerita pengalaman tersebut kita bisa melihat 
bahwa orang tua Musa beriman serta bertindak. Bukan sekadar 
bertindak tanpa beriman atau beriman tanpa bertindak, bukan. 
Beriman serta bertindak, itulah yang dilakukan oleh Amram dan 
Yokhebed dalam menjalankan perannya sebagai orang tua Musa. 

Kisah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Allah memakai 
Amram dan Yokhebed untuk menyelamatkan Musa. Penyelamatan 
Allah itu bukan hanya demi kehidupan si bayi, melainkan bagi 
kepentingan lebih besar di masa mendatang. Dalam peristiwa itu, 
Allah memberikan kesempatan kepada orang tua Musa untuk 
memperjuangkan anak mereka demi menggenapi rencana Allah. 

Pengalaman Amram dan Yokhebed dalam memperjuangkan 
hidup dan kehidupan putra mereka di dalam rencana Allah itu, 
sejatinya merupakan pengajaran yang diberikan kepada kita semua, 
setiap orang tua: Bahwa setiap orang tua adalah figur penting 
dalam perwujudan rencana Allah bagi umat-Nya. Itu dimulai 
dengan panggilan kepada setiap orang tua untuk memperjuangkan 
dan mempersiapkan anak-anaknya supaya bisa menggenapi 
rencana Tuhan Allah atas kehidupan mereka. 
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Dalam mewujudkan panggilan tersebut, tantangan yang 
dihadapi oleh orang tua zaman ini sungguh tidak mudah. Sebab, ilmu 
pengetahuan, teknologi, serta budaya terus mengalami ‘kemajuan’. Itu 
semua berpengaruh besar terhadap kehidupan anak-anak.   

Menghadapi tantangan tersebut, orang tua mesti bertindak 
bijaksana. Mereka tak bisa bila hanya mengandalkan kekuatan 
sendiri. Bergandengan erat dengan pihak-pihak yang menerima dan 
mengemban panggilan yang sama (gereja dan sekolah-sekolah 
Kristen) tentu menjadikan perjuangan setiap orang tua terasa lebih 
ringan. Serta, yang terutama, setiap orang tua perlu senantiasa 
melibatkan Tuhan dalam mengemban tugas dan panggilan istimewa 
tersebut, seperti Amram dan Yokhebed, Amin. 

       
7. PUJIAN  

KJ 378. YANG DIPERBUAT ALLAHKU 

1). Yang diperbuat Allahku kebaikkan semuanya 
                  Rancangan-Nya tetap teguh, kuberserah pada-Nya 
                  Tuhankulah selamanya yang ingin ku andalkan 
                  Pada-Nya aku aman. 

8. DOA PENUTUP 
 

9. PUJIAN 

KJ 49. FIRMAN ALLAH JAYALAH 

6).  Umat Tuhan bangunlah masuk ladang dunia 
      Banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. 

7).  Tuhan, untuk panen-Mu, semangatkan hamba-Mu 
      Biar isi dunia, sambut sinar-Mu seg’ra. (NLA) 
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BAHAN PPA WARGA DEWASA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

 
DIDIKAN TUHAN  

MENDATANGKAN KEBAIKAN 
 

 
Bacaan : Ayub 15:17-23 
Tujuan :  

 Peserta menyadari bahwa didikan Tuhan teranyam dalam 
pengalaman hidup tiap umat, melalui peristiwa yang 
membahagiakan maupun memrihatinkan. Didikan Tuhan itu, 
apa pun bentuknya, adalah sarana bagi kita untuk berproses 
menjadi semakin berhikmat;  

 Peserta peduli terhadap sesama, terlebih kaum muda, yang 
sedang menghadapi aneka masalah hidup, sehingga mereka: (a) 
merasa tidak sendirian, (b) bersedia bertahan serta bersemangat 
untuk mengatasi masalah mereka. 

  
 
Pengantar 

Pertama, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata 
“pendidikan” diartikan sebagai suatu proses pengubahan orang 
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
dan pelatihan.  

Jika bertolak dari pengertian tersebut, maka setiap orang 
pasti mengalami proses didik / pendidikan ini. Adakah seorang 
anak yang tidak mengalami didikan orang dewasa / orang tua 
lantas dapat ia tumbuh menjadi seorang “dewasa” yang normal? 
Tentu saja tidak. Sebab hanya melalui proses pendidikan dari 
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orang dewasa / orang tua, seorang anak akan mengerti dengan 
benar bagaimana cara menjalani kehidupannya. 

Kedua, sebagaimana seorang anak pasti menerima didikan 
dari orang tuanya, maka setiap orang yang mengaku sebagai anak-
anak Allah juga menerima didikan Tuhan. Itu supaya ia bisa hidup 
dalam rancangan dan kehandak Tuhan.  

Persoalannya, sering kali ada begitu banyak orang percaya / 
anak-anak Tuhan yang tidak mau menerima didikan dari Tuhan. 
Mereka lebih suka menerima cara hidup duniawi, yang tanpa 
disadari, membawa mereka masuk dalam kehidupan yang “gelap”. 

Ada banyak umat percaya, tua maupun muda, memilih 
mengambil jalan pintas: lari dari permasalahan hidup. Banyak 
anak muda mencari pelarian dari masalah yang mereka anggap 
berat, dengan cara mabuk-mabukan atau mengkonsumsi narkoba. 
Bahkan, ada pula anak muda yang sampai bunuh diri. Mereka 
menganggap permasalahan hidup adalah beban. Mereka tidak 
menyadari bahwa aneka masalah yang kita jumpai di sepanjang 
kehidupan kita, itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan didikan-
Nya kepada kita. 

