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UCAPAN SELAMAT DAN SAMBUTAN HUT 30 TAHUN GKPS CIJANTUNG 

 

Salam Dalam Nama Tuhan Yesus, Raja Gereja, 

Jemaat GKPS Cijantung, dalam sambutan ini, ijinkan saya 

mengucapkan syukur pada Tuhan kita, atas berkat dan 

kemurahanNya yang senantiasa tercurah bagi kita, sehingga 

pada tahun 2022, kasih Tuhan menghantar GKPS Cijantung 

memasuki usia 30 tahun. 

Bapak, ibu, pemuda/i, remaja dan seluruh anak-anak Sekolah 

Minggu, jemaat GKPS Cijantung, yang diberkati Tuhan, dalam 

pencapaian usia 30 tahun, banyak hal yang dapat menjadi 

pijakan kita bersama untuk menyadari bagaimana Allah 

berkarya, dalam wadah persekutuan jemaat, terhitung sejak 23 

Februari 1992, dan tentunya dimasa-masa mendatang juga.  
Sejujurnya, kita imani bahwa buku sejarah yang disusun dalam 

rangka 30 tahun jemaat GKPS Cijantung, tidaklah cukup untuk 

melukiskan, menuliskan bagaimana Allah bekerja dalam 

kehidupan umatNya. 

Buku sejarah ini, sekalipun tidak mampu meliput secara lengkap peristiwa demi peristiwa yang 

boleh terjadi atas pengasihan Tuhan dalam 30 tahun yang sudah dilewati jemaat GKPS Cijantung, 

setidaknya buku ini memberikan refleksi bersama bagi jemaat sekarang, dan yang akan datang, 

bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatNya bersekutu, bersaksi, dan melayani, tanpa 

penyertaan dan pertolongan belas kasihNya. 

Jika kita kembali kepada peristiwa awal terbentuknya jemaat GKPS Cijantung, pastilah 

persekutuan saat itu, memiliki tantangan, khususnya berkaitan dengan sarana dan prasarana. 

Namun semangat dan kerbersamaan yang terjalin dari anak-anak Tuhan saat itu, menjadikan 

hal-hal sulit serta berbagai tantangan lainnya, tidak menjadi penghalang dalam menumbuhkan 

semangat persekutuan. Namun seiring perjalanan waktu, dari hari ke hari kasih karunia Allah 

tetap melayakkan jemaat GKPS Cijantung mengalami pertumbuhan dan pertambahan, dari 

jumlah jiwa, serta banyak hal lainnya. Artinya hal itu tidak hanya ditandai pertumbuhan kuantitas, 

pastinya juga kualitas. Semuanya itu terjadi, pastilah atas berkat Tuhan dan kesiapan jemaat 

untuk terus menerus siap berproses, berubah dari waktu ke waktu. 

Karena itu, pertambahan usia 30 tahun pada tahun 2022 ini, haruslah menjadi momentum besar 

bagi semua warga jemaat, bukan hanya PHMJ, Para Majelis, Pengurus Seksi Kategorial untuk 

lebih terbuka dan jujur mengevaluasi diri, sehingga usia yang ditambahkan disikapi dalam syukur 

dan semangat evaluasi, sehingga proses menuju kedewasaan, sebagaimana kehendak Kristus 

dapat terus berlangsung. 

Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk itu, marilah kita sekalian, dalam mensyukuri 30 tahun GKPS 

Cijantung, untuk tidak langsung berpuas diri. Justru pekerjaan Allah yang berlangsung dalam 

kebersamaan jemaatNya ini, dan itu dimulai 30 tahun yang lalu menuntun kita untuk semakin 

menyadari bahwa masih banyak hal yang terluput, dan perlu untuk dikembangkan, ke arah gereja 
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yang searah dengan kehendak kudus Tuhan, sehingga dampak yang diakibatkannya memberi 

pengaruh positif ke dalam dan ke luar. 

Karenanya sebagai, bagian dari Sinode GKPS, Visi GKPS, haruslah senantiasa dipedomani sebagai 

bagian tanggung jawab bersama bagi seluruh warga GKPS dimanapun.  Dalam Visinya GKPS 

menuliskan menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Jika demikian, peran dan tanggung 

jawab GKPS Cijantung ada disana. Maka dalam hidup bersyukur 30 tahun Allah memberkati 

persekutuan umatNya, biarlah jemaat GKPS Cijantung semakin memposisikan dirinya sebagai 

gereja yang membawa berkat dan kepedulian itu, baik internal maupun eksternal, dalam lingkup, 

persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. 

Tentu tidak mudah mencapai visi itu, jika gereja hanya dominan memikirkan kehidupannya, 

keperluannya, dan mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain, orang disekitarnya. 

Persekutuan kita tidak akan menjadi persekutuan yang berdampak, jika arah program dibiarkan 

hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Persekutuan kita haruslah mau seperti Abraham Bapa 

orang percaya, Tuhan memberkati dia, dan hidupnya pun menjadi berkat bagi orang lain.  

Karenanya dalam usia 30 tahun GKPS Cijantung ditantang untuk semakin menjadikannya sebagai 

persekutuan yang memberkati. Kesanggupan kita, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan 

bekerja melalui persekutuan ini. Tuhan telah memberikan banyak potensi, maka tugas kita 

mengelola itu semua, sebagai harta sorgawi yang memberkati. Akhirnya, kami menyampaikan 

selamat ulang tahun kepada jemaat GKPS Cijantung yang ke 30 tahun. Marilah dalam kesehatian, 

untuk terus berkarya dalam panggilan dan pengutusan Tuhan untuk kita. Imanilah, bahwa Tuhan 

memampukan kita memberi peran dan tanggung jawab yang berdampak serta memberkati dalam 

perjalanan selanjutnya. Masih banyak hal yang Tuhan mau lakukan bagi jemaat ini, dan masih 

banyak juga hal yang Tuhan harapkan gereja ini lakukan sebagai dedikasi dan tanggung 

jawabnya sebagai gereja Tuhan. Tetaplah siap dan siaga, tantangan akan selalu ada. Ujian demi 

ujian akan senantiasa menghadang dalam perjalanan selanjutnya. Tapi biarlah sebagaimana 

perkataanTuhan yang menguatkan dan meneguhkan Yosua, ketika menggantikan Musa 

membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan mampu juga menguatkan GKPS Cijantung dalam 

arah dan karya persekutuan, kesaksian dan pelayanan dalam masa-masa mendatang. Firman 

Tuhan berkata: Bukankah telah KUperintahkan kepadamu: Kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 

Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau 

pergi (Yosua 1:9). 

 

Salam dan doa kami 

Pdt Aleks F.D. Sitopu 

 

 

 

 

 

 


