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Pengantar 

 
i hati umat Katolik, Bunda Maria mendapat tempat yang 

sangat penting. Umat Katolik amat mencintai Bunda 

Yesus ini. Penghormatan khusus kepada Bunda Maria 

oleh umat Katolik terus mengalir. Devosi-devosi kepada 

Bunda Maria sangat digemari.  

Salah satu penghormatan untuk Bunda Maria adalah 

dijadikannya bulan Mei sebagai bulan Maria. “Bulan Mei adalah 

bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda 

Maria yang terberkati,“ kata Paus Paulus VI dalam ensikliknya ‘The 

Month of May’. Paus menegaskan bahwa bulan Maria merupakan 

kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan 

oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. 

Sepanjang bulan ini, umat Katolik, baik secara bersama-sama 

maupun secara pribadi, mempersembahkan penghormatan dan doa 

dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati mereka. “Pada 

bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan,” kata 

Paus. 

Pada tanggal 8 Desember 2020, tepat pada Hari Raya Bunda 

D 
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Maria Dikandung Tanpa Noda, Paus Fransiskus mencanangkan 

Tahun Santo Yosef dan merilis surat apostolik Patris Corde 

(Dengan Hati Seorang Bapa). Sepanjang tahun 2021 umat Katolik 

diajak untuk belajar dari keutamaan-keutamaan dan kualitas hidup 

Santo Yosef serta meningkatkan kasih untuk orang suci yang agung 

ini. Bulan Mei, bulan Maria dalam tahun 2021 ini, menjadi bulan 

yang istimewa sebab dalam rangka merayakan Tahun Santo Yosef 

kita diajak untuk menghormati dan berdevosi kepada Bunda Maria 

dengan cara yang berbeda, yakni sambil merenungkan serta 

menggali keutamaan-keutamaan dan kualitas hidup Santo Yosef, 

mempelai terkasih Bunda Maria sendiri. 

Teks ini memuat pokok-pokok permenungan yang mengaitkan 

peristiwa-peristiwa yang direnungkan dalam rangkaian doa rosario 

dengan keutamaan, teladan, dan hidup Santo Yosef.   

Akhirnya, semoga teks Doa Rosario  Santo Yosef  ini bisa 

mendorong tumbuhnya penghormatan dan kasih lebih mendalam 

kepada Santo Yosef, pelindung Paroki Katedral St. Yosef 

Pangkalpinang, sehingga umat dapat menghayati pula keteladanan 

dan keutamaan Santo Yosef dalam membangun persekutuan kasih 

seumur hidup di dalam keluarga, KBG, dan paroki. Semoga Tuhan 

memberkati kita semua! 

 

Tim Tahun Santo Yosef 

Paroki Katedral St. Yosef Pangkalpinang 
 
Catatan: 
Struktur atau tata urutan Doa Rosario sama seperti biasa. Pokok-

pokok renungan di bawah ini dibacakan sebelum Doa Bapa Kami di 

awal setiap peristiwa.  



iii | Doa Rosario – Tahun St. Yosef 
 

DOA ROSARIO 

 
Aku Percaya 

Kemuliaan 

Terpujilah 

Salam Putri Allah Bapa, Salam Maria 

Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria 

Salam Mempelai Allah Putra, Salam Maria 

Kemuliaan 

Terpujilah 

 

MERENUNGKAN MISTERI-MISTERI DOA ROSARIO 
(sesuai dengan hari yang bersangkutan) 

- Misteri Gembira (hari Senin, Sabtu) 

- Misteri Sedih (hari Selasa, Jumat) 

- Misteri Mulia (hari Rabu, Minggu) 

- Misteri Cahaya (hari Kamis) 

Peristiwa I/II/III/IV/V 

- Membaca renungan dalam teks yang disediakan (di 
bawah ini) 

- Bapa Kami 

- Salam Maria (10 x) 

- Kemuliaan 

- Terpujilah 

- Ya Yesus yang baik 

 

Penutup: Pilih salah satu Doa Devosi kepada St. Yosef 
(dari Buku SYPK) 
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PERISTIWA GEMBIRA 
 

PERISTIWA GEMBIRA PERTAMA: 

Maria Menerima Kabar Gembira  

dari Malaikat Gabriel 
 

Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai 

engkau; jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 

Sesungguhnya engkau akan mengandung dan 

melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah 

engkau menamai dia Yesus. 

(Luk 1:28b, 30b-31). 
 

 
abar gembira yang diterima oleh Maria dari Malaikat 

Gabriel, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang 

anak laki-laki, awalnya menjadi kabar yang mendatangkan 

kegelisahan bagi Yusuf. Mendengar Maria, tunangannya 

mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami-istri (waktu itu 

Yusuf belum mengetahui bahwa anak yang dikandung Maria adalah 

dari Roh Kudus), bagi Yusuf adalah sebuah kabar yang 

menggelisahkan. Namun, Yusuf adalah orang yang tulus hati, ia 

tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum, maka ia 

bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan hadir dalam 

mimpinya. Melalui mimpinya Allah mengajak Yusuf melihat 

peristiwa itu dari sudut pandang Allah, dalam kerangka rencana 

K 
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besar Allah untuk menyelamatkan manusia.  

Kabar yang mendatangkan kegelisahan berubah menjadi 

kabar yang menggembirakan dan meneguhkan. Sesudah bangun 

dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan 

kepadanya (Mat 1:24). Begitulah Yusuf menerima Maria sebagai 

istrinya dan Yesus yang ada dalam kandungan Maria sebagai 

anaknya. “Yusuf mengesampingkan pemikirannya untuk memberi 

ruang atas apa yang sedang terjadi, dan betapa pun tampak 

misteriusnya itu di matanya, ia menerimanya, mengambil tanggung 

jawab atas hal itu, dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya 

sendiri” (PC no. 4).  Yusuf adalah seorang bapa yang menerima, kata 

Paus Fransiskus.  

Hidup kita juga tidak selalu berjalan seperti yang kita 

harapkan. Banyak peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita 

tidak nyaman, menggelisahkan, bahkan mungkin tidak bisa kita 

terima. Marilah kita belajar dari Yusuf untuk berani melihat semua 

peristiwa hidup kita dalam iman, dalam kacamata Allah. 

