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Doa Kepada Bunda Maria Pengurai Simpul 

 

Beberapa bentuk doa kepada Bunda Maria Pengurai 

Simpul Masalah serta Novena Maria Pengurai Simpul 

Masalah (Our Lady Undoer of Knot) : 

Doa kepada Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah (1) 

Bunda Maria, 

engkau sungguh mengetahui kesulitan, kesusahan serta 

keputusasaan kami dalam menghadapi simpul-simpul 

masalah kehidupan ini. 

Maria, Bunda kami yang dikaruniai Allah kuasa untuk 

menguraikan segala simpul masalah kehidupan anak-

anak-NYA, hari ini juga kami mempercayakan ke dalam 

tanganmu pita kehidupan kami. 

Amin. 

Doa kepada Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah (2) 

Santa Maria, yang dipenuhi dengan kehadiran Allah, 

selama hidupmu di dunia, dengan rendah hati engkau 

senantiasa mengikuti kehendak Bapa, sehingga kejahatan 

tidak dapat mengganggumu dengan kebohongannya. 

Engkau menjadi perantara kami kepada Puteramu dalam 

setiap kebutuhan. Engkau memberi teladan dengan 

kesederhanaan dan kesabaran yang sempurna, supaya 



kami dapat mencari jalan keluar dalam setiap masalah 

kehidupan. Engkau adalah Bunda kami, uraikanlah segala 

simpul masalah yang membingungkan dan buatlah kami 

agar lebih dekat pada Tuhan. 

Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, engkau 

menyelesaikan masalah kehidupan kami dengan kasih 

keibuanmu. Terimalah dalam tanganmu masalah yang 

dihadapi oleh (sebutkan nama yang didoakan) dan 

bebaskanlah dia dari jerat musuh yang jahat. 

Melalui perantaraan dan teladanmu, bebaskanlah kami 

dari segala kejahatan dan uraikanlah setiap simpul yang 

memisahkan kami dari persekutuan dengan Allah. 

Bebaskanlah kami dari segala kebingungan dan 

kesalahan, sehingga kami dapat menyiapkan hati sebagai 

tempat kediaman-Nya, dan dapat melayani DIA dalam 

kehidupan kami. 

Amin. 
 

 

 

 



Novena Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah 

(9 hari) 

Pengantar 

Dalam Gereja Katolik, sebuah Novena adalah sebuah 

devosi yang terdiri atas doa-doa yang diucapkan 

(biasanya) selama sembilan hari berturut-turut (sesuai 

kata novem dari Bahasa Latin yang artinya sembilan), 

memohon terkabulnya suatu rahmat khusus. Doa-doa ini 

bisa terdiri atas doa-doa dari buku doa, doa rosario atau 

doa-doa kecil yang diucapkan dalam beberapa waktu 

sepanjang hari. 

Devosi Novena Bunda Maria Pengurai Simpul 

Masalah : 

1. Membuat tanda salib. 

Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin 

2. Doa Tobat 

Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, 

sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku 

telah menghina Engkau, yang mahamurah dan mahabaik 

bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan 

pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan 



tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang 

berdosa. Amin. 

3. Mendaraskan 3 peristiwa pertama Rosario. (30 

Salam Maria) 

4. Mendoakan doa harian. 

Doa Hari ke-1 

Bunda Kudus tersuci, Bunda Maria terkasih, 

Engkau dapat menguraikan simpul yang 

mencekik anak-anakmu, ulurkanlah tanganmu 

yang penuh kasih kepadaku. 

Hari ini aku percayakan kepadamu simpul-simpul hidupku 

dan dampak negatifnya, yang mengganggu hidupku. Aku 

serahkan simpul yang menyiksa dan menghalangi 

kebahagiaanku dan menghambatku dalam menyatukan 

diri denganmu dan dengan putramu Yesus, Juruselamat- 

ku. 

Aku berlari padamu, ya Bunda Maria pengurai simpul 

karena aku percaya kepadamu dan aku tahu bahwa 

Engkau tidak pernah menampik anak berdosa yang 

datang memohon bantuanmu. Aku percaya engkau dapat 

menguraikan simpul ini karena Yesus putramu akan 

memberimu segala sesuatu yang kau mohonkan. Aku 



percaya engkau mau membatalkan simpul ini (...) karena 

kau adalah ibuku. Aku percaya engkau mau 

melakukannya karena engkau mencintaiku dengan cinta 

abadi. Terima kasih, Bunda terkasih. 