Ketiga, lalu bagai mana kita harus menanggapi didikan 
Tuhan itu? Mari kita bersama-sama membaca Alkitab dan belajar 
dari Ayub 5: 17-23. [Pemimpin  mempersilakan peserta membaca 
Alkitab secara perlahan di dalam hati; Lalu, dilanjutkan pembacaan 
Alkitab secara bergantian,  ayat bernomor ganjil oleh perempuan, 
ayat bernomor genap oleh laki-laki; Akhirnya, peserta menandai 
ayat yang dirasa paling menyentuh hati]. 
 
Penjelasan 

Saudara, tokoh Ayub tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. 
Dalam pasal 1:1-3 dinyatakan bahwa Ayub adalah seorang yang 
saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia 
menjadi orang yang sangat terberkati melalui istri dan anak-anak 
(laki-laki dan perempuan), juga harta yang sangat berlimpah. 
Seandainya kini kita melihat orang yang terberkati seperti Ayub, 
tentu kita akan berpikir alangkah bahagianya kehidupan orang itu. 
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Bahkan, mungkin kita sempat iri terhadap kehidupan orang 
tersebut. 

Tetapi, ternyata jalan hidup Ayub tidaklah mulus. Suatu 
ketika, dalam waktu yang singkat, hal-hal yang menjadi 
kebahagian hidup Ayub, sirna.  Dengan sangat tragis, kehidupan 
Ayub berubah 180 derajat. 

Akan tetapi, Ayub mempunyai sikap yang sangat istimewa 
dalam menghadapi peristiwa tragis dalam hidupnya. [Dipandu 
oleh beberapa pertanyaan, kita bersama-sama akan belajar dari 
Ayub. Kiranya, melalui PPA ini, hikmat Tuhan yang dikaruniakan-
Nya kepada Ayub juga dapat kita terima dan rasakan. Mari kita 
masuk dalam diskusi untuk mendalami kisah pengalaman Ayub]. 

 

Pertanyaan untuk Diskusi 

1. Bagaimanakah sikap Ayub dalam menghadapi permasalahan 
dan penderitaan yang terjadi dalam hidupnya? Mengapa Ayub 
memiliki sikap seperti itu? 

2. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman hidup Ayub? 
3. Sebagai orang tua, apa yang seharusnya kita lakukan untuk 

mendampingi generasi muda yang memiliki kerentanan dalam 
menghadapi permasalahan hidup mereka? 

 
Penutup 

Saudara, didikan Tuhan teranyam di sepanjang perjalanan 
hidup kita, melalui peristiwa yang membahagiakan dan juga 
memrihatinkan. Ketika saat sulit tiba, ingatlah sabdanya dalam 
Ibrani 12:5b,11: "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan 
Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-
Nya… Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak 
mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia 
menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 
mereka yang dilatih olehnya.”  
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Semuanya peristiwa yang membahagiakan dan 
memrihatinkan itu dipakai oleh Tuhan, supaya kita menjadi umat 
beriman yang bermutu, yang dapat membangun kehidupan kita 
pribadi dan sesama.  

Dengan memahami panggilan tersebut, setiap orang percaya 
diingatkan bahwa semua pengalaman hidup, apa pun bentuknya, 
adalah sarana untuk berproses menjadi semakin berhikmat.  

Terkait dengan hal itu, gereja dan keluarga memiliki peran 
penting untuk mendampingi kaum muda agar bersedia belajar 
bertahan serta berani menghadapi aneka masalah serta 
pergumulan dalam hidup mereka. Melalui pendampingan itu, 
kiranya mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi 
masalah dan pergumulan itu.    

Sesungguhnya berbahagialah manusia yang mau menerima 
didikan Tuhan, karena ia disebut sebagai anak-anak Allah. (NLA) 
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BAHAN PPA PEMUDA DAN REMAJA  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 

 
BAPER TIK TOK  

 
“Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang 

harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju 
kepadamu.” (Mazmur 32:8)  

 
 

Bacaan : Mazmur 32:8 
Tujuan :  

 Peserta menyadari bahwa masa muda adalah kesempatan untuk 
mengembangkan diri serta menyatakan kehendak Tuhan; 

 Peserta bersedia menikmati masa muda melalui ‘kehadiran 
yang seutuhnya’. Yaitu, kesediaan menghidupi masa mudanya 
secara sadar dalam setiap tahapan yang ditempuh, setiap 
momen yang dilalui, menikmati setiap “hari ini” dan 
merayakannya. Lebih dari itu, senantiasa bersedia berjuang 
untuk mewujudkan cita-cita masa depan, selaras tuntunan dan 
nasihat Tuhan.  

  
 

Pengantar 

Sekarang ini lagi ada booming aplikasi Tik Tok di 
smartphone. Pengguna aplikasi tersebut cukup banyak, mulai dari 
anak-anak sampai orang tua. Namun, konon, kebanyakan 
penggunanya adalah kaum remaja dan pemuda.  

Aplikasi Tik Tok menyajikan video hiburan pendek yang 
diidukung oleh background musik yang kreatif. Pengguna bisa 
menikmatinya sambil menari dan membuat gerakan. Aplikasi 
tersebut menarik karena adanya special effect yang beraneka 
ragam: wajah semakin cantik, adanya ekspresi imut, keren, dsbnya.  
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Dengan aplikasi Tik Tok, orang menjadi kreatif dalam 
membuat gerakan, dapat mengekspresikan wajah dan membuat 
komunitas Tik Tok bergembira. Begitulah, aplikasi Tik Tok dapat 
mempengaruhi semua pengguna internet, terutama kaum muda, 
untuk belajar kreativitas dan mengekspresikan kehadirannya.  

Pesan Pemazmur 

Melalui tema Pepenkris tahun 2019, tentang kehadiran yang 
mengutuhkan, kiranya kaum muda juga terdorong untuk berkreasi 
dan mengekspresikan diri guna membangun kehidupan yang 
berkualitas. Untuk itu, ada baiknya kita, kaum muda, memperhatikan 
pesan Pemazmur. 