“Penglihatan” ini akan membuat kita mengerti dan memahami 

berbagai peristiwa hidup yang tidak mengenakkan, kemudian 

menerima dan menjalaninya dengan ikhlas, serta dapat menemukan 

keindahan di dalamnya. “Menerima kehidupan ... memperkenalkan 

kepada kita makna tersembunyi” (PC no. 4). Melalui berbagai 

peristiwa hidup yang kita renungkan dalam iman kepada Allah, kita 

akan menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita, Ia mau 

menyelamatkan kita sebab Ia sangat mengasihi kita.  
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PERISTIWA GEMBIRA KEDUA: 

Maria Mengunjungi Elisabet, Saudarinya 
 

Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan 

diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai 

Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 

(Luk1:42-43) 
 
 

ada waktu dia mendengar bahwa saudaranya yang sudah tua, 

Elisabet, telah mengandung, maka Maria pun tidak 

membuang-buang waktu. Langsung saja dia pergi ke tempat 

tinggal Zakharia dan Elisabet di Ain Karim yang terletak di 

pegunungan Yehuda. Perjalanan ini cukup jauh (sekitar 112 km) 

dan juga cukup membahayakan. Mungkin Maria bergabung dengan 

sebuah rombongan (kafilah) dari Nazaret (Galilea) yang sedang 

menuju daerah Yudea. Bayangkanlah bagaimana khawatir dan risau 

hati Yusuf memikirkan perjalanan Maria ini. Mungkin Yusuf 

mengajukan protes, tetapi Maria maju terus … untuk membantu 

Elisabet yang sudah tua dan waktu itu adalah bulan keenam dia 

mengandung (Luk 1:36). Dalam kebanyakan lukisan tentang 

peristiwa “Maria Mengunjungi Elisabet”, Yusuf sering kali 

dimasukkan dalam gambar. Hal ini masuk akal juga, karena wajar 

saja kalau Maria ditemani oleh Yusuf, paling sedikit waktu perginya. 

 Lagi-lagi, Yusuf harus berhadapan dengan kenyataan yang 

tidak seperti harapannya, namun ia dapat menerima kenyataan itu. 

Ia mengizinkan Maria pergi jauh berarti ia pun percaya pada 

kemampuan Maria. Ia mengetahui maksud baik Maria datang ke 

Ain Karim, yaitu untuk memberikan pelayanan dan untuk 

P 
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membawa Kristus sendiri kepada Elisabet dan kepada Yohanes 

yang ada dalam kandungannya, -- karena pada waktu itu Maria juga 

sudah mengandung. Ketika Elisabet melihat Maria, ia mampu 

mengenali Maria sebagai seorang perempuan yang terberkati di 

antara semua perempuan, karena Bayi yang dikandungnya.  

Belajar dari Yusuf, hendaknya kita menghargai kemampuan 

orang lain, tidak menjadi protektif secara berlebihan. Memberikan 

kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk berkembang sesuai 

dengan jati dirinya juga adalah ungkapan cinta yang tidak egoistis. 

Lebih-lebih kita hendaknya menghargai orang lain, siapa pun itu, 

yang memberikan diri bagi tugas pelayanan dan dalam karyanya 

berusaha membawa Kristus kepada sesamanya. Janganlah kita 

menjadi penghalang bagi karya-karya yang sedemikian luhur! 
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PERISTIWA GEMBIRA KETIGA: 

Yesus Dilahirkan di Bethlehem 
 

Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu 

dibungkusnya dengan kain lampin dan 

dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada                    

tempat bagi mereka di rumah penginapan. 

(Luk 2:7) 

 

 

eskipun Injil sangat sedikit menulis tentang apa yang 

dilakukan Yusuf, namun dalam peristiwa Yesus dilahirkan 

di Betlehem, dapat kita pastikan bahwa peran Yusuf 

sangatlah penting dan berarti. Demi memberikan tempat yang 

nyaman bagi Maria untuk melahirkan, Yusuf berusaha menemukan 

tempat yang layak. Namun rupanya tidak tersedia tempat yang 

pantas bagi mereka. Pada saat itu, untuk memastikan Maria bisa 

melahirkan dengan cukup nyaman, Yusuf mengubah kandang 

menjadi tempat Maria untuk melahirkan dan menjadikan palungan 

ternak sebagai tempat pembaringan bagi Bayi Yesus yang baru 

lahir.  

Yusuf adalah seorang bapa yang sangat bertanggung jawab, 

seorang pelindung bagi keluarganya, seorang bapa yang berani 

sekaligus kreatif. Baginya, keluarganya sangat penting. Segala 

perhatian dicurahkannya bagi keluarganya. 

Kelahiran Yesus, Sang Allah yang menjelma menjadi 

manusia, diterima Yusuf dengan tangan terbuka. Bahkan ia 

mengabdikan diri sepenuhnya bagi Putra Allah ini. Meneladan 

Yusuf, hendaknya kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam 

M 
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hidup kita, dalam keseharian kita yang serba biasa, dalam aktivitas 

rutin kita setiap hari. Meneladan Yusuf, hendaknya kita 

mempersiapkan diri dengan pantas untuk menyambut-Nya, untuk 

menjadikan diri kita sebagai bait kediaman-Nya, dengan bertobat 

dan meninggalkan semua perbuatan buruk atau dosa. Meneladan 

Yusuf, kita hendaknya menjadi orang yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan peran dan tugas kita masing-masing, 

melaksanakan pekerjaan kita secara maksimal.  
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PERISTIWA GEMBIRA KEEMPAT: 

Yesus Dipersembahkan dalam Bait Allah 
 

Simeon berkata pada Maria, sesungguhnya Anak ini 

ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan 

banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu 

tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu 

pedang akan menembus jiwamu sendiri. 

(Luk 2:34-35) 

 
 

alam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah, Injil 

menonjolkan peran Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf 

sangat setia pada Hukum Taurat. Hal ini dibuktikan dengan 

mempersembahkan Yesus kepada Allah. Tindakan mereka dalam 

menjalankan tradisi itu sekaligus ungkapan iman kepada Allah. 

Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah, karena itu harus 

dipersembahkan kembali kepada Allah. Dengan ini Maria dan Yusuf 

menanamkan tradisi keagamaan mereka sejak dini kepada Yesus; 

juga dengan menyunatkan, menamai, menguduskan, dan 

mempersembahkan Yesus di bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai 

anak sah menurut hukum. Mempersembahkan Yesus di Bait Allah 

juga adalah ungkapan syukur Maria dan Yesus kepada Allah atas 

anugerah-Nya bagi mereka, khususnya atas anugerah Anak yang 

adalah Allah sendiri yang sudi tinggal bersama mereka. 