Bunda Maria, pengurai simpul doakanlah aku. 

Seseorang yang mencari rahmat, menemukannya dalam 

tangan Maria 

Doa Hari ke-2 

Bunda Maria, Bunda terkasih, sumber segala 

kasih karunia, hari ini kuserahkan kembali hatiku 

kepadamu, sepenuhnya menyadari aku seorang 

pendosa yang membutuhkan bantuanmu. 

Seringkali aku kehilangan rahmat yang kau berikan 

padaku karena dosa, keegoisanku, gengsi, dendam serta 

kurangnya kemurahan dan kerendahan hati. 

Aku datang kepadamu hari ini, ya Bunda Maria, Pengurai 

Simpul, agar engkau berkenan memohonkan kepada 

putramu Yesus untuk memberiku hati yang murni, tahir, 

rendah hati dan penuh percaya. 

Aku akan hidup sesuai ajaranmu itu dan menyerahkan 

padamu semuanya sebagai wujud kasih kepadamu. Aku 

percayakan ke dalam tanganmu simpul ini (...) yang 

menghalangiku dari memancarkan kemuliaan Tuhan 



Bunda Maria, pengurai simpul doakanlah aku. 

Maria mempersembahkan seluruh peristiwa hidupnya 

sehari-hari kepada Allah. 

Doa Hari ke-3 

Bunda meditasi, Ratu surga, yang dalam 

tanganmu harta berharga ditemukan, 

layangkanlah matamu yang penuh kasih padaku 

hari ini. Aku percayakan ke dalam tangan 

kudusmu, simpul-simpul dalam hidupku (...), serta segala 

dendam dan kebencian yang ditimbulkannya. Aku mohon 

pengampunan Allah Bapa, untuk dosaku. Bantulah aku 

mulai saat ini mengampuni mereka yang sengaja atau 

pun tidak turut menyebabkan simpul ini. Berikanlah juga 

kepadaku, kemampuan memaafkan diriku sendiri, yang 

dulu mungkin memicu simpul ini. Dengan demikianlah 

engkau dapat menguraikannya. 

Didepanmu Bunda tercinta, dan dalam nama Putramu 

Yesus, Juruselamat-ku, yang telah mengalami begitu 

banyak penderitaan karena dosaku, tetapi karena-Nya 

aku telah diberikan anugerah pengampunan, sekarang 

aku mau memaafkan mereka ini (sebutkan ...) dan diriku 

sendiri, selamanya. 



Terima kasih, ya Bunda Maria, pengurai simpul karena 

telah melepaskan simpul dendam dalam hatiku dan 

simpul lainnya (...) yang saat ini kuserahkan padamu. 

Amin. 

Bunda Maria, Pengurai Simpul, doakanlah aku. 

Berpalinglah kepada Maria, kalian yang mencari rahmat. 

Doa Hari ke-4 

Bunda Kudus terkasih, engkau sungguh murah 

hati pada semua orang yang mencarimu, 

kasihanilah aku. Aku percayakan ke tanganmu 

simpul-simpul yang merampas ketenangan 

hatiku, melumpuhkan jiwaku dan menghalangiku 

mendekat pada Tuhan dan melayaninya dengan hidupku. 

Tolong uraikanlah simpul hidupku (...), oh Bunda, dan 

mohonkanlah Yesus untuk menyembuhkan kelemahan 

imanku, yang menjadi lemah karena rintangan-rintangan 

di hidupku. Bersamamu Bunda terkasih, ajarkan aku 

melihat rintangan ini sebagai ujian dan tidak lagi 

mengeluh akan mereka, tetapi mengucap terima kasih 

yang tak ada habisnya untuk keberadaan mereka, biarkan 

aku tersenyum dalam keyakinan akan kekuatanmu 

Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku. 



Maria adalah mentari dan tak seorang pun akan 

kehilangan kehangatannya 

Doa Hari ke-5 

Bunda Pengurai Simpul yang murah hati dan 

penuh kasih, aku datang kepadamu hari ini 

untuk sekali lagi mempercayakan simpul hidupku 

(...) kepadamu dan memohon hikmat ilahimu 

untuk menguraikan kompleksitas masalah ini di bawah 

terang Roh Kudus. Tak seorang pun pernah melihatmu 

marah, sebaliknya, perkataanmu begitu lembut manis 

karena Roh Kudus telah dinyatakan pada bibirmu. 

