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Chapter 1

Prakata

Terimakasih Tuhan, terimakasih Tuhan, terimakasih
Tuhan, karena kasih-MU mengantarkan Panti Asuhan
Abba sejak 2004 hingga saat ini dari kemiskinan
dan kekurangan, keluarga kami membangun Panti
Asuhan Abba ini.

Doa yang disusun dan dipakai sejak 2004 untuk
membangun jiwa dan semangat anak-anak Panti
Asuhan Abba untuk semakin bertumbuh dalam Roh
dan kasih Abba, Bapa di surga menuju manusia
Anim-Ha : Be The Best, Be The First, Soli Deo Gloria.

Doa-doanya diambil dari Mada Bakti dan re�eksi
iman pendiri Panti Asuhan Abba. Terimakasi kepada
putri Irene Ipijei yang telah mengedit dan mengetik
dan membukukan doa sederhana ini.

Bapak di surga dan yesus putranya semoga Abba
semakin di puji dan dimuliakan dalam kehidupan kelu-
arga besar Abba baik yang ada di Panti maupu diluar
Panti Asuhan Abba.
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Chapter 2

Doa Angelus

P : Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan

U : Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam
Maria...

P : Aku ini hamba Tuhan.

U : Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam
Maria...

P : Sabda sudah menjadi daging.

U : Dan tinggal diantara kita. Salam Maria...

P : Doakan kami ya Santa Bunda Allah.

U : Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus.

P : Marilah berdoa, ya Tuhan karena kabar malaikat
kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-
Mu menjadi manusia.

U : Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu kedalam
hati kami , supaya berkat sengsara salib-Nya
kami di bawa pada kebangkitatan yang mulia.
Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
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Chapter 3

Doa Ratu Surga

P : Ratu surga bersuka citalah alleluya

U : Sebab ia yang boleh kau kandung dari Roh Kudus.
alleluya

P : ATelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya, al-
leluya

U : Doakan kami pada Allah alleluya. alleluya

P : Bersuka citalah dan bergembiralah, Perawan
Maria, alleluya.

U : Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, alleluya

P : Marilah berdoa; ya Allah, engkau telah menggem-
birakan dunia dengan kebangkitan putra-Mu
Tuhan kami, Yesus Kristus.

U : Kami mohon; perkenankanlah kami bersukacita
dalam kehidupan kekal bersama bunda-Nya
Perawan Maria. Demi Yesus Kristus Tuhan
kami. Amin.
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Chapter 4

Doa Pagi

Allah dan Bapa, kami berterimakasih kepada-Mu
karena hari baru ini. Berilah kami iman yang hidup,
harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga
segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini
dan segala perbuatan kami, menyenangkan hati-Mu.

Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar dalam
segala tingkah laku, kami semakin serupa dengan
Yesus Kristus putra-Mu.

Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang
akan kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan
dengan meraka kami menunjukan kebaikan seperti
engkau baik hati bagi semua orang. Kami berusaha
menerima suka dan duka dengan hati yang tabah.

Santa Maria Bunda Yesus, jagalah kami anak-Mu.
Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang
segala abad. Amin.
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Chapter 5

Doa Penyerahan

Bapa,

Kuserahkan diriku kepada-Mu,

Buatlah sekehendak-Mu atas diriku,

Apapun yang Kau perbuat atas diriku Akan ku
terima dengan senang hati,

Aku bersedia menanggung segala-galanya,

Asal kehendak-Mu terlaksana didalam diriku dan
di dalam segala makhluk,

Itulah, Tuhan yang kuharapkan, tiada yang lain.

Kupertaruhkan jiwaku demi nama-Mu.

Kuserahkan hidupku kepada-Mu

Dengan segenap hati dan penuh cinta.
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Sebab aku mencintai-Mu.

Sebagai tanda bukti cintaku, kuserahkan diriku
dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat kedalam
tangan-Mu

Aku percaya-Mu dengan kepercayaan yang tiada
batasnya Sebab Engkau adalah bapakku.
Amin
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Chapter 6

Doa Penyerahan
Keluarga Abba, Kepada
Abba Allah Di Surga

Abba Bapak di surga, bersama Yesus Kristus putra-Mu,
kami anak-anak-Mu dari Keluarga Abba, bersyukur
dan berterimakasih atas rahmat dan berkat-Mu yang
setiap hari kami alami. Engkau memanggil kami dari
berbagai suku dan daerah untuk mengalami kasih-Mu.
Engkau memanggil kami bersama dengan Bapak,
Putra dan Roh Kudus melaksanakan kehendak-Mu
dan rencana-Mu bagi Keluarga Abba maupun bagi
pribadi kami masing-masing.

