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PERSIAPAN   
 Persiapan para pelayan  
 Pengenalan lagu / Penjelasan Tata Ibadah 
 Jemaat diarahkan ditempat yang sudah disiapkan  
 Penjelasan Jalan Salib 
 

Ungkapan Situasi 
 

Maria  adalah perempuan  yang paling giat  
dan bersemangat untuk  mengunjungi  kubur …  

di dalam dirinya tampak rasa kasih yang paling besar.  
 Rasa kasihnya ini dikobarkan oleh alasan yang baik,  

dengan mengingat perkara-perkara besar yang telah diperbuat  
Kristus baginya.  

 
Hari masih gelap tapi Maria sudah berada  

di makam Tuhan Yesus.  
Awalnya mungkin Maria ke sana,  

bukan karena iman bahwa Yesus bangkit,  
tetapi karena ia ingin menunjukkan penghormatan  

dan kasih yang tulus kepada Yesus. 
 

Pagi ini juga kita hadir disini,  
Kita mau mengingat perkara besar yang  

Yesus telah perbuat untuk menebus dosa kita....  

 
---Jemaat bersiap memulai prosesi Jalan Salib--- 

---Petugas yang telah disiapkan untuk membawa Salib siap ditempat--- 

 
Nyanyian Jemaat KJ 169:1 Memandang Salib Rajaku 

   Memandang salib Rajaku 
yang mati untuk dunia, 

     kurasa hancur congkakku 
      dan harta hilang harganya. 

 
PELUH DARAH (Sektor Daud) 
Malam itu, di dalam kesunyian, Engkau, Yesus, menyendiri dalam 
kegundahan 
Engkau, Yesus, mempersiapkan jiwa dan raga hadapi cawan pengorbanan 
Engkau rebah, ya Yesus 
Engkau terkulai dan lirih berkata: 
“Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini 
berlalu dari pada-Ku.”  
Tuhan……………… 
Yesus takut dan sungguh-sungguh berdoa 
Peluh-Mu seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah 
Namun dengan kekuatan-Mu, Engkau berkata: 
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“Tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau 
kehendaki” 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 
 
Nyanyian Jemaat KJ 169:2 Memandang Salib Rajaku 

Tak boleh aku bermegah 
selain di dalam salibMu; 

                                                        kubuang nikmat dunia 
      demi darahMu yang kudus. 

 
DIA DITANGKAP (Sektor Salomo) 
Yudas, sang murid-Mu, datang menghampiri-Mu 
Yudas berujar “salam Rabi” dan ia mencium-Mu 
Sebuah ciuman penghianatan 
Ciuman yang membawa Sang Kristus kepada penderitaan 
Lalu serombongan tentara segera menangkap-Mu 
Bak seorang penjahat kelas kakap,  
Engkau digiring menuju tempat pembantaian 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 
 
Nyanyian Jemaat KJ 169:3 Memandang Salib Rajaku 

Berpadu kasih dan sedih 
                                                       mengalir dari lukaMu; 

mahkota duri yang pedih 
                                                       menjadi keagunganMu. 
 
DIA DITINGGALKAN(Sektor Abraham) 
Dalam kegundahan-Nya, Engkau, Yesus, duduk terkulai menanti keputusan 
Keputusan yang akan membawa Engkau ke tempat pembantaian 
Engkau, Yesus, menghadapinya seorang diri tanpa kerabat dan sahabat 
Para sahabat-Mu terlalu takut menghadapi acaman  penguasa saat itu 
Namun Engkau tetap tak beranjak  
untuk mantapkan hati terus jalani penderitaan-Mu 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami. 
 
Nyanyian Jemaat KJ 170:1 Kepala Yang Berdarah 

   Kepala yang berdarah, 
tertunduk dan sedih, 

     penuh dengan sengsara 
                                                           dan luka yang pedih, 
                                                           meski mahkota duri 

menghina harkatMu, 
Kau patut kukagumi: 

                                                           terima hormatku. 
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DIA DISIKSA(Sektor Nehemia) 
Cemeti, pukulan, tendangan mendera tubuh-Mu tanpa Engkau halangi 
Hinaan, caci maki, tuduhan menghampiri diri-Mu tanpa Engkau tanggapi 
Perih seluruh tubuh-Mu akibat luka yang tergores di seluruh tubuh-Mu 
Lebam seluruh tubuh-Mu akibat hantaman tertuju ke tubuh-Mu 
Engkau, Yesus, meringis amat sakit namun tidak Engkau hiraukan 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 

 
Nyanyian Jemaat KJ 170:2 Kepala Yang Berdarah 

O wajah yang mulia, 
yang patut disembah 
dan layak menerima 

pujian dunia, 
sekarang diludahi, 

dihina, dicerca, 
disiksa, dilukai 

yang salah siapakah? 

