GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
(GPIB)

TATA IBADAH
Hari Minggu dan Hari Natal II

Baptisan Yesus:
Pengesahan Diri & Penyataan Kesediaan Mengemban Tugas
(Lukas 3: 21-22)

Minggu, 26 Desember 2021
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PERSIAPAN
 Doa Pribadi
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam
Tuhan kita, Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat PANCORAN RAHMAT
Depok mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah dalam Ibadah
Hari Minggu sekaligus Hari Natal II yang di dalamnya akan dilaksanakan
Sakramen Baptisan Kudus dan Peneguhan Sidi. Ibadah pagi ini diterangi
oleh tema “Baptisan Yesus: Pengesahan Diri dan Penyataan
Kesediaan Mengemban Tugas”
Ibadah hari ini dilayani oleh Pdt. Maggie Claudia Liona Huwae sebagai
Pelayan Firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Mari siapkan
hati dan pikiran kita dalam doa pribadi
UNGKAPAN SITUASI
P2
Hari ini kita akan menyaksikan keagungan kasih Allah lewat peristiwa
Baptisan dan Peneguhan Sidi. Kita memberi dukungan spiritual bagi
orang tua yang mengantar anak-anaknya untuk dibaptis agar mereka
bertambah teguh dalam membina anak-anak, menjadi teladan iman
bagi anak-anak mereka sampai anak-anak ini secara pribadi akan
mengaku percaya bahwa Dialah Juruselamatnya. Dan kita juga
memberikan dukungan kepada calon sidi Jemaat untuk menyatakan
janji kesetiaan dan kesediaannya untuk memikul tanggungjawab
sebagai saksi Kristus. Memasuki persekutuan ini, mari kita siapkan hati
dan pikiran kita dalam doa pribadi.
---doa pribadi diiringi instrument musik-MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
Mari berdiri, kita memuliakan Yesus Kristus!
♫ NYANYIAN JEMAAT GB 145:1&5 "DALAM DUNIA YANG RESAH"
P. Lagu
Dalam dunia yang resah, bagi kita lahirlah
Anak domba yang lembut, janji Allah t‟lah penuh.

Refrein

Hai bersukacitalah: “Penebusmu lahirlah!”
Nyanyilah Yerusalem, sambut Bayi Bethlehem!

Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..
Jemaat

Sang Ilahi yang kudus sungguh kasih-Mu lembut.
Datang dari sorga t‟rang, masuk dunia kelam.

Refrein
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VOTUM
PF
“Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Matius 28:19).
J
A - min!
KJ. 476a
NAS PEMBIMBING
Lukas 3:22b
PF
Dan terdengarlah suara dari langit: “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepada-Mulah Aku berkenan”
SALAM
PF
“Damai di bumi kepada semua orang yang berkenan kepada Tuhan”
J
DAMAI BAGIMU.
♫ NYANYIAN JEMAAT GB 145:6 "DALAM DUNIA YANG RESAH"
Jemaat
Bayi kudus ajarlah, agar kami merendah;
dan berlaku yang lembut turut rupa wajah-mu.

Refrein

Hai bersukacitalah: “Penebusmu lahirlah!”
Nyanyilah Yerusalem, sambut Bayi Bethlehem!

..Jemaat duduk

LITANI NATAL
P2
Semua ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Haleluya!

J
P2

J
P2

Tuhan, kasihanilah.

Ya Kristus, Engkau lahir dari Bapa sebelum segala waktu, lahir di
kandang Betlehem memasuki sejarah dan ini menjadi tanda harapan
juga sukacita bagi kami menatap hari-hari baik ke masa depan.

J
P2

Tuhan, kasihanilah.

O Kristus, lahir ke dunia dalam kepenuhan waktu untuk pembebasan
semua ciptaan: Lepaskan semua belenggu dosa ke dalam kebebasan
yang Engkau janjikan.

J
P2

Beritakanlah kepada seluruh bumi. Haleluya!

O Kristus, kemegahan kemuliaan abadi Allah, Sabda yang perkasa,
menopang alam semesta: Perbarui hidup kami dengan kasih-Mu.

Tuhan, kasihanilah.

Ya Kristus, Engkau hadir untuk memenuhi harapan, memberi
kesempatan baru, meneruskan cinta dan pembaruan hidup agar kami
menjadi bersih dan penuh sejahtera, serta mengalami relasi-relasi baru
dengan sesama dan seluruh ciptaan.

J

Kami bersyukur.

♫ NYANYIAN JEMAAT KJ 33:1&3 “SUARAMU KUDENGAR”
P. Lagu
SuaraMu kudengar memanggil diriku,
supaya 'ku di Golgota dibasuh darahMu!
Jemaat

Refrain

Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
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Jemaat

Kaupanggil diriku, supaya kukenal;
iman, harapan yang teguh dan kasihMu kekal.

Refrain

Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
…
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab,
J

Haleluya!

