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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya
Jmt : Pujilah Dia dengan cakrawala-Nya yang kuat!
Pnt : Pujilah Dia dengan segala keperkasaan-Nya,
Jmt : Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang hebat!
Pnt : Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala,
Jmt : Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi!
Pnt : Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian,
Jmt : Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling!
Pnt : Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting
Jmt : Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang
P + J : Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan.
Haleluya!
PUJILAH TUHAN,SANG RAJA
KJ : 10 : 2, 3, 5
2. Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri;
tidakkah itu kaurasa?
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3. Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali
engkau oleh sayap-Nya terlindung.
5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian.
Jmt : Dan menyertai saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : “Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah;
dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam
Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di
dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup.” (1 Yoh 2:5-6)
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LAWANLAH GODAAN
KJ. 436 : 1, 2, 3
1. Lawanlah godaan, s'lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein :
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.
2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t'rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein.
3. Allah memberikan tajuk mulia
bagi yang berjaya di dalam iman;
Kristus memulihkan kau yang tertekan,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
YA TUHAN, KAULAH PENEBUS
NKB. 127:1, 2, 3
1. Ya Tuhan, Kaulah Penebus yang b’rikan darah-Mu
menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku.
Kendati jalan hidupku berliku dan berat,
Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat.
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Refrein:
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku,
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu
2. Meskipun diriku lemah hatiku tak gentar,
sebab 'Kau, Tuhan adalah Penolong yang benar.
Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku,
genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku.
Refrein.
3. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu,
inilah kerinduanku di dalam hatiku.
Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu,
serta hapuskan dosanya, ya Tuhan, Allahku.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat
kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu
Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan
oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus
Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai orang
yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak
menerima hidup yang kekal, sesuai dengan
pengharapan kita.” (Titus 3:4-7)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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(Sambil menyanyikan, ”Salam Damai”, jemaat saling
memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan bersertamu)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai, kar'na kasih karunia,
serta pengampunan-Nya diberi.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tu…han … ba…gi…mu
PF

: “Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilurbilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu
sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah
kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.”
(1 Petrus 2:24-25)
SUNGGUH INDAH KABAR MULIA
KJ 383 : 1, 2

1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah!
Yesus Kristus tak berubah s'lama-lamanya!
Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela.
Ia hibur yang berduka. Puji nama-Nya!
Refrein :
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya!
Puji nama-Nya, puji nama-Nya!
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya!
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2. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun.
Datanglah, rendahkan hati, s'rahkan dirimu!
Dulukala Ia sambut orang bercela;
kini dikau pun disambut, diampuni-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan 4 : 1-2, 6-9
1 "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan

dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk
dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta
menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh
TUHAN, Allah nenek moyangmu. 2 Janganlah kamu
menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan
janganlah kamu menguranginya, dengan demikian
kamu berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, yang
kusampaikan kepadamu.
Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan
menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata
bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala
ketetapan ini akan berkata: Memang bangsa yang besar
ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.
7 Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai allah
yang demikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah
kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya? 8 Dan
bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan
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peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini,
yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? 9 Tetapi
waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau
melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu,
dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu
seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu
dan kepada cucu cicitmu semuanya itu,
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 15
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Siapa yang boleh menumpang,
masuk dalam rumah-Mu, ya, Tuhan?
Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus?
1. Dia yang berlaku tiada bercela,
yang melakukan apa yang adil.
Yang dengan seg’nap hati berkata benar,
yang lidahnya tak suka memfitnah!
Refrein.
3. Dia yang setia walaupun rugi,
yang pinjamkan uangnya tanpa riba.
yang menolak suap demi orang benar,
Dia ‘kan diam di kemah Tuhan!
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Yakobus 1 : 17-27.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah
yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari
Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran. 18 Atas kehendakNya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman
kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu
menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya.
19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini:
setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi
lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk
marah; 20 sebab amarah manusia tidak mengerjakan
kebenaran di hadapan Allah. 21 Sebab itu buanglah
segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu
banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman
yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa
menyelamatkan jiwamu. 22 Tetapi hendaklah kamu
menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar
saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri
sendiri. 23 Sebab jika seorang hanya mendengar firman
saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama
seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang
sebenarnya di depan cermin. 24 Baru saja ia
memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa
bagaimana rupanya. 25 Tetapi barangsiapa meneliti
hukum yang sempurna, yaitu hukum yang
memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
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jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan
berbahagia oleh perbuatannya. 26 Jikalau ada seorang
menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak
mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka
sia-sialah ibadahnya. 27 Ibadah yang murni dan yang
tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah
mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam
kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya
sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 7 : 1-8, 14-23.
Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan
beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui
Yesus. 2 Mereka melihat, bahwa beberapa orang
murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan
tangan yang tidak dibasuh. 3 Sebab orang-orang Farisi
seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau
tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu,
karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek
moyang mereka; 4 dan kalau pulang dari pasar mereka
juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu
membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang
mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi
1
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dan perkakas-perkakas tembaga. 5 Karena itu orangorang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadaNya: "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut
adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan
tangan najis?" 6 Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah
nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang
munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan
Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaKu. 7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah
manusia. 8 Perintah Allah kamu abaikan untuk
berpegang pada adat istiadat manusia."
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan
berkata kepada mereka: "Kamu semua, dengarlah
kepada-Ku dan camkanlah. 15 Apapun dari luar, yang
masuk ke dalam seseorang, tidak dapat
menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang,
itulah yang menajiskannya." 16 (Barangsiapa
bertelinga untuk mendengar hendaklah ia
mendengar!) 17 Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah
untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridNya bertanya kepada-Nya tentang arti perumpamaan
itu. 18 Maka jawab-Nya: "Apakah kamu juga tidak
dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa
segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam
seseorang tidak dapat menajiskannya, 19 karena
bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya,
lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian Ia
14
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menyatakan semua makanan halal. 20 Kata-Nya lagi:
"Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang
menajiskannya, 21 sebab dari dalam, dari hati orang,
timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian,
pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan,
kebebalan. 23 Semua hal-hal jahat ini timbul dari
dalam dan menajiskan orang."
Demikianlah
Injil
Tuhan
Yesus
Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkan Firman
Allah dan yang bersedia memeliharanya. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Integritas Vs Kemunafikan”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
: PS Efrata
Kebaktian II & III : G4 Voice
Kebaktian IV
: Kolintang 2
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa
lalu, masa kini dan masa yang akan datang
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut
Pengakuan Iman Rasuli, Aku Percaya....
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PELANTIKAN BADAN PELAYANAN
GKI KLASIS JAKARTA SELATAN
TAHUN PELAYANAN 2018-2021
KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
PENGANTAR
PF
: Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk
berperan-serta dalam mengerjakan misi Allah,
yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan
manusia
kepada
kehidupan
baru
yang
sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan diriNya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan.
Dalam rangka berperanserta mengerjakan misi
Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu
mengusahakan damai sejahtera –yaitu syalomyang berisikan keadilan, perdamaian, dan
keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini
dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang
senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu
agar dapat melaksanakan misinya dengan baik,
gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya
dipanggil untuk terus-menerus melakukan
pembangunan jemaat yaitu pembangunan spiritual
dalam pengertian yang seluas-luasnya.
Pada hakikatnya Allahlah pelaku utama dalam
pembangunan gereja. Namun demikian Allah
berkenan memilih dan memakai umat-Nya
menjadi rekan sekerja-Nya sebagai pelaku dalam
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pembangunan gereja dengan semua talenta yang
Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian
panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah
anugerah tetapi sekaligus juga tanggungjawab.
Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara
diantara kita pada hari ini akan dilantik sebagai
Badan Pelayanan GKI Klasis Jakarta Selatan,
untuk masa pelayanan 2018 s/d 2021.
DOA SYUKUR
PF : Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja
dalam hidup kami, memampukan kami
menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian
dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami
bersyukur karena Engkau telah memanggil
Saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di
bidang khusus di Jemaat ini. Teguhkanlah
Saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu,
pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta
mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan
mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka
hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta
jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan
yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin.
PERNYATAAN KEYAKINAN DAN JANJI
PF
: Pertama-tama,
perkenankanlah
saya
membacakan nama-nama dari Saudara-saudara
yang akan dilantik, sebagai berikut : ..................
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(sebutkan/bacakan
seluruhnya).

