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KATA SAMBUTAN  

SELAMAT ULANG TAHUN YANG KE 30  

GKPS CIJANTUNG 

 

Dengan suka cita dan puji syukur kepada 

Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja 

Gereja, kami menyampaikan “Selamat 

Ulang Tahun yang ke-30” kepada seluruh 

warga jemaat GKPS Cijantung yang 

berbahagia. Memang sepantasnyalah 

perjalanan panjang selama 30 tahun 

GKPS Cijantung kita sambut dengan 

penuh syukur dan kebahagiaan, karena 

perjalanan ini menyegarkan ingatan dan 

pengakuan kita bahwa begitu besarnya 

kasih dan karunia Tuhan yang telah 

memanggil dan membentuk Jemaat 

GKPS Cijantung menjadi sebuah 

persekutuan yang di persatukan oleh kasih dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan setiap 

orang percaya.  

Dalam karya kasih Tuhan itu, GKPS Cijantung telah bertumbuh bersama dalam panggilan Tuhan, 

menyaksikan kepada dunia akan karya kasih dan keselamatan Tuhan yang ajaib itu, serta 

bersama-sama bertumbuh dalam panggilan untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kasih 

dan pertolongan Tuhan, jemaat ini diteguhkan untuk tetap setia dalam tugas dan panggilannya, 

sehingga seiring dengan pertambahan waktu, maka bertambah pulalah kecintaan jemaat ini 

untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai gerejaNya, yang adalah Tubuh Kristus itu 

sendiri. Kecintaan ini jugalah tentunya yang mempersatukan seluruh jemaat GKPS Cijantung 

untuk merayakan 30 Tahun GKPS Cijantung, yang tentunya perayaan ini semuanya akan 

bermuara pada kemuliaan Tuhan. 

Perjalanan suka dan duka, tantangan dan rintangan, bahkan pergumulan yang rumit dan sulit, 

bahkan terkadang ada yang hingga menyesakkan dada, menjadi warna tersendiri yang semuanya 

pada akhirnya turut meneguhkan serta memperkaya jemaat ini untuk semakin mengenal 

kebesaran kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti menuntun dan menggembalakan jemaat GKPS 

Cijantung. Karena memang benar bahwa kebesaran karya kasih Tuhan itu tidak semata-mata 

dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa suka cita besar, ataupun melalui hal-hal yang kelihatan 

mudah dan membahagiakan.  

Belajar dari pengalaman perjalanan panjang Israel yang dituntun keluar dari Mesir, kita 

menyaksikan betapa kebesaran Tuhan itu justru dinyatakan di tengah perjalanan padang gurun 

yang kering dan tandus, suhu yang panas dan dingin. Namun oleh kasih dan kuasa Tuhan yang 

dinyatakan melalui tiang api dan tiang awan, maka  baik di saat siang maupun malam, umat yang 

dikasihiNya tidak celaka oleh terik panas dan tidak menjadi beku oleh dinginnya malam 
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(Kel.13:22). Keyakinan inilah yang menjadi kesaksian bagi Israel turun temurun, sehingga 

generasi merekapun bertumbuh dalam keyakinan dan iman yang kokoh kepada Tuhan. 

Sebagaimana Josua kemudian bersaksi: “Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah 

kepada TUHAN”(Yosua 24:15). 

Tantangan kehidupan kita kedepan tidak semakin mudah, demikian juga halnya dengan tugas 

dan panggilan gereja yang harus terus kita kerjakan, tidak semakin sederhana. Namun kita juga 

meyakini bahwa kasih dan penyertaan Tuhan melebihi dari semuanya itu. Oleh karena itu, suka 

cita dan anugerah Ulang Tahun ini kiranya semakin meneguhkan jemaat GKPS Cijantung untuk 

semakin bersinergi, berbahagia untuk saling mendukung dan memberi topangan antara satu 

dengan yang lain, dan terus bertumbuh sebagaimana Tuhan menginginkannya. Seiring dengan 

suka cita ini, tidak lupa kami menyampaikan selamat kepada seluruh Panitia yang dengan suka 

cita melayani dan melakukan yang terbaik, juga kepada Pimpinan Harian Majelis Jemaat, 

beserta seluruh Majelis Jemaat dan kepada seluruh jemaat GKPS Cijantung yang dikasihi 

Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih setia dari Allah Bapa dan 

persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai seluruh jemaat GKPS Cijantung. 

Salam dan Doa Kami 

Pimpinan Sinode GKPS 

 

Pdt.Dr.Deddy Fajar Purba                                           Pdt.Dr.Paul Ulrich Munthe 

        Ephorus                                                                    Sekretaris Jenderal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