 
IBU-MU MENANGIS(Sektor Lewi) 
Tertikam perih hati ibu-Mu, Yesus 
Melihat Sang Anak mendera derita untuk tanggung dosa dunia 
Ibu-Mu teringat saat ia menggendong-Mu dengan kasih sayang 
Ia, ibu-Mu, Yesus, berupaya dengan sekuat hati mencurhkan kasih sayangnya 
kepada-Mu 
Kala kecil, Engkau terjatuh, Yesus, segera usapan lembut menghampiri-Mu 
Saat ini ibu-Mu, Yesus, tak berdaya untuk memberikan pertolongan 
Tak kuasa menghampiri-Mu untuk membasuh luka-luka-Mu 
Engkau pun tak merengek untuk meminta belas kasihan 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 

 
Nyanyian Jemaat KJ 372:1 Inginkah Kau Ikut Tuhan 

Inginkah kau ikut Tuhan? 
Pikul salib! 

Jangan bimbang, jangan sungkan: 
ikut Tabib! 

Refrein: 
Pikullah salibmu saja, 

ikut terus; 
lihatlah mahkota Raja 

agung kudus! 

 
YESUS PIKUL SALIB(Sektor Yosua) 
Berat siksa yang mendera tubuh-Mu belumlah pulih 
Rasa perih dan pedih masih terbalut erat di tubuh-Mu 
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Namun beban derita ditambahkan kembali kepada-Mu 
Salib, lambang kehinaan, sekarang dibebankan ke pundak-Mu 
Pundak yang masih basah akibat luka sayatan 
Bekali-kali Engkau, Yesus, terjatuh tak kuat untuk topang salib itu 
Tubuh-Mu tak sebanding dengan kokohnya kayu salib itu 
Tetapi Engkau tetap kokoh membawanya sampai di bukit Golgota 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 
 
Nyanyian Jemaat KJ 372:2 Inginkah Kau Ikut Tuhan 

Haruslah kausangkal diri: 
pikul salib! 

Di godaan dunia ini 
ikut Tabib! 

Refrein: 
Pikullah salibmu saja, 

ikut terus; 
lihatlah mahkota Raja 

agung kudus! 
 
YESUS TERSALIB(Sektor Yusuf) 
Tumpuan kaki-Mu, Yesus, telah berada di bukit itu 
Pasrah Engkau merentangkan tangan dan kaki-Mu  
agar mulus paku menghujam tangan dan kaki-Mu 
Mahkota berduri pun disematkan di kepala-Mu agar elok rupa-Mu sebagai 
Raja Orang Yahudi 
Semua tertawa lepas dan puas melihat Engkau tak berdaya 
Namun kekuatan kasih-Mu terucap “Bapa ampunilah mereka karena mereka 
tidak tahu apa yang telah mereka perbuat” 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS ampunilah kami 
 
Nyanyian Jemaat KJ 372:3 Inginkah Kau Ikut Tuhan 

Apapun kesusahanmu, 
jangan lemah: 

Tuhan Yesus besertamu, 
ikut tetap! 

Refrein: 
Pikullah salibmu saja, 

ikut terus; 
lihatlah mahkota Raja 

agung kudus! 
 
YESUS MATI (Sektor Yakub) 
Jam 12 siang kegelapan meliputi bukit itu 
Alam pun terkoyak menyaksikan Sang Anak tersalib untuk dunia 
Jam 3 sore terdengar seruan kuat nan lirih di kayu salib: 
“Eli…………. Eli……….. lama sabaktani?” 
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“Tuhanku………… Tuhanku………… mengapa Engkau meninggalkan Aku?” 
 Engkau, Yesus, berseru agar Bapa terkasih menerima Engkau kembali 
ENGKAU mau melakukannya karena mengingat kami, orang berdosa 
YESUS, ENGKAULAH JURUSELAMAT Kami 
 
Nyanyian Jemaat KJ 188:1 Kristus Bangkit Soraklah 

Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya! 
Bumi, sorga bergema: Haleluya! 
Berbalasan bersyukur: Haleluya! 

Muliakan Tuhanmu! Haleluya! 
 
