DOA MAZMUR IBADAT HARIAN
Buku kecil ini bermula ketika beberapa tahun yang lalu
Penulis diminta untuk memberikan kursus singkat
tentang Kitab Mazmur dalam Ibadat Harian bagi para
novis SCJ di Gisting, Lampung. Kursus yang sama
kemudian juga diadakan bagi para frater Tahun Rohani
Keuskupan Agung Semarang di Semarang yang baru saja
meninggalkan dunia ramai dan memasuki keheningan di
Jangli 2. Dari bahan dasar itu kemudian ditambah di sana
sini sehingga akhirnya jadilah buku kecil ini.
Sesuai dengan judulnya, Doa - Mazmur - Ibadat
Harian, buku ini mencoba memberikan informasiinformasi konkret sederhana yang berkaitan dengan
ketiga hal tersebut. Harapannya adalah agar mereka
yang baru pada tahap awal mencicipi Ibadat Harian
sebagai warisan tradisi Gereja yang amat kaya, bisa memahaminya dengan lebih baik.
Dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan juga buah-buah yang bermanfaat bisa
dipetik.
Pada awalnya, buku ini berbentuk diktat yang terdiri dari lembaran-lembaran lepas
yang setiap saat di-print pada kertas A4 atau difotocopy. Ukuran yang relatif besar ini
membuat diktat ini tidak handy. Akhirnya karena alasan praktis maka ukuran yang besar
itu diperkecil dengan menjadikan diktat itu sebentuk buku seperti yang sekarang ini Anda
pegang. Meskipun demikian, terus terang saja, buku ini belum menjadi konsumsi umum.
Untuk sementara, buku ini lebih dialamatkan untuk kalangan terbatas saja.
Buku ini mengambil inspirasinya dari dua buku tentang Mazmur yang ditulis oleh
dua begawan Alkitab Indonesia, yaitu Pater Wim van der Weiden MSF dengan bukunya
Mazmur dalam Ibadat Harian (Kanisius 1991) dan Pater Martin Harun OFM lewat
tulisannya Berdoa bersama Umat Tuhan (Kanisius 1998). Bahan-bahan yang terdapat
dalam buku mereka amat sangat bagus sehingga sayang kalau dibiarkan tersimpan dalam
perpustakaan. Oleh karena itu, Penulis mencoba mengolahnya dengan ditambah dari
bahan-bahan lain. Buku kecil ini hanya untuk mempermudah mereka yang mau belajar
tentang doa, mazmur dan Ibadat Harian.
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