TATA IBADAH

PENEGUHAN & PEMBERKATAN
PERKAWINAN

Jaka
dengan

Amelya Ruitenbach

Dipersatukan dalam Kasih
Tuhan
“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
( Matius 19: 5b, 6 )

Hari ini dalam perkawinan yang kudus di GPIB Paulus Jakarta,
Allah mempersatukan sepasang kekasih sebagai suami dan istri:

Jaka
dengan

Amelya Ruitenbach
yang berjanji setia untuk saling mengasihi di dalam Allah
serta menjadi berkat bagi sesama dan alam ciptaan.

Pelayan Firman

Pdt. Widyati Simangunsong-S

Pelayan 1
Pelayan 2

Pnt. Samuel Mandang
Dkn. Lady Latuperissa-L

Pemusik
Pemandu Lagu
Penata Suara
Penata Multimedia

Sdr. Timoty Simangunsong
Sdr. Anathadya Sompotan
Bpk. Dance D. Amalo
………….
………….
Sdr. Anathadya Sompotan
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PENJELASAN BAGI UMAT YANG BERIBADAH DI RUMAH






Periksalah kesiapan perangkat (pulsa, jaringan internet dan baterai);
Ikutilah seluruh rangkaian ibadah secara khidmat;
Umat dapat menyesuaikan ajakan berdiri/duduk sesuai keadaan;
Lakukan persiapan tayangan 15 menit sebelum ibadah berlangsung;
Bersaat teduh sebelum ibadah dimulai.

PENJELASAN BAGI PARA PELAYAN & KELUARGA DI GEREJA




Hadir 45 menit sebelum ibadah untuk briefing oleh tim live streaming
dan Satgas COVID-19 GPIB Paulus Jakarta;
Doa Konsistori dipimpin oleh Penatua 10 menit sebelum ibadah dimulai;
Seluruh pelayan ibadah dan keluarga WAJIB mengenakan masker
(dan face shield, jika diperlukan), melakukan prosedur physical
distancing dan kebersihan diri guna pencegahan COVID-19 selama
ibadah (termasuk ketika bernyanyi) dan saat berada di lingkungan gereja.

UCAPAN SELAMAT DATANG
P-2

Selamat pagi bapak, ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang
terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB
Paulus Jakarta menyambut dengan penuh sukacita dalam Ibadah
Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan bagi dua orang warga
gereja:

Jaka
dengan

Amelya Ruitenbach
Ibadah ini dilayani oleh Pdt. Widyati Simangunsong-S sebagai
Pelayan Firman, beserta segenap presbiter dan pelayan yang
bertugas.
Saudara-saudara disilakan berdiri jika memungkinkan.
Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang
ibadah.
. . . . prosesi masuk mempelai didampingi oleh Presbiter,
diiringi lagu/instrument
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AJAKAN BERIBADAH
P-2

Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah
menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita,
dengan menaikkan madah bagi kemuliaan-Nya!

MENGHADAP TUHAN
 NYANYIAN UMAT

KK 42 “MULIA, MULIA NAMA-NYA” (do=g)
Syair dan Lagu: Majesty, Jack William Hayford 1981, terj. Yamuger 1998/2003

. . . . prosesi Alkitab Penatua dan PF, sementara umat bernyanyi

Mulia, mulia nama-Nya, bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya Memb'ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus;
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya: Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
Majesty, worship His Majesty,
unto Jesus be all glory, honour, and praise!
Majesty, Kingdom authority,
flow from His throne unto His own, His anthem raise!
So exalt, lift up on high the name of Jesus;
magnify, come glorify Christ Jesus, the King!
Majesty, worship His majesty;
Jesus who died, now glorified King of all kings.

VOTUM DAN SALAM
PF
U
PF
U

“Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan
langit dan bumi.” (Mazmur 124: 8)
1 . | 1 . || (do=g)
A
- min.
“Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.” (Filipi 1: 2)
Dan menyertaimu juga.
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 NYANYIAN UMAT

KK 603 “BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA” (do=c)
Syair: O selig Haus, Karl Johan Philipp Spitta (1801-1850),
Terjemahan: E.L. Pohan Shn 1967, revisi Yamuger 2017, Lagu: Jerman abad ke-18

1) Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Yesus tinggallah tetap:

dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhanlah tiadalah lengkap;
di mana hati girang menyambut-Mu
dan memandang-Mu dengan berseri;
tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan Firman yang Kaub'ri.