CIUMAN MENTARI PAGI (Presbiter) 
Kenangan manis segera akan habis 
Selawat hari kematian 
Raung memilu kehilangan 
Terhenti dalam isak sendu 
Seperti belati mengiris-iris 
 
Tinggal hanya meninggahi kubur batu 
Merenungi wajah berbekas luka duri 
Di sudut hati, terasa denyut dendam membisu 
Ingin membalas sakitnya hati ditikam mati 
 
Begitulah aku datang pagi ini  
rindu menatap mayat-Mu 
Ingin menjamah tubuh-Mu 
Membawa sekuntum melati 
Lambang cinta 
Lambang mimpi 
Lambang sepi 
 
Seakan pasti 
Kekasih terbaring sepanjang waktu 
 
Tapi… 
Kau tidak ada di sana 
Di kubur sunyi; 
Kau ada di sini 
Dengan senyum paling sejati! 
 
Paskah terjadi 
Dalam ciuman mentari pagi 
 

---Solois menyanyikan Lagu sambil memberikan waktu jemaat utk duduk--- 
 

Kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia, bahwa Ia hidup!  
Tidak  ada kubur yang dapat mengikat sang Kristus dalam kematian.  

Hanya ada cahaya terang yang menembus batu  
sehingga batu kubur tergeser, IA menang dan hidup! 

 

 saat teduh 
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KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH  

P2  Di pagi  Minggu Paskah ini, umat Tuhan yang bersukacita, mari  
berdiri menyambut  kehadiran  Allah  melalui FirmanTuhan  

 
GB 174 DI PAGI  NAN SUNYI 

 
Jemaat Di pagi nan sunyi kabar gembirapun terdengar, 

dari malak sorga berjubah putih berkilauan. 
Yesus telah bangkit, kubur tak lagi mengungkung-Nya! 
Para perempuan pun bergegas memb'ritakan-Nya. 

Kantoria   Refrain  
Mari bersukacita, mari bersukaria;    
kar’na kes’lamatanmu sudah menjadi nyata 
Maut dikalahkan-Nya, kubur ditakhlukkan-Nya.   
Mari berpuji Dia, besar kuasa-Nya 
 

Prosesi ALKITAB dibawa masuk 

…. hanya diiringi musik …. 
 

Semua       Kebangkitan Yesus membuka tabir masa depan   
bagi yang percaya dan yang berharap kepada-Nya.   

     Kebangkitan Yesus memberi hidup selamanya:  
      Marilah semua kita bernyanyi Haleluya! Refrain  … 
 

V O T U M  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  

yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

Jemaat  1    .    |    1    .    || 

A      -       min        
 

S A L A M 
PF    Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit!"  
Jemaat    Benar, Ia sudah bangkit! 
PF  Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit!  

Ia memberkati saudara! 
 
Jemaat  Benar! Kristus sudah bangkit!  

Dia memberkati saudara juga! 
 
KJ 187    YESUS BANGKIT!  NYANYILAH 

Kantoria  Yesus bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
Sungguh mulia hari-Nya! Haleluya! 
Yang disalib Golgota, Haleluya, 
Menebus manusia. Haleluya! 

 
Prmpn  Naikkan puji dan syukur: Haleluya! 

bagi Kristus, Raja-Mu; Haleluya! 
Maut ditanggung oleh-Nya; Haleluya! 
yang berdosa s'lamatlah. Haleluya! 

 
Lk-lk  Siksa salib-Nya memb'ri: Haleluya! 

pendamaian tak terp'ri, Haleluya! 
  dan malaikat  s'lamanya: Haleluya! 

menyanyikan hormat-Nya. Haleluya! 
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do = d MM + 92

3   5 6 6   6 5   5 1   7 6 6 .

Ye - sus Kris - tus   a  - da  -  lah Sum-ber hi   - dup.

do = d MM + 92

3   5 6 6   6 5   5 1   7 6 6 .

Ye - sus Kris - tus   a  - da  -  lah Sum-ber hi   - dup.

do = d MM + 92

3   5 6 6   6 5   5 1   7 6 6 .

Ye - sus Kris - tus   a  - da  -  lah Sum-ber hi   - dup.

Semua  Puji Allah! Nyanyilah! Haleluya! 
Mahaagung kasih-Nya! Haleluya! 
Bala sorga, puji t'rus: Haleluya! 
Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya! 

duduk 

LITANI  PENGAKUAN 
P-2 di dalam sukacita perayaan Paskah ini, marilah kita mengingat akan 

kesalahan dan kelalaian kita sendiri lalu membawa pengakuan pribadi 
kepada Tuhan …. 

…….. 