Terimalah ya Abba, ya Bapak, penyerahan keluarga
kami, yakni Keluarga Abba yang berdiri pada; Mei
2004 dengan nama Panti Asuhan Abba. Kami sadar
ya Bapak, Engkau menghendaki kasih-Mu dirasakan
oleh sesama kami teristimewa dalam keluarga kami
yang dipersembahkan kepada-Mu sebagai Keluarga
Abba di dunia, karena kami percaya bahwa Panti
Asuhan Abba adalah Abba punya panti. Kami hanya
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pelaksananya membangun keluarga Abba di dunia.

Semoga bersama Yesus dan dengan Yesus, hidup
dan karya kami setiap hari memancarkan sinar kasih-
Mu serta damai kepada dunia sehingga keluarga kami
benar-benar menjadi Keluarga Abba, kelurga damai
bagi Tanah Papua kami.

Ya Abba ya Bapak, Kuduskanlah hidup dan karya
kami sehari-hari agar layak menjadi sarana Hati
Kudus Yesus, memancarkan kasih-Nya lewat per-
saudaran dengan semua umat-Mu di Tanah Papua
Selatan sebagai Serambi Hati Kudus Yesus yang telah
dibangun para misionaris Hati Kudus Yesus sejak 1905
dan kami adalah penerus-Nya sampai akhir zaman.
Berkatilah para pemimpin bangsa kami dari pusat
sampai ke desa-desa agar mampu melaksanakan
kehendak-Mu, mensejahterakan masyarakat. Berkati-
lah dan rahmatilah mereka yang mengelolah Keluarga
Abba, agar mereka mampu mengasuh dan mendidik
anak-anak Panti Asuhan Abba sesuai kehendak Allah.

Bukalah hati kami agar selalu mendengar dan
melaksanakan nasehat-nasehat dari orang tua, pen-
didik dan pemimpin kami , demi meraih masa depan
yang cemerlang sesuai dengan rencana-Mu untuk
diri kami masing-masing.

Terimalah ya Bapak keluarga kami, Panti Asuhan
Abba, sebagai keluarga inti dan keluarga-keluarga
kecil Abba yang kelak akan tumbuh dimana-mana
membangun Keluarga Besar Abba di dunia. Berkati-
lah kami, agar kami manjadi anak-anak Abba yang
semakin berkenan kepada Bapak, Putra dan Roh
Kudus.
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Panggillah dari antara kami untuk menjadi imam,
bruder dan suster, melayani engkau dan sesama,
sebagai mana putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Ia datang kedunia untuk melayani bukan untuk di
layani dan telah menyerahkan nyawa-Nya demi
keselamatan kami. Jadikan kami rasul-rasul Yesus
di tengah keluarga kami dan dunia yang haus akan
kasih dan damai-Mu.

Tuhan Abba Bapak disurga, lindungilah Keluarga
Abba dan para pendermanya serta mereka yang
mendukung kami dalam bentuk apapun. Jauhkanlah
kami dari segala mara bahaya agar kami semua
selalu mengalami keselamatan-Mu. Semoga kelak
kami semua bersatu dengan Abba, Bapak, Putra dan
Roh Kudus dalam Keluarga Abba di surga karena
Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami
Santa Maria Bunda Yesus, Bunda kami, doakanlah
kami selalu, dampingilah kami agar kami selalu setia
berjalan bersama Yesus melakukan kehendak dan
rencana Allah; membangun Keluarga Abba di dunia.

Santo Yosep, pelindung keluarga kudus, doakanlah
kami, jadikanlah kami seturut teladanmu yang bek-
erja tanpa mengeluh dan bersuara. Segala rencana
Tuhan kau kerjakan dengan rajin dan tekun penuh
suka cita. Semoga kami pun memiliki semangat-Mu;
bekerja tanpa mengeluh demi kemuliaan Allah.

