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TATA IBADAH 

BULAN PENDIDIKAN KRISTEN 

DI INDONESIA 

2 MEI - 5 JUNI 2018 

Tema: 

Pendidikan Karakter Sebagai Dasar 

Pembangunan Manusia Indonesia  

yang Berintegritas 
(bdk. Mazmur 78:72)  



Sub Tema 

Mengembangkan Pendidikan Karakter Kristiani 

Sejak Dini dalam Komunitas Keluarga dan 

Sekolah di Era Disrupsi1) 

1) Disrupsi : Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disrupsi didefinisikan hal tercabut dari akarnya. Jika 

diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental atau 

mendasar, yaitu evolusi teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia dan digitalisasi   

adalah akibat dari evolusi teknologi (terutama informasi) yang mengubah hampir semua tatanan      

kehidupan. 



Hal. 2 

LATAR BELAKANG 

Sejak tahun 2000, Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di    

Indonesia (PH MPK) menetapkan 2 Mei sampai dengan 5 Juni sebagai 

Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia (BPKI). BPKI diawali mulai    

tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, sebagai 

wujud apresiasi pendidikan Kristen sebagai bagian integral dari     

pendidikan nasional, dan diakhiri 5 Juni adalah lahirnya MPPK/MPK.  

Pada tahun 2018 ini, Pengurus Harian MPK kembali                           

menyelenggarakan BPKI dengan melibatkan gereja-gereja anggota 

PGI dan semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan untuk 

bersama-sama terlibat aktif dalam menumbuhkembangkan 

kesadaran dan kemauan dalam memikirkan dan memperbaiki peran 

pendidikan Kristen di Indonesia. Baik melalui ibadah-ibadah,          

Pemahaman Alkitab, maupun perayaan-perayaan yang memasukkan 

unsur pendidikan di dalamnya. 

Tema yang diusung oleh MPK pada tahun ini adalah: Pendidikan 

Karakter Sebagai Dasar Pembangunan Manusia Indonesia yang   

Berintegritas (bdk. Mzr. 78:72). Dasar pemikiran dari tema tersebut 

adalah pentingnya pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai 

kristiani harus mendapat perhatian yang sangat serius mengingat 

perkembangan peradaban manusia yang sangat pesat dan 

mempengaruhi setiap pribadi. Dalam konteks Indonesia, tiada      

henti-hentinya bangsa ini diperhadapkan pada permasalahan yang 

cukup pelik seputar dekadensi moral, mulai dari kenakalan remaja, 

pornografi, peredaran narkoba, perkelahian antar siswa atau           

kelompok masyarakat, maraknya ujaran kebencian, maraknya        

berita-berita hoax yang kadang malah dipercaya sebagai berita yang 

benar, dan yang tidak ketinggalan serta selalu menghiasi pemberitaan    

adalah kasus korupsi yang marak terjadi di negeri ini. 



Hal. 3 

Korupsi tersebut terjadi hampir di semua lapisan yaitu di lingkungan 

pemerintahan, legislatif dan yudikatif. Diakui atau tidak bahwa kasus 

korupsi tersebut telah menjadi penyakit kronis yang tidak mudah   

untuk disembuhkan. 

Maka Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) bersama 

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak sekolah-

sekolah Kristen dan gereja-gereja untuk terus menerus menyuarakan 

pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah-sekolah 

Kristen dengan harapan agar sekolah-sekolah Kristen bukan hanya 

menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang akademik tetapi 

sekaligus yang berkualitas dalam karakter.  

Salah satu kegiatan dalam Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia   

adalah dengan mengadakan satu kali ibadah BPKI di gereja-gereja. 

Pelaksanaan Ibadah BPKI dapat dilaksanakan antara tanggal 2 Mei 

hingga 5 Juni 2018. Dalam ibadah tersebut, jemaat menyediakan 1 

kantong persembahan khusus pendidikan. Hasil pengumpulan 

persembahan dapat disalurkan untuk mendukung program            

pendidikan yang dikelola gereja atau disalurkan ke sekolah-sekolah 

Kristen yang ada di wilayah masing-masing. 

Atas nama Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan Persekutuan 

Gereja-Gereja di Indonesia, kami mengucapkan Selamat Merayakan 

Bulan Pendidikan Kristen di Indonesia. Tuhan memberkati. 