Tentu saja Yusuf sebagai kepala keluarga berperan besar dan 

menentukan dalam hal ini. Ia adalah seorang pendidik sejati, 

khususnya dalam hal menanamkan iman. Ia mengasuh dan 

mendidik Yesus dalam tradisi Yahudi, ia mengajarkan kebiasaan-

D 
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kebiasaan dalam agamanya kepada Yesus sejak masih kecil, ia 

menanamkan iman dan ketaatan kepada Allah sejak Yesus masih 

berusia dini. Yusuf memimpin keluarganya dalam beribadat kepada 

Allah di rumah mereka di Nazaret. Saat bersantap, Yusuf memimpin 

Maria dan Yesus berdoa syukur dan memberi berkat. Setiap tahun 

ketika perayaan Paska, Yesus belia mulai memainkan peranan-Nya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar ritual kepada 

Yusuf, “Bapa, mengapakah malam ini berbeda dari malam-malam 

lainnya?” Lalu, Yesus bersama Maria mendengarkan Yusuf bercerita 

tentang peristiwa-peristiwa Keluaran yang jaya dan penjelasan 

akan makna anak domba paska. Ketika Yesus telah cukup usia, 

Yusuf memperkenalkan-Nya dengan ibadat sinagoga. Yesus 

senantiasa setia dan taat pada ritual-ritual rumah ibadat sepanjang 

hidup-Nya. Tidak hanya ajaran iman yang ditanamkan pada Yesus, 

namun Yusuf juga mengajarkan kepada Yesus kecakapan hidup, 

yakni keahlian seorang tukang kayu. Melalui kecakapan-Nya ini 

Yesus menopang hidup-Nya dan juga Bunda-Nya, setelah wafat 

Yusuf, dan Ia pun disebut sebagai “tukang kayu” (Mrk 6:3). 

Khususnya para orang tua, mari kita belajar dari Yusuf, untuk 

menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga (FC art. 

36), terutama dalam hal iman, sehingga keluarga menjadi Gereja 

mini atau Gereja rumah tangga. Keluarga Kristiani perlu memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap iman. Artinya: dalam perjalanan 

dan pergulatan hidup keluarga, hendaknya iman digali unsur 

wawasannya, diungkapkan/dirayakan dalam doa, dihayati dalam 

hubungan kasih persaudaraan, diwujudkan dalam tindakan nyata, 

serta disaksikan secara radikal agar mendatangkan sukacita bagi 

sesama. 

Selain itu, mari kita juga selalu bersyukur atas semua 
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anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur atas 

kesehatan, rezeki yang cukup, atas keluarga, atas pekerjaan, atas 

pertemanan, atas berbagai kesempatan untuk kita beraktivitas, atas 

berbagai pengalaman yang memperkaya kita, dan atas semua yang 

terjadi dalam hidup kita. 
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PERISTIWA GEMBIRA KELIMA: 

Yesus Ditemukan dalam Bait Allah 
 

Mengapa kamu mencari Aku? Tidaklah kamu tahu, 

bahwa Aku harus berada di dalam Rumah Bapa-Ku? 

Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-

Nya kepada mereka. 

(Luk 2:49-50). 
 
 

ada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria 

mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem merayakan 

Paska di Bait Allah. Dalam perjalanan pulang kembali ke 

Narazet, rupanya Yesus tidak ada di dalam rombongan. 

Dalam Injil, episode kisah ini adalah episode terakhir di mana 

Yusuf terlibat dalam narasi. 

Peristiwa Yesus tinggal di Yerusalem bukan menunjukkan 

kecerobohan Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Justru Yusuf dan 

Maria adalah orang tua yang memberikan kepercayaan kepada 

anak mereka untuk terlibat dan bertanggung jawab juga dalam 

rombongan mereka. Kepercayaan dari orang tua-Nya inilah yang 

memungkinkan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. 

Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa Yusuf dan 

juga Maria amat menyayangi Yesus. Sebagai orang tua yang 

berdedikasi, mereka kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus 

dengan cemas. Demi mencari Yesus, mereka harus menempuh 

perjalanan panjang dan jauh. Demi menemukan Yesus, mereka 

harus meninggalkan kenyamanan perjalanannya. Mencari seorang 

anak di ibukota Yerusalem yang besar sama halnya dengan 

P 
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mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Tetapi akhirnya mereka 

menemukan Yesus; Ia ada di tengah-tengah para guru Hukum 

Taurat di Bait Allah, berdiskusi dan memberi jawaban yang sangat 

cerdas.  

Setelah menemukan Yesus dan Maria bertanya mengapa 

Dia tidak pulang bersama mereka, jawaban Yesus sangat 

membingungkan, “Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada 

di dalam rumah Bapa-Ku?” (Luk 2:49). Maria tidak mengerti 

dengan jawaban-Nya, dan sang Bunda menyimpannya di dalam 

hatinya. Bagaimana dengan Yusuf? Dari sifat Yusuf yang “tulus 

hati” dan juga dari kenyataan bahwa Yesus, seorang anak berumur 

12 tahun yang dapat berdiskusi dengan orang-orang dewasa, 

bahkan orang-orang dewasa itu adalah para alim ulama, pemuka 

agama Yahudi, kita dapat mengetahui bahwa Yusuf sebagai bapa 

asuh Yesus di dunia telah mengajar-Nya dengan baik tentang 

hukum-hukum Allah. Dari kenyataan bahwa Yesus lebih memilih 

untuk terlibat dengan urusan Bapa-Nya (dinyatakan-Nya dalam 

jawaban-Nya bahwa Ia harus berada di rumah Bapa-Nya) 

menunjukkan bahwa Yusuf tidak hanya mengajarkan Yesus 

tentang Hukum Taurat secara teknis, tetapi Yusuf telah 

mengajarkan dasar dan inti Hukum Taurat itu sendiri, yakni 

mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dalam didikan Yusuf, sang 

bapa asuh di dunia, Yesus menjadi pribadi yang sangat mengasihi 

Allah dan manusia. 

Santo Yusuf menjadi contoh bagi kita, terutama bagi semua 

orang tua, khususnya para ayah, tentang bagaimana membesarkan 

anak-anak anugerah Allah. Tugas terpenting dan terutama orang 

tua, terkhusus seorang ayah, adalah membawa anak-anak mereka 

kepada Allah dan mengajar mereka untuk mencintai Allah serta 
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mengasihi sesama demi Allah. Para orang tua, terutama ayah, 

hendaknya mengajar anak-anak terutama dengan memberi contoh 

melalui teladan dan kesaksian hidup.  

 

 

 

 

  



13 | Doa Rosario – Tahun St. Yosef 
 

PERISTIWA CAHAYA 
 

PERISTIWA CAHAYA PERTAMA: 

Yesus Dibaptis di Sungai Yordan 
 

Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan 

pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat 

Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap 

di atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari surga yang 

mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang terkasih, kepada-

Nyalah Aku berkenan.” 

(Mat. 3:16-17) 
 

 
esus bersedia dibaptis untuk menunjukkan kepada kita 

bahwa Ia pun mau mengikuti kehendak Allah Bapa 

dalam hidupNya. Pembaptisan Yesus juga mengingatkan  

kita akan pembaptisan kita, yang berarti janji dan niat untuk              

mengikuti jalan Yesus, jalan pertobatan dan kemudian mengikuti 

kehendak Bapa. 