P-2 Allah Mahakuasa, khalik langit dan bumi; 
 Engkau yang menciptakan kami dan mengenal keberadaan kami; 

Engkaulah Juruselamat dunia, yang mengasihi kami. 
Saat  kami  merayakan kemenangan Kristus yang bangkit, 
kami teringat salah dan dosa kami, serta mengaku:  

GB 390 
Jemaat 

 

 

P-2 ya, ada banyak dukacita yang mendalam dan kehancuran impian,  
ketika hati dan pikiran kami hanya dipenuhi tentang diri sendiri … 
ada karsa dan karya yang gagal, menjadi akhir dari segalanya, karena kami  
tidak mengakui bahwa: kubur Yesus kosong!  
Ya Allah, harusnya kami tetap sedia dan mengaku: 
 

Jemaat  

 

 
 

P-2  Sekarang kami tahu, bahwa: kubur kosong itu menyerukan kemenangan 
Yesus atas dosa dan kematian;  
dan pengharapan hidup yang kami miliki hanya ada di dalam Dia. 
Biarlah kami setia mengaku: 

Jemaat  

 
 

P-2 Ya Tuhan,  
dengarlah doa-doa pribadi  bahkan sesama kami yang  telah menyesali 
kesalahan masing-masing, di hadapan-Mu.  
Berkenanlah atas permohonan ini dalam rahmat   
dan damai sejahtera-Mu, ya, Yesus Sumber hidup. Amin  

 

Sukacita  Kebangkitan      I KORINTUS 15: 16-22 
PF      Kristus telah membebaskan kita! 
   Mari berdiri. Dengan teguh kita mengaku secara bergantian: 
  

PF  Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan,  
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do = f MM + 69

①

3 2 3 4 . . 2 1 2 3 . . 6 . 6

Glo   - ri - a, Glo   - ri - a in ex-

②

2 3 4 5 . . 3 . . ' 3 6 5 4 . .

cel    - sis De       - o. Glo   - ri - a,

2 5 4 3 . . 1 7 1 2 . . 7 6 7 1 . .

Glo   - ri - a, Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!

J   maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 
PF Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan 

kamu masih hidup dalam dosamu. 
J   Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus  
PF  Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,  
J   maka kita adalah orang-orang yang paling malang  

 dari segala manusia. 
PF  Tetapi yang benar ialah,  bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang 

mati,  sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 
   

J   Sebab sama seperti maut datang 
  karena satu orang manusia,  
  demikian juga kebangkitan orang mati datang  
  karena satu orang manusia. 

PF  Karena sama seperti semua orang mati  
dalam persekutuan dengan Adam, 

J    demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali  
   dalam persekutuan dengan Kristus. 
PF Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah     

dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

 

GB 384 GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

duduk 

---Prolog--- 
 

P E M B E R I T A A N     F I R M A N 
 

DOA  EPIKLESE   
PF . . . 

semua berdiri dan menyanyi 

 GB 172 
 
 

 
 
 

 
PEMBACAAN  ALKITAB                                                                   
P-3  ....                                                                LUKAS 24:1-12 
PF   hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya menetap di dalam hatimu 

dan ucaplah syukur kepada Allah. 

Refrain

1 1 6 5 . 3 ' 1 1 3 2    . . '

Ha  - le   - lu   - ya! Ha  - le   - lu   - ya!

1 1 3 1 . 6 ' 7 7 2 1    . .

Ha  - le   - lu   - ya! Ha  - le   - lu   - ya!
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GB 392a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
duduk 

K H O T B A H 
 
  . . .   h e n i n g  . . .  
 

KJ 194        DIKAU, YANG BANGKIT, MAHAMULIA 
Jemaat  Dikau yang bangkit, mahamulia 

Dikaulah abadi jaya dan megah 
Presbiter Turun malak sorga putih cemerlang 
  Kubur Ia buka, tanda Kau menang! 
 
  refrain Dikau, Yang Bangkit, mahamulia 

   Dikaulah abadi jaya dan megah! 
 
Jemaat     Lihatlah Dia, Yesus, Tuhanmu    

     Dialah Mesias; yakinlah teguh 
  Mari , umat Tuhan, bergembiralah! 
  Bertekun maklumkan kemenangan-Nya.  

     

PENGAKUAN  IMAN                    berdiri 
… duduk 

DOA  SYAFAAT     
PF  . . ....... (diakhiri Doa Bapa Kami danDox KJ 475)  
          

PENGUCAPAN  SYUKUR 
P-4   Jemaat  yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita 

masing-masing, dan dengarlah nas alkitab dalam MAZMUR 96:7,8 yang 
menyatakan: ......... 

           Sebelum memberi, mari bernyanyi!                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 GB 78   YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP  

Semua Refrein    
Yesus Kristus, Sumber hidup, Jurus’lamat Dialah! 