Dalam bacaan kita, Pemazmur memaparkan dengan jelas 
perihal kehadiran Tuhan yang mengajar dan menunjukan jalan 
yang semestinya ditempuh oleh umat, tak terkecuali kaum muda.  

Tuhan hadir secara utuh, menunjukkan kehendak-Nya untuk 
memperbaiki kualitas hidup umat. Ia bukan sekadar memberi 
pentunjuk jalan. Akan tetapi, Ia juga hadir memberikan pengertian 
melalui pengajaran dan nasihat, supaya umat tetap berada dalam 
jalan Tuhan.  

Memang, bagi siapa saja yang hendak menempuh perjalanan, 
petunjuk, nasihat tuntunan dan bimbingan selalu diperlukan. Itu 
penting, sebab di tengah perjalanan, sering kali dijumpai banyak 
ujian dan tantangan hidup. Terlebih perjalanan hidup kaum muda, 
petujuk, nasihat, yang belum banyak pengalaman. Maka, bagi kaum 
muda, tuntunan dan bimbingan itu diperlukan agar menjadi bahan 
perenungan bersama. Masalahnya: maukah kita, kaum muda, 
menerima petunjuk, nasihat, tuntunan dan bimbingan Tuhan 
melalui kuasa Roh Kudus-Nya?  

Yang jelas, kehadiran Tuhan Allah bukan hanya sekadar dalam 
bentuk pentunjuk nasihat, tuntunan dan bimbingan. Kehadiran-Nya 
itu nyata. Ia benar-benar hadir secara utuh, memelihara dan 
merengkuh kehidupan kita, kaum muda, dari waktu ke waktu. 
Sehingga, kelak kita bisa sampai pada akhir perjalanan dengan 
selamat. Kehadiran-Nya membuat kita, selaku kaum muda, bisa terus 
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berkreasi dan mengekspresikan masa muda kita guna menggapai 
cita-cita, yaitu keberhasilan hidup.  

Begitulah, Allah hadir memperhatikan, mengajar dan 
menunjukkan jalan yang semestinya kita tempuh. Maka, sejatinya 
perjalanan hidup kita menjadi lebih jelas arahnya. Sebab, Tuhan 
sudah menunjukkannya. Kita tinggal menjalani hidup sesuai arah 
yang telah ditunjukkan-Nya itu.  

Dinamika Masa Muda 

 Masa muda adalah masa penuh energi, kegairahan serta 
kesempatan. Tetapi, masa muda juga adalah masa yang sukar. Ada 
banyak problem yang harus dihadapi. Baik itu berkenaan dengan 
problem perubahan fisik, emosi, pembentukan kepribadian, 
menemukan panggilan hidup, meraih cita-cita, memilih pergaulan, 
dll. Karena itu, kaum muda perlu mengelola diri dan pergaulannya 
secara baik. Bila salah kelola, energi, kegairahan serta kesempatan 
itu akan hilang sia-sia.  

Maka, kaum muda perlu jeli dan hati-hati dalam mengelola 
dan mengarahkan hidup. Bila tak hati-hati, kaum muda akan 
mudah sekali terjerumus dalam tindakan bodoh. Ada banyak 
tindakan bodoh yang senantiasa mengintai kaum muda, seperti: 
mengkonsumsi narkoba, miras, pornografi, free sex, terlibat 
tawuran pelajar, dsbnya. Itu semua, pasti membuat kehidupan kita, 
kaum muda, tidak utuh lagi. Ibaratnya, kita “retak” atau bahkan 
“hancur berkeping-keping”. 

Namun, selain menghadapi aneka problem, sesungguhnya 
masa muda adalah juga kesempatan untuk mengembangkan diri 
serta menyatakan kehendak Tuhan. Dan, kesempatan itu tidak 
akan berlangsung lama. Semua ada waktunya. Tanpa terasa, masa 
muda akan segera berlalu. Maka, jangan sampai kesempatan itu 
terlewatkan. Lantas, tahu-tahu, kita sudah terlambat untuk 
menapaki jalan kebenaran di masa muda.  

Ya, waktu akan terus berjalan, seiring bunyi Tik Tok…Tik 
Tok. Hari terus berganti, begitu cepat dan tergesa-gesa. Jadi, 
nikmatilah hari-hari dan kesempatan masa muda sebagai masa 
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terbaik dalam kehidupan kita. Namun, jangan membuang waktu 
dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. “Unduh” segala tuntunan 
dan pengajaran Tuhan sebagai “aplikasi” untuk membangun 
kehidupan yang lebih baik. Mari, kita berkreasi, berekspresi dan 
bergerak seiring “musik dan ritme” firman Tuhan. Maka Tuhan 
akan memberikan masa depan yang penuh harapan.  
 
Penutup 

Begitulah, kebahagiaan masa muda akan kita rasakan 
melalui ‘kehadiran yang seutuhnya’. Artinya, kita bersedia 
menajlani dan menghayatinya secara sadar dalam setiap tahapan 
yang kita tempuh, setiap momen yang kita lalui, menikmati setiap 
“hari ini” dan merayakannya. Lebih dari itu, kita senantiasa berjuang 
untuk mewujudkan cita-cita masa depan, selaras tuntunan dan 
nasihat Tuhan.  

Jadi, kebahagiaan masa muda itu bukannya didapat dengan 
cara menghabiskan waktu bersama smartphone, yang 
menawarkan aneka aplikasi hiburan serba menarik. Sebab, 
sejatinya, Tuhan Allah juga menawarkan “aplikasi” yang menarik 
dan terandalkan untuk mewujudkan masa depan kita agar lebih 
baik. “Aplikasi” itu tak lain adalah firman-Nya, yang kita baca, 
renungkan dan lakukan secara konsisten dalam hidup sehari-hari. 