Dalam hal mengikuti kehendak Allah, Yusuf sudah 

menunjukkannya dengan ketaatan yang luar biasa. Perintah Allah 

selalu diterima dan dilaksanakan-Nya dengan penuh kesetiaan. Ia 

seorang pendiam, namun dalam kesunyian itu karyanya menjadi 

tak tertandingi. Keterlibatannya dalam karya keselamatan Allah 

dijalani dalam keheningan namun sangat menentukan. Di setiap 

keadaan Yusuf menyatakan “fiat”-nya sendiri, seperti fiat Maria 

pada Kabar Sukacita dan seperti fiat Yesus di Taman Getsemani: 

kehendak Allahlah yang terjadi.  

Y 
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Bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah 

kehendak Allah menjadi nomor satu atau kehendak kitalah yang 

menjadi nomor satu? Mari kita belajar dari Santo Yusuf yang 

senantiasa taat pada kehendak Allah, tanpa ragu dan tanpa 

banyak pertimbangan. 
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PERISTIWA CAHAYA KEDUA: 

Yesus Menyatakan Diri-Nya dalam 
Pesta Pernikahan di Kana 

 

Pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki- laki, 

“Setiap orang menghidangkan anggur yang baik 

dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang 

kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur 

yang baik sampai sekarang.” 

(Yoh 2:9-10) 
 

 
alam peristiwa pesta perkawinan di Kana di mana Yesus 

mengubah air menjadi anggur, menunjukkan Yesus yang 

murah hati dan suka menolong orang. Tuan rumah pesta 

akan sangat malu jika kehabisan anggur dalam pestanya. Untuk 

menyelamatkan tuan rumah dari rasa malu inilah Yesus melakukan 

mukjizat-Nya yang pertama dan sekaligus dengan itu Ia 

menyatakan kemuliaan-Nya (Yoh 2:11).  

Tindakan Yesus ini pastilah lahir dari didikan dan teladan 

Yusuf sebagai bapa asuh-Nya. Ia pasti menerima ajaran dari Yusuf 

untuk senantiasa bermurah hati pada orang lain, apalagi mereka 

yang membutuhkan. Ia pasti melihat teladan dari Yusuf sendiri, 

bapanya itu yang menunjukkan tindakan kemurahan hati kepada 

sesamanya. Melalui tindakan-Nya yang murah hati itu justru 

kemuliaan-Nya menjadi tampak. Dalam hal ini, Yusuf sungguh 

seorang bapa yang tersembunyi, yang menjalankan peran 

kebapaannya secara sederhana namun sungguh berhasil! 

Peristiwa di Kana ini juga menunjukkan kepada kita peran 
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Maria yang sangat penting dan menentukan. Karena inisiatif 

Marialah mukjizat ini terjadi. Yesus senantiasa mengindahkan 

permintaan Maria. Dengan salah satu dasar ini pulalah, orang 

Katolik memohon kepada Yesus dengan perantaraan Bunda-Nya. 

Jika peran Maria begitu menentukan, tentu saja peran Yusuf juga, 

bapa Yesus itu. Maka sesudah Maria, tidak ada orang kudus lain 

yang sangat dikasihi oleh umat Katolik selain Santo Yusuf. “Ia 

adalah seorang perantara, pendukung, dan pembimbing di saat-saat 

sulit” (PC hlm. 5). Bahkan banyak santo dan santa pun berdevosi 

kepadanya, banyak gereja berlindung pada namanya yang kudus 

dan agung itu (bdk. PC no. 1), termasuk gereja paroki kita tercinta. 

Sebagai umat Paroki Katedral St. Yosef Pangkalpinang, marilah 

kita menghormati santo pelindung kita ini, berdevosi padanya, 

memohon kepengantaraannya bagi doa-doa kita seraya belajar 

menjadi orang yang tulus dan murah hati seperti Santo Yusuf. 
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PERISTIWA CAHAYA KETIGA: 

Yesus Memberitakan Kerajaan Allah  
dan Menyerukan Pertobatan 

 

Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea 

memberitakan Injil Allah, kata-Nya: “Waktunya telah 

genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan 

percayalah kepada Injil!” 

(Mrk. 1:15) 
 
 

erajaan Allah adalah kerajaan kasih. Dalam keluarga kudus, 

kasih sangat tampak dan nyata. Yusuf, Maria, dan Yesus 

hidup dalam kasih satu sama lain. Santo Yusuf sendiri, yang 

keutamaan-keutamaannya sedang kita gali, adalah seorang bapa 

yang sangat pengasih. Yusuf “mengajar Yesus berjalan, dengan 

memegang-Nya dengan tangannya: Bagi-Nya ia seperti seorang 

ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya, dengan 

membungkuk kepada-Nya untuk memberi-Nya makan” (bdk. Hos 

11:3-4). Pengalaman manusiawi Yesus akan kebapaan dipetik-Nya 

dari hubungan-Nya yang sangat dekat dengan Yusuf. Ketika Yesus 

mengajarkan, “Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta 

ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti 

ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya 

kalajengking?” (Luk 11:11-12), pastilah yang ada di dalam benak-

Nya saat itu adalah bagaimana lemah lembut dan penuh kasih 

sayangnya Yusuf kepada-Nya sementara Ia tumbuh dewasa. Ketika 

Yesus mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang, dapat 

dibayangkan bahwa Yusuflah yang menjadi model dari bapa yang 
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penuh belas kasihan itu. Sementara Yesus menceritakan bagaimana 

sang bapa memeluk serta mencium anaknya yang hilang itu, bisa 

jadi Ia sedang mengenangkan bagaimana Yusuf memeluk serta 

mencium-Nya saat menemukan-Nya kembali setelah Ia hilang di 

Yerusalem selama tiga hari. Ketika Yesus mengajarkan kepada kita 

bagaimana berdoa, Ia memulainya dengan sebutan kasih yang sama 

yang Ia gunakan untuk menyebut Yusuf sepanjang hidup-Nya: 

“abba”. Yusuf telah menanamkan kesan yang luar biasa dalam diri 

Yesus. Yesus menjadi pribadi yang penuh kasih pada Allah dan 

sesama karena Ia bertumbuh dan berkembang dalam keluarga 

kudus Nazaret, dalam rumah Yusuf.  

 Kasih-Nya yang begitu besar kepada Yusuf sungguh nyata 

dalam banyak ajaran-Nya. Pengalaman Yesus dalam keluarga kudus 

juga menjadi bekal-Nya untuk mewartakan Kerajaan Allah yang 

penuh kasih. Ia menyerukan pertobatan agar orang hidup dalam 

kasih kepada Allah dan sesama, kasih yang sudah Ia alami sendiri 

dari orang tua-Nya, dari bapa asuh-Nya, Yusuf. 