2) Berbahagialah rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu,

serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu;
di mana suka-duka 'kan dibagi; ikatan kasih semakin teguh;
di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.


(boleh) duduk

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

Umat Allah yang terkasih, mari berdoa memohon bimbingan
Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabda-Nya . . . .

PEMBACAAN ALKITAB
P-2

Bacaan Alkitab dari . . . . yang menyatakan . . . . Demikianlah
pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar
dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari.
Terpujilah Allah: Haleluya!

U

(  menyanyikan Haleluya KK 767f ) do=f
Syair dan Lagu: Tradisional Gereja

KHOTBA H
. . . . saat hening, umat bersaat teduh sejenak
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JAWABAN UMAT
 NYANYIAN UMAT

Pelengkap Kidung Jemaat 158  “TUHAN, BRILAH RAHMAT-MU”

Syair dan Lagu: Arnoldus Isaak Apituley 1999

PENGAKUAN IMAN
PF

Umat Allah disilakan berdiri jika memungkinkan.
Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat,
bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut
rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita
berkata:

PF+U Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik
langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal,
Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
dari anak dara Maria; yang menderita di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan
dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut; pada hari
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yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati;
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang
Mahakuasa; dan akan datang dari sana untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan
am; persekutuan orang kudus; pengampunan dosa;
kebangkitan daging; dan hidup yang kekal.


(boleh) duduk

PENJELASAN MENGENAI PERKAWINAN KRISTEN
PF

Allah, Bapa Yang Mahakuasa, menciptakan langit dan bumi serta
segala sesuatu di dalamnya, dan menjadikan manusia; laki-laki
dan perempuan. “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau
manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong
baginya, yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki
akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan
istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah
mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah
dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup
antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar, yang
mencerminkan hubungan Kristus dengan umat-Nya. Sebab itu,
perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur
dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah.
Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan
diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan,
pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun
demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya
di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan
kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepada-Nya,
bertekun dalam doa serta membaca Alkitab.
Rasul Petrus menasihatkan: “Sebab itu, hai isteri-isteri, tunduklah
kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat
kepada Firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh
kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan
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salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai
teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal.”
Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami
dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut
memisahkan, maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga
Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik yang
membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut
kehendak Allah.

AMANAT PERKAWINAN KRISTEN
PF

Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan Firman Tuhan.
Oleh karena itu, kepada kedua mempelai:

Jaka
dengan

Amelya Ruitenbach
disilakan berdiri dan dengarlah Amanat Perkawinan Kristen
sebagai berikut:
Pertama,

Hendaklah pasangan suami dan istri, sesuai dengan
kehendak Allah, saling membantu dan saling
melayani dengan penuh kasih, baik dalam
kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang, maupun
hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi
berkat bagi sesama.

Kedua,

Hendaklah pasangan suami dan istri membentuk
persekutuan hidup yang kokoh-teguh sampai
kematian memisahkan; membina dan mengatur
rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung
harmonis
dan
bahagia.
Apabila
Allah
mengaruniakan anak atau anak-anak, maka
orang tua wajib memelihara dan mendidik
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merekadalam sikap takut akan
pengenalan akan Juruselamat.
Ketiga,

PF

Tuhan

dan

Hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan
hidup bersama dalam kekudusan perkawinan,
dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya;
masing-masing harus menjauhkan hubungan yang
tidak dikehendaki Allah dengan orang lain,
dan tetap mempertahankan rumah tangganya
sebagai bait Roh Kudus.

Apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen
tersebut?

Kedua Mempelai (Jaka & Amel) : Kami bersedia!
PF

Tuhan menolong dan menguatkan saudara-saudara!
. . . . PF turun dari mimbar, didampingi P-1 dan P-2, diiringi instrumentalia

JANJI PERKAWINAN
PF

Kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan
janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan umatNya.
. . . . kedua mempelai berjabat tangan dan mengucapkan janji perkawinan

Mempelai Laki-Laki (Jaka) :
Saya, Jaka, menyambut engkau, Amelya Ruitenbach, sebagai
istriku, dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau baik
dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan
meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau
dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang
suami yang beriman kepada Yesus Kristus.
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Mempelai Perempuan (Amel) :
Saya, Amelya Ruitenbach, menyambut engkau, Jaka sebagai
suamiku dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau baik
dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan
meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau
dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang
istri yang beriman kepada Yesus Kristus.
. . . . kedua mempelai berjabat tangan

PENEGUHAN PERKAWINAN
PF

( meletakan tangan di atas jabat tangan mempelai )
Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan
kasih setia Tuhan Yesus Kristus, yang menyebut diri Mempelai
umat-Nya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua
di dalam nama Allah Tritunggal: Bapa, Anak dan Roh Kudus.
“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan
manusia. Kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang
mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai
sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.”