 
Bahan Diskusi 

1. Apa yang Anda ketahui dan pahami tentang masa muda? 
Lantas, bekal macam apakah yang perlu kita miliki guna 
mengarungi masa muda ini? 

2. Nasihat dan pengajaran seperti apakah yang bisa Anda terima, 
selaku kaum muda? 

3. Keputusan-keputusan macam apakah yang akan berdampak 
positif terhadap kaum muda dalam mewujudkan masa 
depannya? Keputusan-keputusan macam apakah yang akan 
berdampak negatif terhadap kaum muda dalam mewujudkan 
masa depannya? (LN). 
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BAHAN RENUNGAN PEMBUKAAN DI SEKOLAH  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 

Senin, 2 September 2019 
 

Bacaan : Yakobus 1: 2-5 
Nas : Yakobus 1: 4 
 

Utuh Itu Penting 
“Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang 

matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak 
kekurangan suatu apapun.” 

 
Apakah kalian pernah bercermin? Tentu saja pernah, kan? 

Sedikitnya, kalian bercermin sekali dalam sehari. Itu dilakukan  
ketika kalian hendak bepergian, misalnya ke sekolah. Namun, 
tahukah kalian bahwa ternyata kini kebanyakan orang suka 
bercermin. Dalam sehari, mereka bisa bercermin berulang kali. 
Bahkan, tak sedikit yang kemanapun pergi, mereka selalu 
membawa cermin. Bila ada kesempatan, mereka segera bercermin,  
mematut diri. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa penampilan 
sudah oke dan siap selfie atau berfotoria bersama. 

Tapi, pernahkah kalian bercermin pada cermin yang retak 
atau pecah? Bila belum pernah, ada baiknya sesekali kalian 
mencobanya. Itu supaya kalian punya pengalaman seperti apa 
rasanya bercermin di cermin yang tidak utuh. Pastilah, kalian akan 
merasa jengkel. Sebab, dalam cermin itu, wajah kalian akan lebih 
buruk dari wajah aslinya. Pokoknya, wajah tampak kacau, 
mengecewakan, bahkan mungkin menakutkan! 

Begitulah, pengalaman sederhana itu menunjukkan bahwa 
cermin yang utuh lebih baik dan berguna daripada cermin yang 
tidak utuh.  Seperti itu pula berbagai hal lain dalam kehidupan kita. 
Misalnya, rumah yang utuh tentu lebih baik dan berguna daripada 
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rumah yang rusak. Pepohonan yang utuh lebih baik dan berguna 
daripada yang patah-patah rantingnya. Juga, orang yang 
kepribadiannya utuh tentu lebih baik daripada yang 
kepribadiannya terpecah. Begitu pula, masyarakat yang utuh, pasti 
lebih baik daripada masyarakat yang terpecah. 

Begitulah, utuh itu baik dan berguna. Utuh, sama halnya 
dengan: bulat, genap, komplet, lengkap, penuh, menyeluruh. Utuh 
berarti keadaan yang sempurna atau keadaan yang baik 
sebagaimana seharusnya. Jadi, utuh itu amat penting. Dan, hari ini, 
mengawali Pekan Pendidikan Kristen, kita diajak untuk 
membiasakan diri tekun menjaga dan mewujudkan keutuhan. Bila 
ada hal yang sudah utuh, mari kita berusaha merawatnya agar tetap 
utuh, tidak terpecah atau rusak. Bila ada hal yang tidak utuh, mari 
kita berupaya untuk mengutuhkannya.           
 
Doa:  Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu sempurna, utuh dan 

tak kekurangan suatu apa pun. Maka, mampukan kami 
membiasakan diri tekun menjaga dan mewujudkan keutuhan 
hidup. Baik itu keutuhan berbagai benda, lingkungan sekitar, 
kehidupan individu, maupun kehidupan masyarakat, Amin.  

 
 

 

 



Pendidikan yang Mengutuhkan 

Pedoman Pepenkris 2019                                                                          Halaman 77 

BAHAN RENUNGAN DI SEKOLAH  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
  

 

Selasa, 3 September 2019 

Bacaan : Filipi 4 : 10-13  
Nas : ayat 13 

 

Pribadi Utuh Itu Optimis 
 “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 

memberi kekuatan kepadaku.”  
 

pa tanggapan spontan kalian bila menghadapi masalah dan 
kesulitan? Apakah kalian segera mengeluh? Memang, banyak 

orang segera mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Umumnya 
mereka segera meminta bantuan pihak lain. Pihak lain itu bisa saja 
orang tua, saudara, tetangga, teman atau bahkan orang lain yang 
sama sekali tidak mereka kenal. Harapannya, pertolongan itu akan 
bisa meringankan beban atau memberikan jalan keluar.  

Nas di atas mengungkapkan kesaksian Paulus setiap kali ia 
menghadapi masalah dan kesulitan. Baginya, “Segala perkara dapat 
kutanggung di dalam Dia (Tuhan) yang memberi kekuatan kepadaku.” 
Pulus bersaksi, bahwa ia sering kali menghadapi berbagai masalah 
dan kesulitan hidup. Tapi ia tidak mengeluh. Sebab, ia yakin bahwa 
semua kesulitan itu dapat ditanggungnya. Itu bukan karena ia sangat 
hebat. Bukan. Melainkan, karena ia meyakini bahwa Tuhan selalu 
memampukan dia untuk mengatasi berbagai masalah dalam 
hidupnya. Dengan kata lain, ia selalu optimis.  