 Maka dengan mengajak kita bertobat dan percaya kepada 

Injil, Yesus mengajak kita untuk meneladan Yusuf, menghayati 

keutamaan-keutamaan dan kualitas hidupnya yang mengalir dari 

kasih. Dengan meneladan Santo Yusuf, mari kita membangun 

persekutuan kasih dalam keluarga kita, KBG kita, dan paroki kita 

sehingga Kerajaan Allah menjadi hadir dan terwujud bagi kita dan 

di antara kita. 
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PERISTIWA CAHAYA KEEMPAT: 

Yesus Menampakkan Kemuliaan-Nya 
 

Di sebuah gunung yang tinggi Yesus dan tiga murid-

Nya sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan 

mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari 

dan pakaian-Nya menjadi putih berkilauan. 

(Mat. 17:1-2). 
 
 

alam perjalanan ke Yerusalem, tempat penderitaan dan 

kematian Yesus, ditampakkan kepada tiga murid 

kemuliaan yang akan diberikan kepada Yesus sesudah 

kebangkitanNya. Namun sesungguhnya kemuliaanNya sudah 

tampak dalam hidup Yesus sendiri di dunia. Dalam asuhan dan 

didikan orang tua-Nya, khususnya bapa asuh-Nya Santo Yusuf, 

Yesus “tumbuh menjadi besar dan makin bertambah hikmat-Nya 

dan besar-Nya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia” (Luk 2:52). 

Kemuliaan Yesus bahkan sudah kelihatan ketika Ia masih berusia 

muda. 

Tranfigurasi Yesus ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi 

para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan 

kesulitan serta menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang 

akan mereka alami di surga, sebagaimana telah dijanjikan Yesus: 

"Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti 

matahari dalam Kerajaan Bapa mereka" (Mat 13:43). Kita percaya 

bahwa Santo Yusuf juga sudah mengalami kemuliaan yang sama, 

bahagia di surga bersama Yesus, putra asuh-Nya, setelah ia 

menjalani perannya sebagai suami Maria yang mengandung dari 
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Roh Kudus, peran kebapaannya bagi Yesus, Sang Putra Ilahi yang 

bertumbuh kembang di rumahnya; sebuah peran dengan segala 

tantangan dan kesulitan yang harus dihadapinya. Sekarang pun ia 

masih menjalankan peran kebapaannya itu, menjadi pelindung bagi 

Gereja Putranya agar tetap bertahan hingga akhir zaman. 

Sebagai pengikut Kristus yang berlindung pada Santo Yusuf, 

mari kita senantiasa berusaha bersikap seperti Santo Yusuf yang 

penuh kasih, taat, bertanggung jawab, sehingga kemuliaan Allah 

akan tampak pula dalam setiap perkataan dan tindakan kita, dalam 

sikap hidup kita sehari-hari.  
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PERISTIWA CAHAYA KELIMA: 

Yesus Menetapkan Ekaristi 
 

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, 

Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-

mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka 

dan berkata, “Ambillah, inilah tubuh-Ku.” Sesudah itu 

Ia mengambil cawan, … dan berkata kepada mereka, 

“Inilah darah- Ku, darah perjanjian, yang 

ditumpahkan bagi banyak orang.” 

(Mrk 14:22-24) 
 
 

esus menetapkan ekaristi dalam peristiwa perjamuan malam 

terakhir. Sejak itu, dalam setiap perayaan ekaristi, Gereja 

senantiasa mengenangkan sekaligus menghadirkan Yesus 

yang memberikan diri bagi keselamatan semua orang. 

Pemberian diri Yesus itu sesungguhnya sudah terjadi sejak 

Ia menjelma menjadi manusia dan lahir di dunia. Peran Yusuf, bapa 

duniawi Yesus, tidak dapat diabaikan. Karena Yusuf adalah 

keturunan Daud, maka Ia dan Maria pergi ke Betlehem, kota Daud 

untuk mengikuti sensus penduduk dan saat mereka berada di 

Betlehem itulah Yesus lahir. Kelahiran Yesus di kota Betlehem ini 

juga menjadi simbol yang menunjuk pada ekaristi, pengurbanan 

diri Yesus. Dalam bahasa Ibrani, “Betlehem” artinya rumah roti. 

Yesus Kristus yang dikenangkan dalam perayaan Ekaristi dan hadir 

dalam wujud roti (Komuni Suci) ternyata juga dilahirkan di "Kota 

Roti". Tidak hanya dikisahkan Ia lahir di kota Betlehem yang adalah 

kota roti, namun dalam cerita-cerita natal juga dikisahkan bahwa 

Y 



22 | Doa Rosario – Tahun St. Yosef 
 

Bayi Yesus yang baru dilahirkan itu berbaring di palungan ternak, 

sebuah tempat makanan bagi ternak. Jadi kisah Yesus dilahirkan di 

Betlehem dan dibaringkan di palungan, sudah menyatakan 

pemberian diri Yesus untuk menjadi santapan rohani dan memberi 

kekuatan senantiasa.  

Dalam bahasa Yunani, “ekaristi” pada dasarnya berarti 

ungkapan syukur dan terima kasih. Dengan menetapkan ekaristi 

dan memberi perintah kepada Gereja untuk merayakan ekaristi, 

Yesus mengajar kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas 

semua anugerah-Nya dalam hidup kita. Kali ini kita bersyukur 

karena sudah mendapatkan Santo Yusuf sebagai pelindung, 

perantara, pembimbing, dan pendoa kita.  

Selain itu, mari kita ingat bahwa ekaristi adalah pelajaran 

kasih, pelajaran untuk berbagi. Dengan ekaristi, Yesus mengajak 

kita untuk berbagi dengan sesama, berbagi makanan, berbagi 

perhatian, berbagi harapan, berbagi kasih, terutama dalam masa 

pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini.  Pun, Ekaristi yang 

kita rayakan pada hari Minggu, hari istirahat, bisa memancarkan 

cahayanya bagi seluruh minggu dan mendorong kita untuk lebih 

mengusahakan kepedulian pada orang lain sesama kita. 

Mari kita bersyukur atas rahmat ekaristi yang kita terima 

selama ini. Mari kita syukuri makanan rohani yang mendorong kita 

untuk peduli pada penderitaan sesama. Mari kita mohon agar Santo 

Yusuf, pelindung kita itu membimbing kita dengan doa-doanya agar 

kita dapat mengantarkan rahmat ekaristi yang kita terima kepada 

semua orang yang kita jumpai. 
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PERISTIWA SEDIH 

PERISTIWA SEDIH PERTAMA: 

Yesus Berdoa dalam Sakrat Maut 
kepada Bapa di Taman Getsemani 

Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau berkenan, ambillah 

cawan ini dari hadapan-Ku, tetapi janganlah menurut 

kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang 

terjadi. 