Jakarta, Mei 2018 

Atas nama PH MPK 

Ir. David J. Tjandra, M.A 

Atas nama MPH PGI 

Pdt. Krise A. Gosal 

Hal. 12 

POKOK DOA 

BULAN PENDIDIKAN KRISTEN DI INDONESIA TAHUN 2018 

1. Berdoa bagi Pekabaran Injil melalui Bidang Pendidikan di Indonesia; 

2. Berdoa bagi gerakan oikoumene gereja-gereja di Indonesia dalam   

mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia, baik melalui      

persembahan yang dikumpulkan maupun melalui program kerjasama 

gereja dengan lembaga/yayasan pendidikan gereja dan pemerintah; 

3. Berdoa bagi sekolah-sekolah Kristen, baik yang ada di daerah perkotaan 

maupun yang ada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, agar   

mereka mendapatkan perhatian dari pelbagai pihak; 

4. Berdoa bagi para pengajar, para murid dan civitas akademika              

dimanapun berada agar selalu mengedepankan semangat melayani  

melalui dunia pendidikan tanpa mementingkan diri sendiri; 

5. Berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun supaya lebih       

memperhatikan pendidikan anak-anaknya hingga ke jenjang yang 

tertinggi; 

6. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia supaya 

diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia 

dan mengembangkan pembangunan berbasis pendidikan. 



Hal. 11 

16. PENGAKUAN IMAN RASULI 

P: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus selanjutnya marilah 

kita mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli yang menjadi Pengakuan kita 

bersama demikian : Aku percaya ... 

 

17. PENGUTUSAN DAN BERKAT   (Jemaat berdiri) 

P: Kembangkan kepekaan bertindak. Hatimu dalam menjalani hidup untuk 

mengembangkan kepekaan diri untuk bertindak. 

U: Kami akan menjalani hidup dengan mengembangkan kepekaan diri   

untuk bertindak. 

P: Bertindaklah dengan kerelaan bagi pelayanan di ladang Tuhan 

U: Kami siap bekerja di ladang-Mu ya Tuhan bagi kebaikan sesama 

P: Undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan : Kasih karunia dan 

damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di   

dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.  

U: Juga bagi saudara sekarang dan selama-lamanya. 

P+U: (menyanyikan KIDUNG KEESAAN 763:1 “O, Berkati Kami” / KJ 350 ) 

 

O, berkati kami 

dan lindungi kami, 

Tuhan, b’rilah rahmatMu 

oleh sinar wajahMu! 

 

 

SAAT TEDUH 

 

 

Hal. 4 

Persiapan: 

1. Disiapkan meja dengan ornament lilin dan hiasan buku-buku di 

kanan-kiri dan meja kosong untuk menaruh buku-buku            

sumbangan jemaat. 

2. Disiapkan kertas dan pena / spidol untuk menulis. Kertas bisa 

dibagikan kepada jemaat atau dalam bentuk kain yang           

dibentangkan di depan. Usahakan ada ruang yang cukup bagi 

jemaat untuk menuliskan komitmen mereka sebagai bentuk 

dukungan kepada Pendidikan Kristen di Indonesia. 

3. Anak-anak usia sekolah dapat dilibatkan dalam ibadah ini.     

Misalnya mereka bertugas penyalaan lilin, membagikan kertas 

atau mengumpulkan persembahan. 

4. Untuk lebih menciptakan nuansa pendidikan, anak-anak sekolah 

yang terlibat dapat memakai pakaian yang menunjukkan cita-cita 

mereka (polisi, dokter, guru, dsb). 

5. Pengkotbah sedapat mungkin menggunakan ilustrasi yang 

menarik dalam kotbahnya mengingat anak-anak terlibat dalam 

ibadah ini. 

6. Setelah ibadah selesai, jemaat dapat mengadakan aksi/perayaan 

pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-

masing gereja. 

7. Lagu-lagu yang digunakan dalam ibadah ini dapat disesuaikan 

dengan kebiasaan gereja setempat.  