 Dalam t’rang-Nya ada hidup, puji Dia s’lamanya! 
 

Prmpn Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh; 
 bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh, 
 
Lk-lk Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh; 

dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh.  

(umat memberi Persembahan Syukur Paskah di kotak khusus) 
Semua Refrein … 

do = d MM + 112

1 1 2 . 2 . 2 3 3 4 . 4 . '

Ke    - pa - da     - Mu pu - ji     - pu - ji      - an,

5 5 6 . 6 . 6 6 6 6 7 . 7 . '

ma   - dah syu    - kur dan ke - mu- li  - a      - an

1 1   7 . 7 . 7 6 6   5    . . '

Ba    - pa,   Pu     - t'ra dan Roh Ku - dus

4 4   3 . 3 . 3 2 2   1    . 0

sam   - pai   ke     - kal dan a      - ba  -  di.
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do = as MM + 112

5   3 4 5 . . .   5   1 3   2 1    . 6    . 0

A  -   nak Al   - lah   tu  - run   ke du  - nia;

2 1 6 5 . . .   5   6 5   4 4 . . . 4 '

me  - nga - sih  -  i,  meng-am - pun - i.

5   3 4 5 . . .   5   1 2   3 4    . 6    . 6 '

dan   me - ne  - bus s'lu - ruh   hi  - dup - ku.

1 1 2 3 .  2 3 1 5 .  5 7 2 1 . . . 1

Ku-bur yang ko  - song buk-ti ke -  bang-kit - an - Nya.

 
Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya;  
sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya.  

 
Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda, 
bahkan hidup seutuhnya persembahkan pada-Nya! 

  

(kesempatan memberi persembahan Syukur Sukarela) 
 

Semua Refrein … 
 
Utus kami, Jurus'lamat, menyebarkan kasih-Mu,  
agar dunia 'kan mengaku: Sumber Hidup, Engkaulah!  
   

 

DOA SYUKUR                     
P4 Jemaat yang berbahagia karena memberi dengan rela hati, 

mari berdiri dan berdoa gilir ganti: 
 

P4 Allah Sumber hidup,   
terimalah persembahan yang kami beri dengan sukarela. 

J  Yesus keselamatan kami, 
berkenanlah atas hidup kami, agar pelayanan dan kesaksian  
gereja menjadi berkat.  

Semua Roh Penghibur, kuatkanlah kami untuk bersyukur selalu  
untuk giat menolong siapa yang membutuhkannya.  
Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus, Amin 

duduk 
Kesaksian Pujian 
 
AMANAT  PENGUTUSAN 
PF  Telah kita dengar dan alami perjumpaan dengan Allah. 

Maka berdirilah dan menerima pengutusan Tuhan.  
 
Jemaat  Kami akan pergi dan bersaksi:  

Kristus hidup! Kristus bangkit! 
 
PF  Yakinlah, DIA yang hidup menyertaimu!  

Kuasa kebangkitan Kristus melepaskan kita 
dari keraguan, kekhawatiran dan ketakutan. 

 
Jemaat   Bersama Kristus, kami berjalan.  

Di dalam Kristus, kami bangkit dan 
berkarya untuk memuliakan Dia 
 

  

GB 182 ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA 
 

Kantoria 
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Refrain 

5   1 2 3 . . .   3 3 4 3   2 1 . 6 . 6 '

'Ku   tak ce   - mas a  - kan ha  -  ri e  - sok,

2 1 6 5 . . .   5   5 1   3 2 . . . 2 '

ku  - a    - tir   - pun   hi  - lang  le  - nyap.

5   1 2 3    . 4    . 5 3 2 3 4    . 6    . 6 '

Se  -  ka - rang hi   - dup 'ku ma- kin ber- mak - na,

1 1 2 3 .  3 4 3 . 2 .  2 3 2 1 . .

ka - re - na Ye   -  sus hi - dup, a    -  ku pun hi - dup.

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
Jemaat Oh, manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia. 

Terjaminlah  masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidup-Nya 
 
"Ku tahu kelak 'kan kuhadapi saat berat di hidupku. 
Aku menang bersama Yesus dan kemuliaan jadi milikku kekal 

  

B E R K A T 
PF               . . .  
 
Jemaat GB 402c 

Amin....Amin....Amin... Amin..amin..   
 

... jemaat bersaat teduh … 
Jemaat tetaplah berdiri dengan tenang  

hingga Alkitab dibawa keluar … 

…  setelahnya, jemaat salam persekutuan … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SELAMAT PASKAH 2019 