Tentu saja, itu bukan sikap sok optimis. Sikap sok optimis 
cenderung suka memamerkan sikap optimis, tapi sesungguhnya 
enggan berusaha dan mudah patah semangat. Bukan itu. Sikap 
optimis Paulus adalah optimis sejati. Yaitu, sikap yang benar-benar 

A 
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mau berusaha mengatasi masalah dan pantang menyerah. Sebab, 
ia meyakini: bila  mau berusaha, pastilah Tuhan memampukannya 
menemukan jalan keluar atau solusi. Seperti kata ungkapan: 
“dimana ada kemauan di situ ada jalan.” Dan, kenyataannya 
memang seperti itu. Setiap kali Paulus bersedia menghadapi 
kesulitan, maka Tuhan memampukan dia mengatasi kesulitan itu. 
Lalu, dia pun menjadi semakin tangguh. 

Begitulah, Paulus adalah contoh orang berkepribadian utuh. Ia 
tak mengeluh ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Ia berusaha 
mengatasi masalah, pantang menyerah. Sebab ia tahu bahwa masalah 
dan kesulitan itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dan 
melatihnya agar menjadi pribadi yang semakin tangguh. Mari kita 
membiasakan diri berusaha menjadi pribadi utuh: tetap optimis 
ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Karena, kita yakin bahwa 
Tuhan memakai semua kesulitan dan masalah untuk membentuk dan 
melatih kita agar semakin tangguh. 
 
Doa:  Tuhan, kami ingin berusaha menjadi pribadi yang utuh. Karena 

itu, jangan biarkan kami melarikan diri dari berbagai masalah 
dan kesulitan hidup. Mampukan kami membiasakan diri optimis: 
berani menghadapi setiap masalah dan kesulitan, Amin.  

 



Pendidikan yang Mengutuhkan 

Pedoman Pepenkris 2019                                                                           Halaman 79 

BAHAN RENUNGAN DI SEKOLAH  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
  

 

Rabu, 4  September 2019 
 

Bacaan : Kejadian  45:15-20 
Nas : I Korintus 13:5b 
 

Berusaha Mengutuhkan Keluarga 
“Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan  

orang lain.” 
 

pakah kalian memiliki kakak atau adik? Bayangkanlah, 
seandainya kalian diperlakukan tidak baik oleh kakak atau 

adik kalian. Lagi pula, perlakuan semacam itu tidak hanya terjadi 
sekali, tapi berulang kali. Kira-kira, bagaimana perasaan dan sikap 
sikap kalian terhadap kakak atau adik kalian itu? Cobalah, kalian 
jawab dengan jujur!  

Nah, persis situasi seperti itulah yang dialami Yusuf. Dalam 
bacaan hari ini, dikisahkan tentang bagaimana perlakuan saudara-
saudara Yusuf terhadap dirinya. Mereka memperlakukan Yusuf 
secara semena-mena, bahkan jahat. Namun, yang mengagumkan, 
Yusuf tidak sedikitpun merasa jengkel atau dendam kepada 
saudara-saudaranya itu. Bahkan, ketika Yusuf telah berhasil 
menjadi orang sukses di Mesir, ia tak sedikitpun memiliki 
keinginan untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya.  

Dikisahkan, ketika itu saudara-saudaranya datang ke Mesir 
meminta bantuan makanan. Ketika Yusuf bertemu dengan 
saudara-saudaranya, ia malah memeluk mereka. Lalu, Yusuf 
dengan senang hati memberikan bantuan makanan. Bahkan, ia 
juga memberikan tempat tinggal yang layak bagi saudara-

A 
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saudaranya. Padahal, dulu saudara-saudaranya berulang kali 
bertindak semena-mena kepadanya. Malah, mereka berbuat jahat, 
dengan menjual Yusuf supaya dijadikan budak. 

Tapi, mengapa Yusuf tak merasa jengkel, benci atau dendam 
kepada saudara-saudaranya itu? Mengapa ia malah berbuat sangat 
baik kepada saudara-saudaranya itu? Karena, Yusuf memiliki 
kepribadian yang utuh. Orang yang berkepribadian utuh akan 
selalu berusaha mengutuhkan keluarga. Sikapnya tidak reaktif, 
melainkan proaktif. Orang yang bersikap reaktif cenderung 
emosional; menuruti begitu saja reaksi emosi spontan yang 
muncul ketika ia diperlakukan tidak baik. Sebaliknya, orang yang 
bersikap proaktif berusaha bersikap tenang. Lalu, ia berusaha 
memilih tindakan terbaik. Itulah yang dilakukan Yusuf. 

Yang jelas, sikap proaktif selalu memberikan hasil lebih baik 
daripada sikap reaktif. Kisah Yusuf adalah contohnya. Berkat sikap 
Yusuf, keutuhan keluarga besarnya terjaga. Nah, bagaimanakah 
kebiasaan kalian bila menghadapi hal-hal yang tidak 
menyenangkan dalam keluarga kalian? Apakah kalian terbiasa 
bersikap reaktif? Mari, kita belajar menjauhi sikap reaktif, lalu 
membiasakan diri bersikap proaktif, seperti Yusuf. Supaya, dengan 
demikian, terwujudlah keutuhan dalam keluarga kita.    
 

Doa: Tuhan, jauhkan kami dari sikap reaktif, sebab sikap tersebut 
hanya akan menghasilkan keretakan dalam keluarga. 
Sebaliknya, mampukan kami membiasakan diri bersikap 
proaktif, sebab sikap seperti itulah yang akan mengutuhkan 
keluarga kami, Amin. 
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BAHAN RENUNGAN DI SEKOLAH  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

Kamis, 5  September 2019 
 

Bacaan : I Samuel 18:1-9 
Nas : I Samuel 18:  
 

Merawat Keutuhan Persahabatan 
“…berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud; dan Yonatan 

mengasihi dia seperti jiwanya sendiri.” 

 
onatan adalah seorang anak raja. Sedangkan Daud adalah 
seorang anak gembala. Jadi, mereka memiliki perbedaan 

status sosial yang sangat jauh. Tapi, yang mengagumkan, mereka 
berdua saling berteman dan bersahabat. Nas di atas 
menggambarkan persahabatan mereka dengan kata-kata yang 
indah: “…berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud.” Ungkapan 
itu menunjukkan betapa karibnya mereka. 

