
 

  30 Tahun GKPS Cijantung 

KATA SAMBUTAN PENDETA JEMAAT GKPS CIJANTUNG 

Pada Pesta Perayaan Ulang Tahun ke- 30 GKPS Jemaat  Cijantung 

 

Salam dalam Kristus Yesus Raja Gereja! 

Jemaat Tuhan yang  Yesus kasihi, 

pertama-tama mari kita naikkan puji 

syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, 

yang atas anugerah-Nya, sudah 

mempersatukan dan mempersekutukan 

kita sebagai jemaat-Nya dalam keadaan 

sehat dan penuh sukacita untuk 

merayakan Pesta Perayaan Ulang tahun 

ke-30 pada hari ini. Dalam usia yang ke- 

30 ini, adalah sangat baik bagi kita untuk 

mengevaluasi perjalanan pelayanan 

gereja-Nya dalam melaksanakan tugas 

panggilan dan suruhan gereja untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Banyak tantangan, suka 

dan duka yang dialami dan dihadapi oleh jemaat, namun sebagai jemaat kita mengimani bahwa 

hanya oleh kasih Yesus Kristus, tantangan tersebut boleh kita lalui, dan akan selalu belajar dari 

Dia melanjutkan perjalanan Gereja yang tak pernah berakhir menghadapi tanntangan. 

Jemaat GKPS  Cijantung yang terkasih, tidak terlepas dari tantangan yang kita hadapi, sebagai 

jemaat kita juga harus menghitung berkat Tuhan yang sudah kita alami, kita pakai dan kita bagi, 

yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai warga jemaat melalui perjalanan hidup kita hari 

lepas hari. Sejak berdirinya  Jemaat ini, kita selayaknya merefleksikan keberadaan kita sebagai 

warga jemaat yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, baik dari fisik gedung gerejanya 

dan juga pelayanan di dalamnya. Dan selayaknyalah kita senantiasa mengucap syukur dan selalu 

mengingat kebaikan Tuhan. 

Dan  atas kebaikan Tuhan tersebut, sebagai jemaat Tuhan marilah kita BERGANDENGAN TANGAN 

melakukan yang terbaik, berupaya menjadi berkat, berlomba-lomba untuk MENGASIHI karena 

DIA SUNGGUH MENGASIHI KITA DAN GEREJANYA. Secara khusus dalam Pesta Perayaan Ulang 

Tahun yang ke 30 ini, sebagai jemaat yang diberkati, kita diperhadapkan untuk melakukan 

pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita di Sekolah Minggu. Puji Syukur bagi Tuhan, kalau 

pada hari ini juga, ASM sudah memiliki ruang Ibadah. Berangkat dari kesederhanaan tempat 

mereka beribadah, harapan kita dalam doa, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan 

dan sebagai  generasi GKPS di masa mendatang. 

Sebagai pendeta jemaat, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, dalam perjalanan kebersamaan 

di GKPS Cijantung  banyak pelajaran yang sangat berharga dalam hal pelayanan yang 

sesungguhnya juga menjadi pelajaran dan tantangan bagi saya. Kiranya melalui usia yang ke 30 

tahun GKPS Jemaat Cijantung, setiap anggota jemaat senantiasa berperan dalam setiap kegiatan 
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persekutuan, kesaksian dan pelayanan sesuai dengan talenta/kemampuan masing-masing sekecil 

apa pun, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi umatNya. Mari kita membangun RELASI satu 

dengan yang lain, saling MENGASIHI. Dan saya yakin GKPS Jemaat Cijantung, ke depan akan 

semakin bertumbuh dan BERBUAH sebagai  bukti nyata atas kesungguhan BERGEREJA untuk 

bersaksi, bersekutu dan melayani. Akhir kata, apa pun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, 

mari kita lakukan hanya oleh dan untuk Tuhan, sehingga  hidup kita diberkati dan menjadi berkat! 

Selamat atas Perayaan Pesta Ulang Tahun ke 30, Tuhan Yesus memberkati!  

 

 

Pdt Oberlin Silalahi 

 

 

 

 


