HARI PENDIDIKAN ALETHEIA
Peringatan Hari Pendidikan Aletheia (HPA) tahun ini memasuki
peringatan yang ke-8 setelah dimulai pertama kali pada hari Minggu
pertama di bulan mei tahun 2011. Untuk peringatan tahun ini, Departemen
Pendidikan Kristen Aletheia (DPKA) Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT)
mengajak seluruh anggota jemaat GKT untuk memusatkan perhatiannya
kepada pelaksanaan misi Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (matius
28:19-20) melalui Sekolah Kristen, secara khusus melalui Sekolah Kristen
Aletheia (SKA), sekolah kita bersama, sekolah milik Sinode GKT. Tema yang
diangkat untuk peringatan tahun ini ialah MENGERJAKAN MISI ALLAH
MELALUI SEKOLAH KRISTEN. Tema diangkat dari teks Alkitab Matius
28:19-20; Amsal 22:6 dan Amsal 29:17.
ada 3 alasan yang melandasi tema ini di dalam peringatan HPA tahun
2018 ini. Ketiganya adalah sebagi berikut :
1. Amanat akhir Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke sorga ialah supaya
GerejaNya pergi untuk menjadikan segala bangsa muridNya. Amanat ini
memanggil Gereja untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan
mendidik orang-orang yang menyambut panggilan itu untuk dibentuk
menjadi murid-murid Kristus yang membawa kabar baik Kerajaan Allah
itu kedalam dunia dimana mereka berada.
2. Amanat ini dapat dikerjakan gereja dengan berbagai upaya dan cara.
Disini sekolah Kristen memberi gereja suatu wahana yang paling efektif
untuk melaksanakan amanat agung itu. Ditengah makin sempitnya
ruang-ruang publik yang tersedia untuk membuat orang yang belum
percaya menjadi murid Kristus, Sekolah Kristen memberi ruang yang
seluas-luasnya untuk melaksankan tugas itu. Di tengah makin sukarnya
menemukan orang-orang yang bersedia mendengarkan kabar baik
Kerajaan Allah, Sekolah Kristen memberi gereja kesempatan yang
terbuka luas sekali untuk berjumpa dengan orang-orang yang belum
percaya, yakni para siswa, orang tua siswa, guru dan staf sekolah.
Sekolah Kristen dapat memberi kontribusi besar kepada gereja di dalam
pemenuhan Amnat Agung itu dengan memperkenalkan siswa kepada
Kristus dan mendidik siswa memiliki wawasan hidup Kristiani yang
utuh dan sehat. Tidak hanya siswanya, Sekolah Kristen pun dapat
membantu gereja memenuhi panggilan Amanat Agung Tuhan Yesus
tersebut dengan menjangkau orang tua siswa, guru dan staf sekolah.
Jadi, sejatinya,
Sekolah Kristen adalah media gereja untuk
melaksanakan Amanat Agung Pemuridan. Didalam dan melalui Sekolah
Kristen gereja bisa ambil bagian secara aktif dan langsung untuk
memproses dan memproduksi murid-murid yang dipanggil Kristus dari
segala suku, bangsa dan bahasa.