Haleluya, Haleluya, Haleluya!

KJ. 473b

P2

Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 3 : 21 – 22 yang
menyatakan … Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).

J

♫ KJ. 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin!

..Jemaat duduk

KOTBAH
Tema: “Baptisan Yesus: Pengesahan Diri dan Penyataan Kesediaan
Mengemban Tugas”
..hening sejenak

PENETAPAN BAPTISAN
PF
Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan Baptisan Kudus berdasarkan
Matius 28:18-20 yang menyatakan: “Kepada-Ku telah diberikan

segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”

PENJELASAN
PF
Jemaat Tuhan, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi
meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh
Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya dan seisi dunia. Melalui
Sakramen Baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa
dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam
persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan
perjanjian-Nya. Sakramen Baptisan dilayankan hanya satu kali untuk
selamanya. Sahnya Sakramen Baptisan, tidak ditentukan oleh
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„banyaknya air‟ atau cara pembaptisan – percik atau selam – tidak juga
karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya Sakramen Baptisan
adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat; diawali dengan
pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang
mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas, bahwa yang paling menentukan
dalam Sakramen Baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan
Allah Tritunggal, yang di dalam nama-Nya orang itu dibaptis.
Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah
mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun
temurun; bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anakNya serta ahli waris kerajaan-Nya.
Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitanNya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal
serta keselamatan penuh.
Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh Kudus
telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karuniakarunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan
menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada
firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani
sesama.
DOA PENGUATAN
PF
Jemaat, pada kesempatan ini, keluarga… (sebut nama keluarga)
telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak(-anak) mereka
dibaptis. Tuhan Yesus bersabda:
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi

mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan
Allah” (Matius 19:14).

PF

Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan
janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa:

PF

Ya Bapa Mahakuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi
rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah
menyelamatkan jemaat-Mu, Israel, dari ancaman Firaun melalui Laut
Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi
Put‟ra-Mu, Yesus, ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan
pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar
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Engkau menerima anak(-anak) ini dalam perjanjian-Mu, dan menjadikan
dia ahli waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit
untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan
terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan
pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku: Engkau, Bapanya; Yesus
Kristus, Tuhan dan Juruselamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan
pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya, amin.
PENGAKUAN DAN JANJI ORANG TUA
PF
Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak(-anak)-nya
akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan Pengakuan Iman
dan Janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
Pertama, apakah Saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal
(Bapa dan Anak dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian
keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga dan karena itu, anak(anak) saudara juga harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka telah
dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut?
Kedua, apakah Saudara-saudara percaya bahwa perjanjian
keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu
mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak(-anak) saudara
sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya?
Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang
baik kepada anak(-anak) saudara dan mendidik serta membina mereka
tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai
pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat?
PF

Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi?
Saudara ….. dan isteri ……. Serta para saksi.
(para orangtua disebut satu persatu)

Orang tua & para saksi: Ya, dengan segenap hatiku.
PF

Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta
mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia,
terikat di surga dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di
surga.

PENEGUHAN SIDI
PF
Jemaat, hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan
diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi
gereja.
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Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang
telah diakui dan diterima. Sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman
dan bertanggung-jawab penuh dalam tugas panggilan dan
pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan
dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus
Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam
lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa
mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan
sekarang akan mengaku iman kepadaNya sebagai Tuhan dan
Juruselamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis,
itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang
tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang
belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis
menjadi milik Kristus dan keanggotaan tubuhNya yakini Jemaat.
DOA PENGUATAN
PF
Sebelum saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya
serta diteguhkan, mari kita berdoa:
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada
kami jemaatMu. Tanpa PertolonganMu, kami tidak sanggup berbuat
apa-apa yang berguna bagi kerajaanMu oleh karena itu, dengan
rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaanMu yang tiada
putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati
apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, baik
sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji
dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami
sendiri. Kami telah engkau tolong untuk berpegang teguh pada
perjanjian anugrah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. PutraMu
Yesus telah mengorbankan diriNya bagi kami dengan menebus segala
dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan dia
agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau baharui
dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya
Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anakanakMu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah
mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah
mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam
sukacita penuh iman, harapan dan kasih. Biarlah mereka juga
akhirnya diperhadapkan kepada ke pengadilanMu tanpa kecemasan,
karena Yesus Kristus, Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya
Allah yang Esa, kekal selama-lamanya amin.
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PENGAKUAN DAN JANJI
PF
Kami mengundang saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk
mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut:
Pertama, Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta
langit, bumi dan segala isinya; kepada Yesus Kristus Tuhan dan
Juruselamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan
kepada Roh Kudus Roh kebenaran yang memimpin saudara dalam
kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?
Kedua, Apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian
Baru sebagai Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah dan yang
menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta
menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun
membaca dan merenungkannya siang dan malam?
Ketiga, Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada
ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang
segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap
mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun
Jemaat dalam kasih serta karunia yang saudara miliki?
PF

Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaat-Nya
sebagai Saksi?