(Mat 26:39). 
 
 

esus memang seorang pendoa sejati. Injil sangat sering 

menceritakan tentang Yesus yang berdoa, terutama 

menjelang peristiwa-peristiwa penting dalam hidup-Nya. 

Bagi Yesus, doa adalah sarana membangun relasi dengan Allah; doa 

adalah sumber kekuatan-Nya. 

Sebelum menjalani sengsara dan wafat-Nya pun, Yesus 

berdoa. Ia berdoa di Taman Getsemani. Doa Yesus di Taman 

Getsemani jelas menunjukkan bahwa Ia mendahulukan kehendak 

Allah Bapa di surga dibandingkan kehendakNya sendiri.  

 Doa Yesus di Taman Getsemani ini mengajarkan kita untuk 

berdoa dengan benar. Berdoa bukan berarti menyampaikan 

kepada Allah segala keinginan kita, tetapi berdoa berarti mencari 

tahu apa yang Allah kehendaki bagi kita. Berdoa bukan berarti 

memaksa Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya, tetapi berdoa 

berarti percaya dan menyandarkan diri pada rencana Allah yang 

sempurna. Berdoa pun berarti mencari kekuatan untuk 
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menundukkan keinginan dan kehendak kita di bawah kehendak 

Allah. 

Kebiasaan Yesus yang rajin berdoa pastilah tidak mungkin 

terjadi begitu saja. Kebiasaan ini sudah terbentuk dalam diri Yesus 

karena Yusuf, bapa duniawi-Nya senantiasa mengajarkan-Nya 

sejak Ia masih kecil. Itu pun berarti pula bahwa Yusuf sendiri 

adalah seorang pendoa. Ia tidak hanya mengajarkan Yesus berdoa, 

tetapi ia pasti juga melakukan apa yang ia ajarkan itu. Justru 

relasinya yang sangat dekat dengan Allah itulah yang menjadikan 

Yusuf selalu mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. 

Yusuf selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan.  

Marilah kita juga selalu memiliki waktu untuk berdoa kepada 

Allah, membangun relasi dengan-Nya sehingga kita juga semakin 

peka akan kehendak-Nya bagi kita dalam kehidupan ini. Dengan 

memiliki relasi yang intens dengan Allah, kita akan membiarkan 

kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. 
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PERISTIWA SEDIH KEDUA: 

Yesus Didera 
 

Mereka memukul kepalanya-Nya dengan buluh, dan 

meludahi-Nya dan berlutut menyembah- Nya. 

Sesudah mengolok-olok Dia, mereka me- nanggalkan 

jubah ungu yang dipakai-Nya dan mengenakan lagi 

pakaian-Nya kepada-Nya. 

(Mrk 15:19-20a). 
 
 

ejak Maria dan Yusuf menerima kehendak Allah untuk 

menjadi orang tua bagi Putra-Nya yang menjadi manusia, 

mereka mulai mengalami “deraan” hidup yang tidak kecil: 

Maria harus melahirkan di Betlehem di kandang hewan, mereka 

harus mengungsi ke Mesir, harus hidup dalam kesederhanaan 

sesuai dengan profesi Yusuf sebagai tukang kayu. Yesus kecil 

melihat dan mengalami sendiri bagaimana Yusuf, bapa asuh-Nya 

bekerja keras untuk menafkahi diri-Nya dan ibu-Nya. Yesus melihat 

dan mengalami bagaimana Yusuf, bapa asuh-Nya tidak mengeluh 

dalam kesusahan. Yesus melihat dan mengalami bagaimana orang 

tua-Nya selalu bersikap “merenungkannya dalam hati” (Luk 2:19) 

ketika mereka tidak mengerti mengapa harus mengalami hal-hal 

seperti itu. Berbekal dari konsistensi Maria dan Yusuf dalam 

menaati perintah Allah, Yesus pun tidak mundur dari dera yang 

menimpa diri-Nya. Seperti Yusuf yang diam namun terus berkarya, 

demikian juga Yesus “tidak membuka mulut-Nya seperti seekor 

domba yang dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang 

kelu di depan orang yang menggunting bulunya” (Yes 53:7). Dalam 
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diamnya, Yusuf bisa mendengarkan suara Allah dan selalu 

menemukan solusi untuk melaksanakan kehendak Allah, demikian 

juga Yesus. 

Paus Fransiskus sungguh percaya bahwa Santo Yusuf adalah 

“pelindung khusus bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan 

tanah air mereka karena perang, kebencian, penganiayaan, dan 

kesengsaraan .... Maka, setiap orang yang membutuhkan, setiap 

orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang 

menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang 

dipenjara, setiap orang sakit adalah “Anak” yang terus dijaga Yusuf. 

Inilah sebabnya Yusuf dimohonkan sebagai pelindung orang yang 

menderita, orang yang membutuhkan, orang yang terbuang, orang 

yang sengsara, orang miskin, dan orang yang menjelang kematian. 

Dan inilah sebabnya Gereja harus pertama-tama mengasihi yang 

paling kecil dari mereka karena Yesus telah menempatkan 

perhatian utama-Nya kepada mereka, sebagai identifikasi pribadi-

Nya. Dari Yusuf kita harus belajar perhatian dan tanggung jawab 

yang sama: untuk mengasihi Anak dan ibu-Nya; mencintai 

sakramen-sakramen dan amal kasih; mencintai Gereja dan orang-

orang miskin. Masing-masing dari realitas ini selalu adalah Anak 

dan ibu-Nya” (PC no. 5). 

 Di tengah deraan badai kehidupan, terutama akibat pandemi 

Covid-19, marilah kita memohon pertolongan Santo Yusuf, sang 

pelindung orang-orang yang sengsara. 
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PERISTIWA SEDIH KETIGA: 

Yesus Dimahkotai Duri 
 

Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan 

menaruh di atas kepala-Nya. Kemudian mereka mulai 

memberi hormat kepada-Nya, katanya, “Salam, hai 

raja orang Yahudi.” 

(Mrk 15:17-18). 
 

 

esus dimahkotai duri berarti Ia dihina meski seolaholah 

dihormati. Namun mahkota duri Yesus tidak hanya 

menunjukkan penghinaan yang dialami-Nya, melainkan 

menyatakan siapa diri-Nya sebenarnya. Mahkota melambangkan 

sebuah kekuasaan, kedudukan yang tinggi, kehormatan, yang 

dikenakan oleh sang Raja. Tetapi mahkota duri memberikan makna 

yang berbeda. Yesus memang adalah Raja Semesta Alam, namun Ia 

adalah Raja yang rendah hati, Raja yang datang untuk melayani, 

Raja yang berinkarnasi menjadi manusia dan sama seperti kita 

kecuali dalam hal dosa.  