Ambillah dariku segala kepahitan, kemarahan dan 

kebencian yang ditimbulkan simpul ini. 

O Bunda terkasih, berikanlah kepadaku kemampuan 

bertutur kata yang lembut manis dan kebijakan yang 

semua terpancarkan dari hatimu. Dan sama sepertimu 

hadir pada waktu Pentakosta, mohonkanlah Yesus untuk 

mengutus kehadiran Roh Kudus saat ini dalam hidupku. 

Roh Kudus datanglah padaku 

Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku. 

Maria yang bersama dengan Allah, sangat besar 

kuasanya. 

 



Doa Hari ke-6 

Bunda yang penuh belas kasih, aku percayakan 

padamu simpul hidupku (...) dan aku mohon 

engkau memberiku hati yang sabar menanti 

sampai engkau menguraikannya. Ajari aku setiap 

hari bertekun menghidupi perkataan Yesus dalam 

Ekaristi, sakramen Tobat; tinggallah bersamaku dan 

siapkanlah hatiku untuk merayakan penghargaan yang 

akan diberikan padaku, bersama para malaikat. Amin, 

Alleluya! 

Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku. 

Bunda Maria yang elok, tak ada noda dosa dalam dirimu. 

Doa Hari ke-7 

Bunda yang sangat murni, aku datang kepadamu 

hari ini untuk mohon bantuanmu menguraikan 

simpul ini dalam hidupku (...) dan 

membebaskanku dari jerat si jahat. Tuhan telah 

memberimu kekuatan besar untuk mengusir semua 

setan. Hari ini aku melepaskan diriku dan keluargaku dari 

mereka semua, setiap hubungan yang pernah ada 

dengan mereka dan kunyatakan Yesus sebagai satu-

satunya Tuhan dan Juruselamatku. 



Bunda Maria, Pengurai Simpul, remukkanlah kepala si 

jahat dan hancurkanlah perangkap yang dipasangnya 

untukku melalui simpul ini. Terima kasih, Bunda terkasih. 

Darah Yesus yang sangat berharga, bebaskanlah aku. 

Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku. 

Engkaulah kemuliaan Yerusalem, sukacita bagi 

rakyatnya. 

Doa Hari ke-8 

Santa Perawan Bunda Allah yang penuh belas 

kasih, kasihanilah anakmu dan batalkanlah 

simpul (...) dalam hidupku. Aku sangat 

membutuhkan lawatanmu dalam hidupku 

seperti engkau mengunjungi St. Elisabet. Datanglah, 

tunjukkanlah Yesus dan Roh Kudus kepadaku. Ajarkan 

aku kebajikan berupa keberanian, sukacita, kerendahan 

hati dan iman, dan seperti St. Elisabet, dipenuhi dengan 

Roh Kudus. 

Perkenankanlah aku beristirahat dengan sukacita 

dipelukanmu, ya Bunda Maria. Aku mendaulat Engkau 

sebagai teman, Ratu, dan Ibuku. Kuberikan kepadamu 

hatiku dan segala yang kumiliki, selamanya aku milikmu. 

Tempatkanlah hatimu dalam diriku agar aku mampu 

melakukan semua yang telah Yesus ajarkan. 



Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku. 

Oleh karena itu, marilah kita menuju tahta kasih karunia 

dengan penuh kepercayaan. 

Doa Hari ke-9 

Bunda Maha Kudus Maria, penasihat kami, 

pengurai simpul, aku datang hari ini berterima 

kasih atas kesediaanmu melepas simpul ini 

dalam hidupku. Engkau tahu dengan baik 

penderitaan yang telah disebabkannya padaku. Terima 

kasih ya Bunda, Kau telah datang dengan jari-jarimu yang 

penuh belas kasih untuk menghapus air mataku; Engkau 

menerimaku di lenganmu dan memungkinkan aku 

menerima karunia ilahi sekali lagi. 

Bunda Maria, Pengurai Simpul, Bunda terkasih, terima 

kasih telah melepaskan simpul dalam hidupku. 

Bungkuslah aku dalam jubah cintamu, jagailah aku di 

bawah perlindunganmu, terangi aku dengan 

kedamaianmu! Amin. 