Lalu, apakah tidak ada tantangan dalam persahabatan 
mereka? Oh, tentu saja ada banyak tantangan. Bahkan, tantangan 
itu begitu berat. Sebab, ternyata ayah Yonatan, yaitu raja Saul, 
lama kelamaan tidak menyukai Daud. Sebab, Daud memiliki 
kemampuan dan prestasi yang sangat berkembang. Daud juga 
makin disukai oleh rakyat banyak. Itulah yang menjadikan Saul 
merasa iri kepada Daud. Saul juga merasa khawatir, jangan-jangan 
kelak Daud akan menggantikan dia sebagai Raja. 

Karena itulah, Saul tak hentinya berusaha untuk 
menyingkirkan Daud. Berkali-kali ia berusaha menyingkirkan 
Daud. Bahkan, Saul mengerahkan pasukan untuk memburu Daud. 

Y 
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Dalam situasi seperti itu, tentu Yonatan merasakan pergumulan 
berat. Sebab, di satu sisi, Daud adalah teman dan sahabatnya. Di 
sisi lain, Saul adalah orang tuanya sendiri. Lalu, apakah Yonatan 
memutuskan persahabatannya dengan Daud? 

Ternyata tidak. Yonatan tetap bersahabat dengan Daud. 
Sebab, ia pernah berjanji untuk menjadi sahabat yang baik. 
Yonatan juga tetap bersikap baik kepada Saul. Sebab, meskipun 
sikap Saul tidak benar, namun bagaimana pun Saul adalah ayah 
Yonatan. Karena itu, Yonatan tetap menghormatinya. Begitu pula 
Daud, ia tak mau menentang dan mencelakakan Saul. Sebab, 
bagaimanapun, Saul adalah ayah Yonatan, sahabatnya.  

Begitulah Yonatan dan Daud adalah contoh anak muda 
hebat, yang memiliki kepribadian utuh. Meskipun menghadapi 
masalah yang berat, mereka tetap berusaha merawat keutuhan 
persahabatan. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian 
membiasakan diri mensyukuri serta merawat pertemanan dan 
persahabatan yang ada diantara kalian?      
 

Doa:  Tuhan, kami bersyukur atas pertemanan dan persahabatan 
yang terjalin diantara kami semua di sekolah ini. Melalui 
persahabatan itu, kami saling belajar dan mengembangkan diri. 
Mampukan kami membiasakan diri merawat pertemanan dan 
persahabatan kami itu, Amin.  
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BAHAN RENUNGAN DI SEKOLAH  
PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

Jum’at, 6 September 2019 
 

Bacaan  : Filipi 4: 4-8 
Nas  : Filipi 4: 5a,8. 

 

Pikirkanlah Semua Itu 
“Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.…Jadi, 

saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, 
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua 

yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 
dipuji, pikirkanlah semuanya itu.” 

 
ekarang adalah zaman media sosial. Beragam media sosial 
telah diciptakan, seperti: Facebook, Instagram, WhatsApp, 

Snapchat, BlackBerry Messenger (BBM), Line, dan Twitter. Konon, 
pembuatan berbagai media sosial tersebut, mulanya dimaksudkan 
untuk memudahkan warga masyarakat dalam berkomunikasi. 
Sehingga, dengan demikian, diharapkan bisa terwujud saling 
pengertian antarwarga masyarakat. Lantas, selanjutnya, terwujud 
pula keutuhan masyarakat. 

Memang, beragam media sosial tersebut sangat 
memudahkan warga masyarakat dalam berkomunikasi. Kini, siapa 
saja, dimanapun mereka berada, bisa saling berkomunikasi 
menggunakan berbagai media sosial. Orang yang tinggal berjauhan 
(berbeda kota, berbeda pulau, bahkan berbeda negara) bisa saling 
berkomunikasi melalui media sosial.  

S 
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Tentu, kalau komunikasi tersebut digunakan untuk 
membangun saling pengertian antaranggota keluarga dan 
antarwarga masyarakat, itu sangat baik. Namun masalahnya, kini 
makin banyak orang suka menggunakan media sosial secara tak 
bertanggung jawab. Di rumah, waktu dihabiskan untuk bermedia 
sosial. Tak ada waktu untuk bertegur sapa, berkomunikasi dan 
bersenda gurau secara langsung antaranggota keluarga. Lalu, 
ketika bermedia sosial, mereka suka mengunduh dan mengunggah 
kata-kata kotor, informasi bohong, umpatan, makian, luapan 
amarah, bahkan ujaran kebencian. Akibatnya, kini media sosial 
justru merusak keutuhan keluarga dan masyarakat. 

Begitulah. Meskipun pada mulanya diciptakan dengan tujuan 
baik, tapi ternyata penggunaan media sosial kini telah melenceng 
dari tujuan awalnya. Sering kali media sosial disalahgunakan oleh 
para penggunanya. Fakta menunjukkan, kini banyak keluarga 
hancur karena anggotanya kecanduan menggunakan media sosial. 
Begitu pula,  masyarakat di sejumlah negara hancur akibat konflik 
yang dipicu oleh penggunaan media sosial yang tidak bertanggung 
jawab. Itulah sebabnya kini sejumlah negara melakukan 
pengaturan ketat dalam penggunaan media sosial, demi keutuhan 
keluarga dan masyarakat. 

