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IBADAT SENJA

Doa Permohonan:
Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar kedua belas
rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang
mahakuasa bagi umatNya:

U: Ingatlah akan GerejaMu, ya Tuhan

PESTA BERTOBATNYA S. PAULUS, RASUL
PENDAHULUAN

Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut,
menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul,
semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai
ke hujung bumi. U

P – Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U – Tuhan, perhatikanlah hambaMu
Kemuliaan kepada Bapa...

Engkau telah mengutus PuteraMu ke dunia untuk
mewartakan kabar gembira kepada orang papa, semoga
kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani. U
Engkau mengutus PuteraMu untuk menaburkan benih
sabdaMu, semoga sabdaMu membawa hasil yang
mengembirakan hati. U
Engkau mengutus PuteraMu untuk memperdamaikan
dunia dengan Dikau dalam darahNya, semoga semua
orang hidup dalam damai dengan DiKau and dengan
sesamanya. U

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di syurga
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
diatas bumi seperti
didalam syurga.
Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
kedalam percubaan
tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat.
Amin.
EDARAN DALAMAN SAHAJA

Engkau mentakhtakan PuteraMu disisi kananMu
dalam kemuliaan surgawi, semoga orang beriman yang
telah meninggal Kau terima dalam kerajaanMu. U

Doa Penutup:

Allah, cahaya dunia, dengan pewartaan rasul Paulus
telah Kau ajar seluruh dunia “semoga kami dengan
merayakan pertobatannya berbalik kepadaMu seturut
teladannya dan menjadi saksi kebenaranMu bagi dunia”.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam
persekutuan roh kudus sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita
terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup kekal.
Amin.
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Anugerah
Yang Ajaib
(Amazing Grace)
1. Sangat besar anug’rah-Mu
Yang b’ri aku s’lamat
Ku t’lah hilang Tuhan dapat
Buta s’karang lihat

2. Indahlah anug’rah itu
Yang memberi sentosa
Ternyata pada hatiku
Waktu ku percaya
3. Dalam bahaya dan jerat
Jiwaku telah dating
Oleh anug’rah ku s’lamat
Jiwaku se-nang

Ant. 1: Aku senang bermegah atas
kelemahanku, agar kekuatan Kristus
tinggal dalam diriku.

Ant. 2: Aku menanam, Apolos
menyiram,
tetapi
Allah yang
menumbuhkan.

Mazmur 115 (116)

Mazmur 125 (126)

Aku tetap percaya, sekalipun aku
berkata: “Aku in sangat tertindas”
sekalipun aku berkata dalam
kebingunganku: “Semua orang penipu.”

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,
kita seperti orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan
tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bagaimana akan kubalas
segala kebaikan tuhan terhadapku?
Aku mengangkat piala untuk merayakan
keselamatan sambil menyerukan nama
Tuhan.

Bahkan bangsa-bangsa kaﬁr mengakui:
“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”
Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,
sebab itu kita bersukacita.
Tuhan telah memulihkan nasib kita,
seperti sungai kering berair lagi di musim
hujan. Yang menabur dengan bercucuran
air mata, akan menuai dengai sorak sorai.

Aku akan menepati nadarku kepada
Tuhan di depan seluruh umatNya.
Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan
kematian para kekasihNya.
Ya Tuhan, aku hambaMu, aku anak
sahayaMu,
Engkau telah melepaskan belengguku.
Aku mempersembahkan kurban syukur
kepadaMu sambil menyerukan nama
Tuhan.
Aku akan menepati nadarku kepada
Tuhan didepan seluruh umatnya
dipelataran rumah Tuhan
di tengah kota Yerusalem.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Aku senang bermegah atas
kelemahanku, agar kekuatan Kristus
tinggal dalam diriku.

Ia pergi dengan menangis sambil
membawa kantong benihnya;
ia pulang sambil bernyanyi
membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant.: Aku menanam, Apolos menyiram,
tetapi Allah yang menumbuhkan.

Ant. 3: Bagiku hidup berarti Kristus, dan
mati berarti untung. Aku harus bangga
akan salib Tuhan kita Yesus Kristus.

Kidung – Ef. 1: 3 – 10
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus, yang telah memberkati
kita dalam Kristus dengan segala
berkat rohani di surga.
Sebab dalam Kristus, Allah telah
memilih kita sebelum menciptakan
jagat raya, supaya kita kudus dan tak
bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita
menjadi puteraNya dengan perantaaran
Yesus Kristus karena kerelaan kehendakNya.
Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia
yang dianugerahkanNya kepada kita
dalam Putera yang dikasihiNya.
Dalam Kristus kita telah memperoleh
penebusan berkat darahNya, iaitu
pengampunan atas segala pelanggaran kita,
menurut kekayaan rahmatNya
yang dilimpahkanNya kepada kita.
Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan
Allah telah menyatakan rencana kehendakNya
kepada kita, sekadar kerelaan yang
diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.
Untuk menggenapkan segala zaman
iaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan
di bumi dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa...

Ant. : Bagiku hidup berarti Kristus, dan mati
berarti untung. Aku harus bangga akan salib
Tuhan kita Yesus Kristus.

Bacaan Singkat:
1 Kor 15: 9 – 10

KIDUNG MARIA
Ant: Santo Paulus
rasul, engkau
mewartakan
kebenaran dan
mengajar bangsabangsa, doakanlah
kami di hadapan
Allah yang memilih
engkau.
“Hatiku bersyukur kepada Tuhan;
jiwaku bersukacita kerana Allah, Juruselamatku,
sebab Dia ingat akan daku, hambanya yang hina!
Mulai dari sekarang sekalian orang akan
mengatakan aku berbahagia,
kerana perbuatan yang besar
yang Allah Maha Kuasa telah lakukan atas diriku.
Kudus namanya; Dia menyatakan rahmatnya
kepada orang yang takut akan dia,
dari satu keturunan sampai keturunan yang lain.
Dengan tangannya yang berkuasa
Dia mencerai-beraikan mereka yang sombong,
serta segala rancangan mereka.
Dia menurunkan raja-raja dari takhta mereka,
dan meninggikan orang-orang hina.

Akulah yang paling hina dari semua rasul, dan
tak layak disebut rasul, sebab aku telah
menganiaya umat Allah. Keadaanku sekarang Dia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan
melulu hasil rahmat Allah, dan rahmat yang makanan-makanan yang baik, dan orang-orang kaya
dianugerahkan kepadaku tidaklah kusia-siakan.
disuruhnya pergi dengan hampa.
Sebaliknya, aku telah berkerja lebih keras dari
mereka semua. Ya, memang bukan aku,
Dia memenuhi perjanjian yang dibuatnya
melainkan rahmat Allah yang menyertai aku.
kepada nenek-moyang kita; Dia datang

Lagu Singkat
P: Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, dengan
segenap hatiku.
U: Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, dengan
segenap hatiku.
P: Aku memuliakan namaMu di antara
bangsa-bangsa.
U: Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, dengan
segenap hatiku.
P: Kemuliaan kepada Bapa...
U: Aku bersyukur kepadaMu, ya Tuhan, dengan
segenap hatiku.

menyelamatkan hambanya Israel; Dia ingat
menunjukkan rahmatnya kepada Abraham
dan kepada segenap keturunannya hingga kekal!”

Kemuliaan kepada Bapa...
Ant: Santo Paulus rasul, engkau
mewartakan kebenaran dan mengajar
bangsa- bangsa, doakanlah kami di
hadapan Allah yang memilih engkau.