nama-nama

calon

Sekarang saya mengundang Saudara-saudara
yang akan dilantik untuk berdiri, untuk
menyatakan keyakinan dan janji Saudara-saudara
dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan
Jemaat-Nya.
(Para calon berdiri)
Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan
Saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di
Jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya.
• Percayakah
Saudara-saudara
bahwa
sesungguhnya Allah sendiri, melalui jemaatNya di sini, yang telah memanggil Saudarasaudara ke dalam pelayanan ............ (nama
bidang-bidang pelayanan jemaat) ?
• Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah
memanggil
Saudara-saudara
ke
dalam
pelayanan akan tetap memimpin, menolong
dan memampukan Saudara-saudara dalam
melaksanakan pelayanan Saudara-saudara ?
• Karena itu berjanjikah Saudara-saudara untuk
melakukan pelayanan Saudara-saudara dengan
segenap kemampuan, kesetiaan dan sukacita ?
Apakah jawab Saudara-saudara ?
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C

: Ya, kami percaya, yakin dan berjanji.

(Semua calon menjawab secara bersama-sama)
PELAYANAN PELANTIKAN
PF
: Allah sumber damai sejahtera yang telah
memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan
............. (nama bidang/bidang-bidang pelayanan
jemaat) kiranya menguduskan dan memelihara
roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia
yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga
akan menggenapinya. Amin.
(Jemaat berdiri)
Jmt : (Menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus. Sang Bapa, Putra,
Roh Kudus! Amin.
(Jemaat duduk)
PESAN BAGI PELAYAN-PELAYAN BARU
PF
: Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang
baru, inilah Jemaat Tuhan yang menantikan
pelayanan Saudara-saudara. Karena itu berdirilah
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teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak
sia-sia.
Pelayan-pelayan yang baru:
Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada
kami untuk melakukan pelayanan yang
dipercayakan kepada kami ini dengan rendah
hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan
kasih dalam saling membantu.
(Para pelayan baru menghadap ke arah Jemaat)
PESAN BAGI JEMAAT
PF
: Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan
yang baru. Sambutlah, dukunglah dan bekerjalah
bersama mereka dalam membangun jemaat
Tuhan.
Jmt : Kami
menyambut
mereka
dan
akan
mendukung serta bekerjasama dengan mereka
dengan sungguh-sungguh dalam kasih.
(Para pelayan baru duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Persembahan Syukur, dst
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2.9. Doa Syafaat
(duduk)
(diakhiri dengan menyanyikan lagu Doa Bapa Kami)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka
pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu
itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu.”
(2 Kor 8:12)
BAGI YESUS KUSERAHKAN
KJ. 363:1, 2, 3
1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya.
2. Tanganku kerja bagi-Nya, kakiku mengikut-Nya;
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!
3. Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku;
pada Dia 'ku terpaut, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
SUNGGUH INGINKAH ENGKAU LAKUKAN
NKB. 212 : 1, 2
1. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar?
Jangan tunggu tiba saatnya.
Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar.
Jadilah suluh dunia!
Refrein:
Jadilah suluh dunia! Jadilah suluh dunia!
Mungkin ada yang terhibur kar'na sinarnya;
Jadilah suluh dunia!
2. 'Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap
bagi hati susah dan resah.
'Kan dirasakannya penghiburan yang sedap.
Jadilah suluh dunia!
Refrein.
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
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4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan : “Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan
damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan”. Amin.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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