Semoga Abba Bapak disurga dipuji dan di cintai
di dalam keluarga-keluarga kristiani khususnya di
dalam keluarga kami, Keluarga Besar Abba. Amin.
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Chapter 7

Doa Yesus Sahabatku

Yesus sahabatku
cintailah aku dan sucikanlah daku dalam darah-Mu
agar layak hidupku bersama-Mu. Ijinkalah daku
menyapa sesamaku dengan kata-kata yang menye-
jukkan. Biarkanlah daku memberi senyuman kepada
sesama dengan senyuman yang Kau miliki sehingga
memberi kelegaan dan kesegaran. Doronglah daku
untuk menghibur yang berduka dengan kata-Mu
yang lembut dan memberi kekuatan dari kedalaman
hati-Mu.

Yesus sahabatku,
injinkan daku untuk menatap sesamaku dengan
sinar mata-Mu yang menghidupkan. Tuntunlah
daku untuk mendengarkan sesama dengan hati
dan telinga-Mu. Buatlah daku untuk memahami
kesulitan sesamaku dengan akal budi dan hati serta
tindakan-Mu yang membebaskan.Bantulah aku untuk
merasakan perasaan mereka yang tertekan dengan
perasaan-Mu yang memiliki daya penghibur dan
meneguhkan.

Yesus sahabatku,
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Utuslah aku untuk merangkul sesama dengan tangan-
Mu yang penuh damai dan keselamatan. Biarkan ja-
batan tanganku menyapa sesama dengan kehangatan
dan hati yang memberi harapan serta kekuatan-Mu.
Ulurkan tanganku untuk memberi tanpa menghara-
pkan ucapan terimakasih dan imbalan lainnya. Se-
moga seluruh jiwa dan raga serta karyaku berke-
nan dihadapan-Mu, sebab Engkau yang setia dan
menghidupkanku. Amin.
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Chapter 8

Doa Pelajaran Berhasil

Guru ilahi yang mahabijaksana,
Aku mohon kepada-Mu, supaya pelajaranku berhasil,
sebab pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku
di kemudian hari. aku tidak mohon kepandaian yang
cemerlang, tetapi cukuplah kalau engkau sudi mem-
bantu aku, agar aku dapat mengerti semua mata
pelajaran, dan dapat mengingatnya dengan baik,
sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik.

Guru yang maha bijaksana,
Aku mohon khususnya agar aku dapat memperoleh
hasil yang paling baik pada mata pelajaran yang
paling kubutuhkan dikemudian hari. dari pihakku
aku akan berusaha sungguh-sunguh untuk mengikuti
semua mata pelajaran dengan tekun, dan mata pela-
jaran yang paling membosankan. Tetapi dalam hal
ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuan-Mu.
Yesus, aku mohon pelajaranku berhasil, demi masa
depanku dan demi orang tuaku. Yesus aku tidak in-
gin mereka kecewa dengan kegagalan yang aku alami.

Akhirnya ya Yesus, aku mohon semangat dan
gairah belajar yang tinggi , agar aku selalu belajar

14 16
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dengan rajin dan tanpa mengabaikan kepentingan-
kepentingan yang luhur demi keselamatan jiwaku
didunia dan diakhirat. Amin
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Chapter 9

Doa Malam

Tuhan Allah kami,
Pada malam hari ini kami menghadap Dikau untuk
berterimakasih atas penyelenggaraan-Mu. Kami
hanyalah manusia biasa. hidup kami mengenal
untung dan malang, suka dan duka. Ampunilah
kami, bila pada hari ini kami telah melupakan dikau.
Maafkanlah kami, bila pada hari kami telah melukai
hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang
melanggar cinta kasih.

Hening sejenak........pemeriksaan batin.....

Tuhan...
Putra-Mu Kau utus kedunia ini sebagai terang yang
mengalau kegelapan. Kami berdoa bagi semua orang
yang berada dalam kegelapan: semoga mereka dapat
menerima kabar gembira putra-Mu.

Tuhan
Berilah kami hati yang damai dan malam yang terang.
Semoga esok hari kami dapat bangun dengan tenaga
dan semangat yang baru. Amin.
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