Apakah kalian pernah menggunakan media sosial? Bagaimana 
kalian menggunakan media sosial tersebut? Apakah kalian telah 
menggunakannya secara positif, yaitu untuk mengokohkan keutuhan 
keluarga dan masyarakat? Untuk itu, nas di atas layak kita perhatikan 
agar terwujud keutuhan keluarga dan masyarakat. 
 

Doa: Tuhan, kami bersyukur atas keluarga dan masyarakat dimana 
kami tinggal. Kamipun bersyukur atas media sosial yang 
memudahkan kami berkomunikasi. Mampukan kami 
membiasakan diri menggunakan media sosial secara 
bertanggung jawab, agar terwujud keutuhan keluarga dan 
masyarakat, Amin.  
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BAHAN RENUNGAN PENUTUPAN DI SEKOLAH  

PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 
 

Sabtu, 7 September 2019 
 

Bacaan : Roma 12: 14-17 
Nas : Roma 12: 16a 

 

Mensyukuri Keutuhan Bangsa 

 “Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama…” 
 

ahukah kalian semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, itu adalah 
semboyan bangsa Indonesia. Semboyan itu tercantum dalam 

lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan itu merupakan 
ungkapan bahasa Jawa Kuno, yang terdapat dalam Kitab Sutasoma 
karya Mpu Tantular. Kitab Sutasoma ditulis semasa kejayaan 
kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14.  

Bila diterjemahkan per kata, ‘bhinneka’ berarti ‘beraneka 
ragam’; ‘tunggal’ berarti ‘satu’; ‘ika’ berarti ‘itu’. Jadi, secara harfiah 
Bhinneka Tunggal Ika berarti "Beraneka Satu Itu". Pada masa 
kerajaan Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika menunjuk pada 
semangat toleransi keagamaan, khususnya antara umat agama 
Hindu dan Buddha.  

Kemudian, oleh para pendiri negara Indonesia, Bhinneka 
Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Penggunaan 
semboyan itu memiliki cakupan makna lebih luas daripada ketika 
zaman Majapahit. Kini, makna semboyan Bhinneka Tungga Ika 
mencakup hubungan seluruh bangsa Indonesia. Yaitu, hubungan 
antar-individu dan antarkelompok yang beragam suku, agama, ras 
dan golongan yang ada di Indonesia.  

T 
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Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika bisa disebut sebagai jiwa 
dan semangat bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung 
pengakuan kemajemukan bangsa, sekaligus sikap menjunjung 
tinggi kesatuan. Dalam Bhinneka Tunggal Ika terkandung prinsip 
harmoni antara kepelbagaian (kebhinnekaan) dan kesatuan 
(ketunggalan). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengakui adanya 
kesetaraan derajat atau kesamaan kedudukan antarwarga 
masyarakat dari beragam suku, agama, ras dan golongan. 

Kita patut bersyukur karena bangsa Indonesia memiliki 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui semboyan itu, kita bisa 
hidup bersama sebagai bangsa dalam semangat ‘sehati sepikir’. 
Semangat itulah yang membuat bangsa kita tetap utuh dan 
bersatu sampai hari ini. Karena itu, mengakhiri Pekan Pendidikan 
Kristen hari ini, mari kita wujudkan rasa syukur itu dengan cara 
membiasakan diri hidup sehati sepikir dalam kehidupan bersama 
sebagai bangsa Indonesia.        

 
Doa:  Tuhan, syukur kepada-Mu. Engkau telah mengaruniakan kepada 

kami bangsa Indonesia, yang beragam suku, agama, ras dan 
golongan, serta bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mampukan 
kami mewujudkan rasa syukur itu dengan cara membiasakan 
diri hidup sehati sepikir dalam kehidupan bersama sebagai 
bangsa Indonesia, Amin.   
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BAHAN SARASEHAN 
PENGURUS, GURU DAN KARYAWAN  

PEKAN PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2019 

 
 

 

KEHADIRAN YANG MENGUTUHKAN 
 

“Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya 
kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepada-Mu.”  

(Yohanes 13:15) 
  

Pengantar 

Ada buku menarik karya Adjie Santosoputro, berjudul “Sadar 
Penuh Hadir Utuh”. Buku ini memberi gambaran secara sederhana 
tentang kehadiran yang menuntun pada keseimbangan dan 
keutuhan hidup. Karya tersebut memperkenalkan apa yang 
disebut dengan “mindfulness”. Yaitu, suatu bentuk kehidupan yang 
peduli dan dipenuhi dengan rasa bahagia, bahkan diselimuti 
dengan sukacita.   

Melalui mindfulness, kita tidak hanya berfikir, tetapi juga 
bertindak; tidak hanya tergesa dalam bertindak, tetapi juga 
bersabar dalam menunggu; tidak hanya menunggu, tetapi juga 
berusaha meraih;  bukan hanya meraih yang menjadi mimpi, tetapi 
juga merayakan apa yang ada “di sini” dan “kini”. Ringkasnya, 
melalui mindfulness kita menyongsong masa depan melalui 
kehadiran yang utuh “kini” dan “di sini”. 
 
Belajar dari Sang Guru Agung 

Sesuai tema Pekan Pendidikan Kristen tahun 2019, kita akan 
merefleksikan makna ‘kehadiran yang utuh’ dalam pelayanan 
pendidikan. Refleksi itu perlu, agar pelayanan yang kita lakukan 
semakin baik, sebagaimana seharusnya pelayanan itu dilakukan.   
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Karena itu, kita akan belajar tentang kehadiran yang 
mengutuhkan, menurut teladan Tuhan Yesus sebagai Guru Agung 
kita. Kehadiran-Nya menyapa murid-murid dengan ajaran-ajaran-
Nya. Guru Agung mengajar orang-orang dimanapun mereka berada. 
Pengajaran itu tidak terbatasi oleh ruang, tempat serta waktu.  