Bunda Maria Pengurai Simpul, doakanlah aku 

5. Mendaraskan 2 peristiwa terakhir Rosario. (20 

Salam Maria) 

 



6. DOA PENUTUP (setiap hari selama 9 hari) 

“Santa Perawan Maria, bunda pengasih yang adil, yang 

tidak pernah menolak untuk menolong anak yang 

membutuhkan, bunda yang tangannya tidak pernah 

berhenti melayani anak-anakmu terkasih karena cinta 

ilahi dan rahmat yang besar dalam hatimu, layangkanlah 

matamu yang penuh belas kasih kepadaku dan lihatlah 

kerumitan simpul yang ada dalam hidupku. Engkau tahu 

betul bagaimana putus asanya aku, kesakitanku, 

kesedihanku dan bagaimana aku terikat oleh simpul 

tersebut. 

Bunda Maria, Ibu yang Tuhan percayakan untuk 

menguraikan simpul dari hidup anak-anakNya, aku 

percayakan dalam ke tanganmu simpul-simpul hidupku. 

Tidak ada satu pun, bahkan tidak juga iblis sendiri, bisa 

mengambilnya dari perawatanmu yang berharga. Di 

tanganmu, tidak ada simpul yang tidak dapat dibatalkan. 

Bunda yang perkasa, oleh rahmat dan besarnya 

kekuasaan bersama putramu Yesus Sang Juruselamat, 

ambillah ke dalam tanganmu simpul-simpul tersebut hari 

ini. Kumohon engkau berkenan menguraikannya demi 

kemuliaan Allah, sekali untuk semuanya, Engkaulah 

harapanku. 



O Bunda, Engkaulah adalah satu-satunya hiburan yang 

Tuhan berikan padaku, benteng kekuatan dalam 

kelemahanku, kekayaan dalam kemiskinanku dan 

bersama Kristus kebebasan dari rantai-rantaiku. 

Dengarkanlah permohonanku, sertai aku, bimbing aku, 

lindungi aku, Oh Perlindungan yang Aman. 

Bunda Maria pengurai simpul, doakanlah aku.” 

Sumber: http://doa.bmv.web.id/2019/02/novena-bunda-maria-pengurai-simpul-

9.html dan https://www.theholyrosary.org/maryundoerknots 
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Di balik kisah tentang Bunda Maria Pengurai 

Simpul 

St. Ireneus dari Lyon seorang Bapa Gereja yang hebat, 

pada abad kedua beliau menuliskan tentang dasar dari 

devosi Bunda Maria Pengurai Simpul, ketika beliau 

berkata: “Simpul ketidaktaatan Hawa diurai oleh 

ketaatan Maria. Karena apa yang telah Perawan Hawa 

ikat seketika melalui ketidakpercayaannya, inilah yang 

dilepaskan oleh Perawan Maria melalui iman.” 

Dalam Kitab Suci, St. Paulus membandingkan 

ketidaktaatan Adam dengan ketaatan Kristus, Sang Adam 

Baru. Demikian pula, St. Ireneus dalam karyanya yang 

memiliki pengaruh besar yaitu Against Heresies 

(Melawan Ajaran Sesat), menggambarkan kisah paralel 

antara ketidaktaatan Hawa dengan kesetiaan dan 

ketaatan Maria, di mana simpul dosa dan maut 

dipatahkan. 

Doa novena ini menjadi populer dan berkembang selama 

beberapa abad terakhir ini, dan yang terbaru adalah 

devosi Paus Fransiskus akan doa ini. 

Mari kita lihat betapa uniknya devosi ini berkembang. 

Johann Melchior Georg Schmittdner (1625-1707) yang 

melukis lukisan terkenal Bunda Maria Pengurai Simpul 



dengan gaya Barok dengan penuh rahmat. Dalam lukisan 

itu, Bunda Maria memegang pita dan mengurai simpul 

dalam pita itu. Bunda Maria berada di Surga, dikelilingi 

oleh para malaikat, dan berdiri di atas bulan sabit sambil 

menghancurkan kepala ular (iblis). Roh Kudus melalui 

gambar seekor merpati yang terbang di atas kepalanya. 

Melalui kesederhanaan dan keindahan yang 

menakjubkan dari lukisan itu, menjadi salah satu alasan 

mengapa banyak orang tertarik melakukan devosi ini. 

Mulai pada tahun 1700, lukisan ini dihormati di Gereja St. 

Petrus di Perlach (Augsburg, Jerman). 

 

Diterjemahkan dari https://catholicnovenaapp.com/novenas/mary-

undoer-of-knots-novena/#the-story-behind-mary-undoer-of-knots 
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