Saudara
PF

.....

Yang disebut nama: Ya, dengan segenap hatiku.

Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara bahwa
apa yang saudara ikat di dunia, terikat di sorga dan apa yang saudara
lepaskan didunia, terlepas di sorga.

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri, untuk menguatkan pengakuan
iman dan janji orang tua serta para saksi, dan juga calon sidi baru, mari
kita ikrarkan Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut
masing-masing orang berkata: Aku percaya…
.. Instrument KJ 304 ... PF turun dari mimbar …

(Jemaat duduk)
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BAPTISAN
PF
Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk
membaptis anak(-anak) ini.
.... (sebut nama anak) ....

Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus. Firman Tuhan: ”Aku telah memanggil engkau dengan namamu,
engkau ini kepunyaan-Ku” (Yesaya 43:1b).
PF

Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah
diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari
sekarang sampai selama-lamanya.

Keluarga & Saksi

Amin

PENEGUHAN
PF
Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan Sakramen Baptisan
serta mendengar pengakuan dan janjimu maka kami meneguhkan
saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak da Roh Kudus, sebagai
warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa
secara iman.
Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen
Perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab
penuh dalam pembangunan Tubuh Kristus.
PENUMPANGAN TANGAN
... calon sidi baru berlutut/jemaat berdiri ...
PF
Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu; lakukan tugas dan
tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan:
Allah Bapa, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam
Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menguatkan dan
mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Jemaat

Amin, amin, amin

GB 402a

... PF mengangkat berdiri warga sidi sidi ...
... penyerahan Alkitab dan surat Sidi ...

PERKENALAN KEPADA JEMAAT
PF
Jemaat sambutlah saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa
dan tanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan
jemaat sebagai Tubuh Kristus.
Jemaat
KAMI MENYAMBUT MEREKA DENGAN PENUH SUKACITA
... Instrument … PF kembali ke mimbar
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♫ NYANYIAN JEMAAT GB. 107:1&6 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG”
P. Lagu
Ikutlah Tuhan dalam t‟rang, tinggalkan yang gelap
dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya.

Jemaat

Refrein

Berjalan di t‟rang, berjalan di t‟rang.
Berjalan di t‟rang, berjalan di dalam t‟rang.

Lk-k
Prmp
Semua

Ikutlah Tuhan dalam t‟rang, setialah tetap.
Ingatlah sorga yang baka, „kan jadi rumahmu.

Refrein

JAWABAN JEMAAT
DOA SYAFAAT
PF
……… Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon :
J
DENGARKANLAH DOA KAMI.
PF
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami, yang telah mengajar kami berdoa...
PF&J BAPA KAMI YANG DI SORGA…. (dox. GB 389b KAR‟NA ENGKAULAH)
PENGUCAPAN SYUKUR
P3
Matius 2:10-11 menyatakan kepada kita, ”Ketika mereka melihat

bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke
dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas,
kemenyan dan mur.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

♫ NYANYIAN JEMAAT GB 82:1&2 “KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN”
Jemaat
Kita bersyukur kepada Tuhan
sambil bawa persembahan kepada-Nya.

Refrein

Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.

... Jemaat disilakan memberikan ungkapan syukur ...
Jemaat

Kita berikan kepada Tuhan,
asal jangan dengan duka dan terpaksa.

Refrein

Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.

DOA SYUKUR
P3
Umat yang bersukacita, mari bawa dalam doa persembahan yang telah
dikumpulkan. Mari kita berdoa: Terima kasih, Tuhan, untuk cinta dan

janji keselamatan bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu melalui
kedatangan Kristus ke dunia. Semoga hadiah Bayi Natal ini terus
memberi semangat baru untuk berbagi sukacita di antara kami dan bagi
mereka yang tak beruntung serta terpinggirkan. Amin.

..Jemaat duduk
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF
… (PF menarasikan sendiri sesuai kotbah yang disampaikan)
♫ NYANYIAN JEMAAT
GB 116:1&2 "YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG”
Jemaat
Yesus inginkan dirimu bersinar t‟rang,
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.

Refrein:

Prmp
Lk-lk
Prmp
Lk-lk
Semua

Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya.

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu,
agar hidupmu jadi saksi teguh.

Refrein:

BERKAT
PF
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkat-Nya:

Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya Kebenaran,
yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya
memenuhi Engkau dengan sukacita dan damai sejahtera
yang melampaui segala pengertian.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
turun atas kamu dan tetap bersamamu,
kini dan selamanya.

J

♫ KK. 768 B "HALELUYA, AMIN!"

Jemaat Bersaat Teduh
PF menyerahkan Alkitab kepada P1
seluruh pelayan menuju depan pusat liturgi untuk memberikan salam
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