PETUNJUK PENGGUNAAN TATA IBADAH 
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(P : Pengkotbah, U : Umat, Mj : Majelis) 
 

1. AJAKAN BERIBADAH    (Jemaat berdiri) 

P: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, 

U: aku mau menceritakan segala perbuatanMu yang ajaib  

P: Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, 

U: bermazmur bagi namaMu yang Mahatinggi, 

P: Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanMu 

U: Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. 
 

2. NYANYIAN UMAT 

KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN 

KIDUNG KEESAAN. 425 / PKJ 14 

Kunyanyikan kasih setia Tuhan 

selamanya, selamanya. 

Kunyanyikan kasih setia Tuhan 

selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 

Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan; 

kututurkan tak jemu kasih setiaMu 

turun-temurun. 
 

3. VOTUM DAN SALAM    (Jemaat berdiri) 

P: Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian 

pembukaan pekan pendidikan Kristen tahun 2018 ini kita khususkan 

dengan pengakuan : 

U: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, 

sumber segala hikmat dan pengetahuan. 

P: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan 

Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara 

sekalian. 

U: Sekarang dan selama-lamanya, Amin. 

TATA IBADAH 

Hal. 10 

14. DOA SYAFAAT 

(Secara khusus untuk dibawa dalam doa pergumulan yang dihadapi oleh 

dunia Pendidikan Kristen, Sekolah-sekolah Kristen, Lembaga/Yayasan 

Kristen yang berkarya dalam bidang Pendidikan, serta orang-orang yang 

berjuang dan setia melayani dalam Pendidikan Kristen, agar mereka   

terus dikuatkan dalam melayani Tuhan). 
 

15. NYANYIAN UMAT     (Jemaat berdiri) 

PENDIDIKAN YANG BAIK 
KIDUNG KEESAAN 613 

 

Syair : Wahono Hadi 2016, berdasarkan Amsal 22:6 

Lagu : Veryolita Girsang 2016, nuansa Batak Simalungun 
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2. T’rima kasih atas waktu 

yang Dikau tawarkan padaku, 

agar dalam masa muda 

aku belajar tentang kasihMu, 

yang besar dan mulia itu, 

yang besar dan mulia itu. 

(Sembari mendengar pengantar aksi umat, jemaat dituntun untuk 

melakukan aksi, yaitu mengumpulkan buku-buku kesayangan yang sudah 

dibaca dan menulis beberapa kalimat di kertas yang dibagikan atau kain 

yang dibentangkan tentang pendidikan. Kemudian masing-masing jemaat 

dan anak-anak maju ke depan untuk mengumpulkan buku-buku mereka di 

atas meja kosong dan nantinya buku-buku itu akan dibagikan kepada       

anak-anak yang membutuhkan). 

Selama umat melakukan aksi, pemusik tetap memainkan instrument. 

 

13. PERSEMBAHAN 

Mj: Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan terimalah sabda 

Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan.             

Bacaan 2 KORINTUS 9: 6-9. ... (Demikian sabda Tuhan) Kita haturkan 

persembahan ini dengan diiringi nyanyian KIDUNG KEESAAN 468: 1-3 

T’RIMA KASIH, YA TUHANKU /PKJ 148 

 

1. T’rima kasih ya Tuhanku, 

atas hari pemberianMu. 

Hari baru limpah rahmat 

dan dipenuhi oleh kasihMu. 

Kaucurahkan pada umatMu, 

Kaucurahkan pada umatMu. 

 

3. ‘Kan kupakai waktu itu 

melakukan tanggung jawabku 

dan menolong sesamaku 

menurut firman serta karyaMu, 

kar’na itu makna kasihMu, 

kar’na itu makna kasihMu  

Hal. 6 

4. MAZMUR      (Jemaat duduk) 

5. PENGAKUAN DOSA 

Mj: Terimalah hukum kasih sebagai sarana kita mawas diri di dalam       

menjalankan kehidupan sebagai kekasih Kristus. Demikianlah sabda   

Tuhan sarana petunjuk hidup dalam kasih yang terambil dari MATIUS 

22: 37-40 ... ... (demikian sabda Tuhan). Dengan bercermin pada sabda 

Tuhan melalui hukum kasih, mari kita nyatakan dosa-dosa kita karena 

belum mampu menjalani hidup dengan kasih yang sempurna. Kita     

nyatakan melalui nyanyian penyesalan KIDUNG KEESAAN 449: 1, 2  

BERSERAH KEPADA YESUS / KJ 364 

1. Berserah kepada Yesus 

tubuh, roh, dan jiwaku; 

kukasihi, kupercaya, 

kuikuti Dia t’rus. 