Kedua Mempelai (Jaka & Amel) : Amin!

PEMBERKATAN PERKAWINAN
PF

Umat Allah yang terkasih, disilakan berdiri jika memungkinkan.
Kita memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai.
Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung
jawabmu sebagai suami-istri beriman di dalam keluarga,
persekutuan dan masyarakat. Kini, terimalah berkat Tuhan:
. . . . kedua mempelai berlutut, PF, P-1 dan P-2 menumpangkan tangan

PF

Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam
perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah
tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman,
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pengharapan dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia selamalamanya!
U

(  menyanyikan Amin KK 771i ) do=f

. . . . PF mengangkat berdiri kedua mempelai


(boleh) duduk

PERNYATAAN KASIH



Pertukaran posisi tempat duduk;
Cium kudus.

PENYERAHAN ALKITAB & SURAT PERKAWINAN
P-1

Jaka dan Amel, terimalah Alkitab yang berisikan Firman Tuhan
sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan
renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota
keluarga dengan tekun dan teratur. Kitab Mazmur 119: 105
menyatakan: “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi
jalanku.”
Majelis Jemaat juga memberikan Surat Perkawinan sebagai bukti
bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara
gerejawi.
. . . . P-1 menyerahkan Alkitab dan Surat Perkawinan

PENANDATANGANAN BUKU PERKAWINAN
oleh mempelai, orang tua/wali, para saksi dan Pelayan Firman

(akan diarahkan oleh Tim SATGAS COVID-19 GPIB Paulus Jakarta)
. . . . diiringi instrumentalia

PERNYATAAN KASIH KEPADA KELUARGA
PF

Keluarga Alm. Ilyas yang diwakili oleh Keluarga WibowoTurangan dan Keluarga Ruitenbach, terimalah anak-anakmu
ini sebagai bagian dari keluargamu. Doakanlah mereka agar
bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan!
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Orang Tua / Wali :
Kiranya engkau berbahagia dan sejahtera di dalam Yesus Kristus!
. . . . mempelai mengungkapkan ungkapan kasih kepada orang tua/wali,
diiringi lagu ‘Doa Seorang Anak’
.............
. . . . setelah selesai, kedua mempelai dan PF menghadap ke arah umat

PERKENALAN KEPADA JEMAAT
PF

U

Umat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen
yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang
saling mengasihi dan mendoakan.
Kami menyambut dan mendoakan mereka!
. . . . PF kembali ke mimbar, Diaken/Penatua bertugas kembali ke tempat duduk

DOA SYAFAAT
PF
U
PF

. . . . Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon:
Dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang mengajarkan kami berdoa:

PF+U Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke
dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
jahat.
(  menyanyikan doksologi KK 756 )
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.
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PENGUCAPAN SYUKUR
P-2

Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur,
marilah kita memberikan persembahan kepada-Nya. Pesan
Alkitab dalam kitab Pengkhotbah 2 : 24, 25 menyatakan: “Tak
ada yang lebih baik bagi manusia dari pada makan dan minum
dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari
bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan
merasakan kenikmatan di luar Dia?” Tuhan memberkati.

 NYANYIAN UMAT

Kidung Keesaan 383  “MARI PUJI RAJA SURGA”

Syair: Praise, My Soul, the King of Heaven, Henry Francis Lyte 1834, berdasarkan Mazmur 103
Terjemahan: Yamuger 1982, Lagu: John Goss 1869

. . . . sambil menyanyi, mempelai dan keluarga memberikan persembahan
pada tempat yang sudah disediakan sesuai protokol

1)

Mari, puji Raja surga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
. . . . instrumentalia, umat yang mengikuti ibadah secara live streaming
diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan melalui transfer bank.
Setelahnya, P-2 mengajak umat menyanyikan bait selanjutnya

5)

Sujudlah, hai bala surga,
abdi Allah terdekat;
turut, bintang, bulan, surya,
tiap waktu dan tempat.
Puji Dia, puji Dia,
Sumber kasih dan berkat!

