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Tanda Salib 

Aku Percaya 

 

Doa kepada santo Yohanes Pembaptis 

O Santo Yohanes Pembaptis yang Agung, nabi terbesar di antara 

mereka yang lahir dari wanita, meskipun engkau dikuduskan di 

dalam rahim ibumu dan menjalani kehidupan yang paling polos, 

namun engkau berkeinginan untuk menyepi ke padang gurun, di 

sana untuk mengabdikan dirimu pada praktik Pertapaan dan 

penebusan dosa, dapatkan bagiku dari Tuhanmu rahmat untuk 

sepenuhnya terlepas, setidaknya di hatiku, dari barang-barang 

duniawi, dan untuk mempraktekkan matiraga Kristen dengan 

ingatan batin dan dengan semangat doa suci. 

O Rasul Yang Paling Bersemangat, yang tanpa melakukan 

keajaiban apa pun pada orang lain, tetapi semata-mata dengan 

contoh hidupmu dari penebusan dosa dan kekuatan kata-

katamu, telah menarik banyak orang, untuk mengarahkan 

mereka untuk menerima Mesias secara layak dan untuk 

mendengarkan ajaran surgawi-Nya, berikanlah kepadaku, 

melalui teladanmu tentang kehidupan suci dan pelaksanaan 

setiap pekerjaan baik, untuk membawa banyak jiwa kepada 

Tuhan, tetapi terutama jiwa-jiwa yang terbungkus dalam 

kegelapan kesesatan dan kebodohan, serta disesatkan oleh 

keburukan. 

O Martir Tak Terkalahkan, yang demi kehormatan Tuhan dan 

keselamatan jiwa-jiwa, dengan ketenangan dan keteguhan 

menahan ketidaksalehan Herodes bahkan dengan 

mengorbankan nyawamu sendiri, dan menegurnya secara 

terbuka atas kehidupannya yang jahat dan bejat, oleh doamu 

perolehlah bagiku hati seorang pemberani dan murah hati, agar 

aku dapat mengatasi semua rasa hormat manusia dan secara  



Novena kepada St. Yoh. Pembaptis | GN 50 | 15-23.6.21 

Ujud Umum: Mohon rahmat keteguhan iman 
                           Gereja di seluruh dunia  

 

2 

 

terbuka mengakui imanku dalam ketaatan setia pada ajaran 

Yesus Kristus. Doakan aku, Santo Yohanes Pembaptis, agar aku 

layak menerima janji-janji Kristus, khususnya, 

 

(sebutkan permintaan di sini: Mohon rahmat keteguhan 

iman Gereja di seluruh dunia) 

 

Ya Allah, yang telah menjadikan hari ini terhormat di mata kami 

dengan memperingati Yohanes Pembaptis yang terberkati, 

berikanlah kepada umat-Mu rahmat sukacita rohani, dan 

arahkan pikiran semua umat-Mu ke jalan keselamatan abadi. 

 

Doa Penutup 

 

1 x Bapa Kami  

3 x Salam Maria 

3 x Kemuliaan 

Santo Yohanes Pembaptis: Doakanlah kami.  

------------------------ 

Diedit dan diterjemahkan oleh. P. Ino, O.Carm 