 Refrein: 

Aku berserah, aku berserah; 

kepadaMu, Jurus’lamat, 

aku berserah! 

 

2. Berserah kepada Yesus 

di kakiNya ‘ku sujud. 

Nikmat dunia kutinggalkan; 

Tuhan, t’rima anakMu! (Reff) 
 

6. BERITA ANUGERAH TUHAN DAN TUNTUNAN HIDUP BARU 

P: Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hidup larut dalam penyesalan. 

Tuhan berkenan menguatkan dan memanggil kita untuk terlibat dalam 

pekerjaanNya. Terimalah anugerah dan  tuntunannya dalam menjalani 

kehidupan baru, melalui Matius 28:18-20…(demikian sabda Tuhan)  

U: Syukur kepada Allah 
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2. Yang diperbuat Allahku 

tak usah kuragukan 

dan jalan lurus kutempuh 

berkat pimpinan Tuhan. 

Anugerah 

dan kasihNya 

pedoman di bahaya: 

hidupku di tanganNya 

7. NYANYIAN KESANGGUPAN    (Jemaat berdiri) 

P: Kita terima anugerah Tuhan dan mari sanggupi bersama tuntunan hidup 

baru ini dengan nyanyian KIDUNG KEESAAN 433 : 1,2 YANG DIPERBUAT 

ALLAHKU/KJ 378 

1. Yang diperbuat Allahku, 

kebaikan semuanya. 

RancanganNya tetap teguh; 

‘ku berserah padaNya. 

Tuhankulah selamanya 

yang ingin kuandalkan: 

padaNya aku aman. 
 

 

8. PEMBACAAN ALKITAB 

P: Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 78 

   Demikianlah sabda Tuhan. 

U: Syukur kepada Allah! 
 

9. KHOTBAH 

10. HENING (bisa diisi dengan persembahan pujian/drama dari anak-anak 

sekolah atau keluarga) 

11. NYANYIAN RESPON 

FIRMAN ALLAH JAYALAH 

KIDUNG KEESAAN 360:1-3 / KJ 46 

 

1. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia: 

 kita pun dipanggilnya   untuk hidup yang baka. 

2. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhlukNya 

 bimbinganNya pun tepat bagi orang tersesat. 

3. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia: 

 oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. 

Hal. 8 

12. AKSI UMAT 

 (Song leader /solois menyanyikan KIDUNG KEESAAN. 617 

 “Andaikan Surya Pagi Tersembunyi” / PKJ 227) 

 

1. Andaikan surya pagi tersembunyi, 

enggan tampilkan sinar yang terang, 

aku bayangkan hidup menyendiri 

dan kegelapan membuat seram. 

Tapi cahaya Tuhan menyinari 

sampai ke hati, sampai ke hati, 

akan tepiskan tirai halang pandang, 

terlihat surya yang cemerlang. 

2. Tak kuabaikan hidup duniawi, 

karena itu pun anugerah, 

ingin sekali hidup tent’ram damai, 

serta nikmati ciptaan megah. 

Tetapi puncak dambaan sejati; 

rumahMu menanti, rumahMu menanti. 

Akan kuraih mahkota yang abadi, 

hidup di sorga, sorga tenang. 
 

P: Pendidikan merupakan sarana yang sungguh penting dan sangat        

diperlukan bagi setiap orang, karena pendidikan adalah salah satu bekal 

untuk di kemudian hari. Namun, manusia menjadi cepat puas akan      

informasi, pendidikan atau pengetahuan yang diterimanya. Akhirnya, 

manusia, bahkan gereja sebagai Tubuh Kristus juga cenderung merasa 

malas untuk mencari tahu kedalaman dan kebenaran sebuah          

pengetahuan. 

 Pada zaman globalisasi ini (serba modern), ada baiknya jikalau Gereja 

menuntun jemaatnya untuk menghargai kelimpahruahan Allah dalam 

spiritualitas ugahari, dengan cara menyelami segala informasi dan 

pengetahuan, termasuk dari hal/pengetahuan yang paling kecil. 