PERSEMBAHAN
DIGITAL
Pindai dengan aplikasi
digital/bank, atau transfer
bank ke nomor rekening:
Rekening Rutin:

dompet

BCA

BCA 206-679-9988

DOA SYUKUR
P-2

Saudara-saudara, disilakan berdiri jika memungkinkan.
Mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan
bagi-Mu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa
bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak
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terjebak dalam kekuatiran, serta selalu mempersembahkan hidup
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta
kasih-Nya selalu kami rasakan.
U

(  menyanyikan doksologi KK 761a + KK 771e )
Syair: Praise God from Whom All Blessings Flow, Thomas Ken 1709,
terj. Yamuger 1978, Lagu: Mazmur Jenewa 134, Loys Bourgeois 1551

Pujilah Khalik semesta, Sumber segala karunia,
surga dan bumi puji t’rus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.

PENGUTUSAN
AMANAT
PF

Umat Allah, kembalilah dengan penuh sukacita. Jadikanlah Yesus
Kristus sebagai Pemimpin di dalam rumah tanggamu, dan
lakukanlah firman-Nya dalam hidupmu. Kiranya melalui karya
hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan
mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam
Yesus Kristus.

U

Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya!



NYANYIAN UMAT

GB 114 “DI SETIAP JANJIKU” (do=d)

Syair dan Lagu: Scott Wesley Brown and Jeff Nelson, Terjemahan: Tim Kerja Gita Bakti 2010,
© 1984 Maranatha Music (Administered by Music Services, Inc) All Rights Reserved.

1) Di setiap janjiku dan setiap doaku,

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku.
Tiap gunung ‘ku tempuh, harapanku pun teguh,
rahmat Tuhan beserta, kar’na anug’rah-Nya.

Refrein

Tuhan b’ri anug’rah-Nya, Tuhan b’ri kuasa-Nya.
Kristuslah di dalamku, aku menang, bersama-Nya!
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2) Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh;

kubagikan damai-Nya, kar'na anug’rah-Nya.
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya;
tiap duka hilanglah, kar’na anug’rah-Nya. Refr.

BERKAT
PF

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
curahan berkat-Nya:
Kiranya Allah mencukupi yang engkau butuhkan,
tanda bahwa Ia memelihara hidupmu.
Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya
melalui apa yang engkau kerjakan.
Kiranya sinar mentari kehidupan menerobos jendela rumahmu,
serta menghangatkan seisi keluargamu.
Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu,
yang menambah indah hidupmu.
Kiranya akan selalu ada tangan para sahabat
yang siap menggengam dan menopang setiap kesulitanmu.
Kiranya orang-orang yang membencimu kini,
sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu.
Kiranya Allah, Sang Tritunggal Mahakudus: Bapa, Anak, dan Roh
Kudus, menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasihmu,
di tempat ini, atau di manapun kita berada, hari ini, esok, sampai
kita bertemu kembali.
(An Irish Blessings)

U

(  menyanyikan Amin KK 768b )
Syair dan Lagu: Tradisional Gerejawi

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Amin, Amin, Amin!
. . . . umat TETAP BERDIRI dan bersaat teduh, sampai Prosesi Alkitab;
setelah prosesi selesai, umat DISILAKAN DUDUK
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DOA PENUTUP PARA PELAYAN
UCAPAN TERIMA KASIH KELUARGA
FOTO BERSAMA (dengan protokol menjaga jarak)









Kedua mempelai;
Mempelai bersama Pelayan Firman;
Mempelai bersama Pelayan Firman, Pelayan 1, Pelayan 2, dan
kedua orang tua mempelai;
Mempelai dengan kedua pasang orang tua;
Mempelai dengan kedua pasang orang tua dan para saksi;
Mempelai dengan keluarga besar mempelai laki-laki;
Mempelai dengan keluarga besar mempelai perempuan;
disesuaikan kebutuhan.

UMAT MOHON UNTUK TIDAK MENINGGALKAN SAMPAH,
TIDAK MAKAN/MINUM DI DALAM RUANG IBADAH,
TIDAK MEROKOK DI SELURUH AREA GEREJA,
serta MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
KOMISI TEOLOGI GPIB PAULUS JAKARTA
AS –JUNI 2022
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