Dengan mengenakan mahkota duri, Yesus mengajarkan kita 

untuk tidak seharusnya mengejar kehormatan, kekuasaan, dan 

kedudukan yang tinggi ataupun kekayaan berlimpah seperti 

seorang raja. Hal ini juga diteladankan oleh Santo Yusuf. Ia 

berdarah bangsawan, namun profesinya adalah seorang tukang 

kayu dan menjalani kehidupan dalam kesederhanaan dan penuh 

kesahajaan. 
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 Mari kita menjalani kehidupan kita dalam kesederhanaan, 

tidak mengejar pangkat dan kedudukan, kehormatan dan gengsi, 

juga kekayaan yang berlimpah. 
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PERISTIWA SEDIH KEEMPAT: 

Yesus Memanggul Salib-Nya 
 

Sambil memikul salib-Nya, Ia pergi keluar ke tempat 

yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam 

bahasa Ibrani disebut Golgota. 

(Yoh 19:16b). 
 
 

aat Yesus memikul salib-Nya, Dia membawa lebih dari 

sekedar kayu salib. Pada saat itu Yesus menanggung dosa 

seluruh umat manusia, menghadapi hukuman yang pantas 

didapatkan oleh manusia akibat dosa-dosanya itu, yang diderita-

Nya demi umat manusia. Yesus menegaskan, “Setiap orang yang 

mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 

dan mengikut Aku” (Mat 16:24). Dia pun mengatakan bahwa hal ini 

bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan, “Barangsiapa tidak 

memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku” (Mat 

10:38). 

Memanggul salib berarti juga rela menderita demi orang 

lain, sebuah sikap pengurbanan diri mengatasi sikap mementingkan 

diri sendiri. 

Dalam arti ini, dalam hidupnya Santo Yusuf telah 

“memanggul salibnya”. Ia telah mematikan dirinya demi kehendak 

dan rencana keselamatan Allah terjadi dan berlangsung. Ia rela 

berkurban bagi keluarga yang dipercayakan dalam 

pemeliharaannya, ia mengabdikan hidupnya bagi terlaksananya 

karya Allah menyelamatkan manusia. 

Mengikuti Yesus dan meneladan Santo Yusuf, kita juga harus 
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berani memanggul salib kita. Dengan memikul salib kita sehari-hari 

berarti kita mematikan diri kita sendiri untuk hidup kembali 

sebagai ciptaan baru (2 Kor 5:17) di dalam pelayanan dan ketaatan 

kita kepada Kristus. Ini berarti menyerahkan kehendak kita kepada 

Allah, termasuk ambisi dan semua keinginan kita. Tujuan tertinggi 

kita bukan lagi mencari kebahagiaan diri kita sendiri melainkan 

dengan rela meninggalkan segala sesuatu dan menyerahkan 

seluruh hidup kita kepada Allah dan sesama.   
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PERISTIWA SEDIH KELIMA: 

Yesus Wafat di Salib 
 

Yesus berseru dengan suara nyaring “Ya Bapa, ke 

dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku”. Sesudah 

berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. 

(Luk 23:46). 
 
 

enjelang wafat-Nya, di atas salib Yesus menyerahkan 

nyawa-Nya kepada Allah Bapa-Nya. Penyerahan Yesus 

kali ini adalah penyerahan paripurna. Sesungguhnya 

seluruh hidup Yesus sendiri adalah sebuah penyerahan total 

kepada Allah dan kehendak-Nya, sama seperti Santo Yusuf yang 

berserah dan mengabdi sepenuhnya pada Allah dan kehendak-Nya 

dalam ketataan dan kesetiaan sempurna hingga akhir hidupnya di 

dunia. Kematiannya adalah kematian bahagia, karena ia telah 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya secara 

paripurna. 

Kematian Yesus di kayu salib bukanlah sesuatu tanda 

kekalahan, tetapi justru kemenangan. Penderitaan dan wafat-Nya 

itu memang merupakan suatu ‘kebodohan’ menurut hikmat 

manusia, tetapi merupakan ‘kemenangan’ menurut hikmat Allah 

(lih. 1 Kor 1:18-31). Yesus, Allah Putra yang menjelma menjadi 

manusia, wafat di salib sebagai kurban tebusan dosa-dosa umat 

manusia (lih. Mat 20:28) agar dengan demikian jurang yang 

memisahkan antara Allah dan manusia akibat dosa, dapat 

terjembatani, sehingga manusia dapat kembali kepada Allah dan 

menerima kehidupan kekal. Maka kematian Yesus menyelamatkan 
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manusia.  

Yesus telah mengurbankan diri-Nya untuk keselamatan 

semua orang. Teladan ini pasti pula didapatkan-Nya dari Yusuf yang 

senantiasa berkurban bagi keluarganya. 

Dalam hidup kita sebagai manusia, penderitaan, sakit, 

kematian juga adalah bagian hidup yang tak terelakkan, pengingat 

bagi kita akan keterbatasan manusiawi kita dan perlunya kita 

berpasrah pada Allah. Menjalani sakit, derita, dan kematian dengan 

rela berarti kita juga mempersembahkan hidup kita bagi Allah, 

berarti mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan ikut 

menebus penderitaan itu. Mari kita berani berserah pada Allah, 

berani mengakui keterbatasan kita. Tidak ada yang ditakutkan 

dengan kematian bagi orang yang mengasihi dan memberikan 

hidup sepenuhnya untuk Allah. Kita mohon pula agar Santo Yusuf 

mendoakan kita selama peziarahan hidup kita di dunia dan pada 

saat kematian kita. 
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PERISTIWA MULIA 
 

PERISTIWA MULIA PERTAMA: 

Yesus Bangkit dari antara Orang Mati 
 

Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut; sebab 

aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia 

tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti 

yang telah dikatakan-Nya. 

(Mat 28:5-6). 
 
 

esudah tiga hari wafat, Yesus bangkit dari alam maut. Pastilah 

sekarang dalam kebangkitan-Nya, Kristus tak hendak 

menyangkal kemesraan, kasih sayang, dan penghormatan 

tinggi yang diberikan-Nya kepada Yusuf semasa di dunia, seperti 

yang sepantasnya diberikan seorang anak kepada bapanya. 

Malahan, kita dapat mengatakan bahwa di surga Kristus 

menggenapi serta menyempurnakan segala yang telah Ia berikan 

kepada Yusuf di Nazaret. 

Dalam terang kebangkitan Yesus, kemuliaan Yusuf pun mulai 

ditemukan. Perannya yang tak tertandingi dalam sejarah 

keselamatan menjadi permenungan bapa-bapa Gereja. Dalam 

magisterium kepausan, tidak ada orang yang lebih sering disebut 

setelah Maria, selain Yusuf, suaminya (PC hlm. 5).  