Ia senantiasa mengajar, entah di atas bukit, di tepi laut, di 
bait Allah, di tengah kerumunan orang, di dekat sumur, di atas 
perahu, bahkan ketika mengadakan perjalanan menuju ke suatu 
tempat. Waktu yang tersedia, Ia gunakan sebaik mungkin hingga 
tuntas, untuk mengajarkan tentang Kerajaan Allah dan kebenaran-
Nya. Tugas mengajar itu dilakukan-Nya dengan mengoptimalkan 
waktu dan ruang yang ada. Bahkan, seluruh hidup dan pelayanan-
Nya ditujukan untuk mengajar murid-murid-Nya.  

Begitu jugalah semestinya keberadaan kita dalam dunia 
pendidikan. Sebagai tenaga kependidikan yang diutus oleh Sang 
Guru Agung, dunia pendidikan adalah ruang dan waktu yang 
diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diutus oleh-Nya untuk 
mengajar, mendidik, melayani, membangun dan membentuk 
karakter naradidik sesuai dengan keteladanan-Nya. 

Guru Masa Kini 

Karenanya, menjadi guru pada masa kini bukan berarti 
hanya bertugas mengajar secara verbal. Melainkan, semestinya 
juga mengajar melalui keteladanan hidup. Hidup kita dipakai dan 
disempurnakan oleh Tuhan untuk mengajarkan kebaikan hidup. 
Dengan demikian, melalui kehidupan nyata, kita mewartakan 
kebenaran dan kekayaan firman-Nya untuk saling melengkapi dan 
membangun.  

Demikianlah, guru memiliki peran strategis untuk 
membangun kehidupan yang berkarakter. Itu merupakan peran 
amat penting guna membentuk dunia dengan kemajuan dan 
peradabannya. Guru mewujudkan perannya itu secara utuh, 
melalui segenap kehidupannya. Ia loyal dalam mengemban 
pelayanannya sebagai guru yang baik.  
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Memang,  guru sering kali disebut pahlawan tanpa tanda 
jasa. Padahal sesungguhnya guru memiliki jasa yang amat besar. 
Sebab, bersama dengan orang tua naradidik, guru adalah sosok 
penting yang membentuk naradidik menjadi manusia utuh.  

Lalu, bagaimana caranya agar kita, para guru dan tenaga 
kependidikan, bisa menjadi pendidik yang kehadirannya 
mengutuhkan, sesuai keteladanan-Nya? Beberapa hal berikut 
patut kita pertimbangkan: 

1. senantiasa meneladan Sang Guru Agung; 
2. senantiasa berusaha menjadi pelayan pendidikan yang mampu 

berelasi, saling belajar dan saling berkerjasama dengan 
berbagai pihak; 

3. senantiasa melakukan pembaharuan diri yang terwujud dalam 
perubahan perilaku yang semakin baik; 

4. senantiasa meningkatkan kualitas dan kapabilitas pribadi 
dengan cara memperkaya teori dan praktik baik  dalam bidang 
kependidikan (best-practice) dari sumber-sumber berwibawa; 

5. mempraktikkan pelayanan pendidikan yang empatik, simpatik, 
akrab, memotivasi, kreatif dan mendorong naradidik agar 
menjadi pribadi yang lebih baik, sekalipun mereka memiliki 
latar belakang berbeda-beda; 

6. senantiasa menumbuh-kembangkan semangat dan motivasi 
untuk melayani dengan segenap hati; 

7. senantiasa menghidupi danmenghayati warna-warni dinamika 
pelayanan pendidikan sebagai panggilan sekaligus wahana 
untuk mengucap syukur dan merayakan kehidupan. 

 

Akhirnya, patut kita sadari bahwa kehadiran para pendidik 
Kristen dalam dunia pendidikan semestinya menginspirasi 
naradidik dan menciptakan wadah dan ruang untuk menghadirkan 
keteladanan Tuhan Yesus sebagai Guru Agung. 

Dengan demikian, kehadiran kita menjadi kehadiran yang 
mengutuhkan, yaitu menolong naradidik menjadi pribadi utuh 
(pribadi yang terus mengalami perkembangan dalam segala 
dimensi kehidupannya: fisik, kognisi, emosi, moral-etika, spiritual, 



Pendidikan yang Mengutuhkan 

Halaman 90                                                     Pedoman Pepenkris 2019                                                                          

karakter, kepribadian, dll). Bukan hanya sekadar mengikuti tuntutan 
kurikulum pemerintah, melainkan menghadirkan keteladanan Tuhan 
Yesus bagi segenap ciptaan yang sejak mula baik adanya. 
 
Pertanyaan Pembuka Diskusi: 

1. Pelayanan yang mengutuhkan melalui keteladanan Tuhan Yesus 
yang mendidik dan mengajar murid-murid-Nya itu, masihkah 
relevankah dengan tantangan generasi milenial sekarang ini? 

2. Agar kita tetap dalam semangat mewujudkan pelayanan yang 
mengutuhkan, bagaimana semestinya kita menyikapi kasus-
kasus tentang anak didik yang tidak menghormati dan justru 
melawan gurunya? 

3. Apa saja yang perlu kita lakukan agar kita menjadi pelayan 
pendidikan yang melayani dengan utuh, walaupun banyak 
hambatan dan tantangan dalam pelayanan kita? Sebutkan 
beberapa “kiat”  untuk pembelajaran bersama dalam pelayanan 
pendidikan! 

Catatan: bahan dan pertanyaan tersebut sekadar pembuka 
diskusi. Karenanya, itu semua bisa disesuaikan, diubah atau 
ditambah dengan bahan dan pertanyaan lain selaras dengan 
pergumulan konkret di tempat pelayanan peserta sarasehan. (LN) 

 


