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Mengucap syukurlah dalam segala 

hal, sebab itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus Yesus bagi 

kamu. 

(1 Tesalonika, 5:18)

Di persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus
2. Kedua orang tuaku
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