Setelah pengabdian totalnya sebagai hamba selama hidup di 

dunia, kata-kata Sang Tuan ditujukan kepadanya, “Masuklah dan 

turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu” (Mat 25;21).  

Kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan orang-orang 
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Kristiani. Untuk mendapatkan kebangkitan dan kemuliaan itu, 

marilah kita meneladan Santo Yusuf yang menjadi hamba yang 

menjalankan tugasnya dengan setia sambil senantiasa berjaga-jaga 

menantikan kedatangan Tuannya.  
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PERISTIWA MULIA KEDUA: 

Yesus Naik ke Surga 
 

Sesudah Ia mengatakan demikian, Ia diangkat ke 

surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-

Nya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, 

mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, 

yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan 

kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat 

Dia naik ke surga. 

(Kis1:9-11). 
 
 
 

esus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita 

(Yoh. 14:2). Kita yakin bahwa Yusuf pun sudah berada di 

surga. Yesus telah menganugerahi Yusuf, bapa duniawi-

Nya ini sebuah tempat terbaik di surga.  

Dari kebahagiaan surgawinya, Santo Yusuf tetap berdoa 

bagi kita, bagi Gereja; tidak henti-hentinya bertindak sebagai 

perantara kita. Dengan menjadikan Santo Yusuf sebagai 

pelindung, Gereja menghormati dan berdevosi padanya sebab 

memang ia adalah bapa yang sangat dikasihi.  

Kita hidup di dunia, namun sebagai orang beriman, fokus 

perhatian kita tidak hanya di dunia. Pandangan kita hendaknya 

terarah ke surga, ke tempat yang dijanjikan Yesus bagi kita di 

mana kita akan hidup bahagia, memandang Allah muka dengan 

muka, bersatu dengan-Nya. Itulah tujuan akhir peziarahan hidup 

kita di dunia ini. 
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PERISTIWA MULIA KETIGA: 

Roh Kudus Turun atas Para Rasul 
 

Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti 

tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di 

mana mereka duduk, lalu mereka semua dipenuhi Roh 

Kudus, dan mulai berbicara dalam bahasa lain, 

seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka 

untuk dikatakan. 

(Kis 2:2, 4) 
 
 

oh Kudus yang turun atas para rasul adalah Roh Yesus 

sendiri. Yesus sekarang hadir secara rohani di antara para 

murid-Nya. Ia yang sudah hidup mulia di surga tidak 

meninggalkan para murid-Nya sendirian berjuang di dunia, melainkan 

menyertai mereka tanpa batas ruang dan waktu, selama-lamanya 

hingga akhir zaman. 

Seperti Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberikan 

kekuatan dan penghiburan, demikian pulalah Santo Yusuf melalui 

doa-doa dan kepengantaraannya senantiasa menyertai Gereja yang 

dilindunginya. Darinya Gereja menimba berbagai keutamaan dan 

keteladanan agar sungguh dapat menjadi saksi kasih dalam hidup di 

dunia. 
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PERISTIWA MULIA KEEMPAT: 

Maria Diangkat ke Surga 
 

Jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan 

telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan 

perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan 

bersama-sama dengan Dia, mereka yang telah 

meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih 

tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka 

dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-

sama Tuhan. 

(1Tes 4:14, 17) 
 
 
 
 

esus naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Demikian pula 

Maria, yang menyertai dan bersatu dengan Yesus dalam 

karya keselamatan-Nya, akan menikmati kemuliaan jiwa dan 

raga di surga, seperti dikatakan St. Paulus dalam 1 Kor 15:22-26 

(bdk. 2 Tim 2: 11-12a; Rm 6:8). Kedekatan dan persatuan Maria 

dengan Yesus memberikan petunjuk bahwa Yesus pasti 

mengikutsertakan Ibu-Nya dalam kemuliaan di surga, dengan jiwa 

dan raganya. Maria dimuliakan karena kesucian, yaitu bahwa dia 

selalu siap melakukan kehendak Allah (bdk. Mat 12: 49-50). 

Kita bisa memastikan bahwa Yusuf pun diangkat ke surga. 

Maria dan Yusuf adalah pasangan suami-istri yang tidak 

terpisahkan. Kita ingat ketika Yusuf berencana menceraikan Maria,  

Allah campur tangan dan mempersatukan mereka kembali. Maka 
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sekarang pun, Yusuf dan Maria bersatu di surga dalam kebahagiaan 

abadi bersama Putra mereka. 

Peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan 

untuk berharap akan kebangkitan badan di akhir zaman. Kita 

sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah 

sampai akhir, akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu: 

bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, untuk bersatu 

dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Santo Yusuf telah menjadi 

teladan kita dengan hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir. 

Mari kita juga tetap mengobarkan harapan akan ikut bangkit dan 

menikmati janji Kristus Tuhan kepada kita dalam kebahagiaan 

abadi di surga. 
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PERISTIWA MULIA KELIMA: 

Maria Dimahkotai di Surga 
 

Tampaklah suatu tanda besar di langit; seorang 

perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan 

di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas 

bintang di atas kepala-Nya. 

(Why 21:1) 
 
 

uhan memberikan mahkota kebenaran kepada orang-orang 

yang telah mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini 

dengan baik dengan memelihara iman (lih. 2 Tim 4:8).  Kitab 

Suci mengajarkan bahwa para kudus di surga akan menerima 

mahkota kehidupan, terlebih Bunda Maria yang adalah orang kudus 

terbesar.  

Bunda Maria digelari Ratu Surga. Penggelaran ini adalah 

buah dari kesetiaan dan ketaatan Maria pada misi yang 

dipercayakan Allah kepadanya. Seperti Yesus Kristus yang naik ke 

surga dan ikut memerintah bersama Bapa (duduk di sebelah kanan 

Bapa), demikian pula Maria yang diangkat ke surga dan turut 

memerintah bersama Putranya (bdk. 2 Tim 2:11-12a).  

Kita dapat mengatakan bahwa mahkota serupa juga 

dianugerahkan kepada Santo Yusuf, suami Maria, ayah Yesus 

sendiri. Dalam hal kesetiaan dan ketaatan pada misi yang 

dipercayakan kepadanya, Santo Yusuf sudah melaksanakannya 

dengan sempurna dan tuntas. Karena itulah kita dapat berdoa 

kepada Allah dengan ditemani oleh Santo Yusuf yang kini hidup 

bersama dengan Putranya yang bertakhta bersama Allah di surga. 
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Karena relasinya yang dekat dengan Putranya itu, Santo Yusuf juga 

menjadi pelindung dan pendamping kita. Berbahagialah kita karena 

mempunyai pelindung kehidupan dan sahabat sedemikian itu, juga 

dalam  doa-doa kita!  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


