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A 
da 2 kegiatan yang dijalankan Pengurus 

Meditasi Kristiani Komunitas Pusat pada 

Bulan Juni 2016, yaitu retret hening dan 

Pertemuan Nasional. Kedua kegiatan ini 

diadakan di Rumah Retret Bintang Kejora, Pacet, 

Mojokerto, Jawa Timur.  Retret hening berlangsung 

pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2016 ini mengambil 

tema “Kerahiman Allah dan 

Komunitas” dan diikuti oleh  

27 peserta dari berbagai 

daerah, juga hadir dian-

taranya 1 orang Frater, 2 orang Bruder, dan 2 orang Suster. Sebagai pembimbing oleh 

Romo C Verbeek O.Carm, dan Suster Pia Sawir, OSU. Setiap hari disediakan waktu un-

tuk konsultasi dengan pendamping sekaligus kesempatan untuk menerima sakramen 

rekonsiliasi.  

Retret Hening  

Sharing pengalaman retret yang ditulis oleh Ibu Lestari Angka, peserta retret dari 

komunitas Bogor: Dalam retret selama 4 hari itu peserta melakukan 3 macam meditasi: 

meditasi jalan, meditasi hening dan meditasi alam. Meditasi jalan adalah meditasi sambil 

jalan tegak pelahan selangkah demi selangkah sambil mendaraskan mantra maranatha. 

Meditasi hening seperti biasa kita latihan harian boleh duduk dikursi ataupun bersila 

dilantai dengan alas dan mendaraskan mantra. sedangkan meditasi alam kita menikmati 

keindahan alam sekitar, merasa-

kan, menikmati keindahan cip-

taan Tuhan serta mengekspresi-

kan kesannya baik dalam bentuk 

coretan puisi, tulisan singkat atau-

pun gambar. Atau puisi singkat 

cara Jepang yang disebut Haiku 

(Menurut ibu Masako peserta dari 

Jepang, Haiku adalah puisi 3 baris 

berisi 5-7-5 kata).  
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Pada hari pertama ada 8 kali meditasi : 1 x meditasi Jalan, 

2 x meditasi Alam dan 5 x meditasi Hening. Hari Kedua 

dan ketiga : 9 kali meditasi  1 x med Jalan, 2 x meditasi 

Alam dan 6 x meditasi Hening. Hari keempat hari terakhir 

5 x meditasi : 1 x meditasi Jalan, 1 x meditasi Alam dan 3 x 

meditasi Hening. Latihan meditasi harian minimal 2 x 

sehari pagi dan petang. Dengan mengikuti retret ini di-

harapkan kita melepaskan diri dari segala pekerjaan baik 

ditempat usaha maupun pekerjaan rumah. Kita sengaja 

benar benar mencoba menyediakan waktu khusus ingin bersama Tuhan, dengan melakukan meditasi 3 macam 

ini selama 4 hari atau total 22 kali meditasi seluruhnya. Harapannya manfaat dan buah meditasi padat ini dapat 

kami bawa pulang. Buah meditasi tidak dapat kita rasakan 

sendiri tetapi semoga lingkungan kita dapat merasakan 

perubahannya. 

Makna yang diperoleh dari 3 macam meditasi  

yaitu: Ketika meditasi hening, dengan duduk diam, tegak 

di hadirat Tuhan membuka hati agar roh kudus bersema-

yam dihati kita yang adalah bait Allah sambil men-

daraskan Maranatha. Sehingga terjad persatuan roh kita 

dengan Roh Allah (Roh Kudus). Ketika meditasi Jalan, kita 

jalan perlahan merasakan setiap langkah dan gerak organ tubuh, mensyukuri anugerah Tuhan pada diri saya cip-

taannNya, sambil mendaraskan Maranatha. Sehingga tubuh, Jiwa dan Roh kita menjadi pribadi seutuhnya/ sepe-

nuhnya. Ketika meditasi Alam, kita berjalan-jalan di ta-

man, kebun menikmati keindahan alam sekitar , gunung, 

cuaca, tanaman  juga hewan seperti burung, capung, tong-

geret, ikan, semut dsb semua dalam suasana harmoni in-

dah dan damai. Bersatunya roh kita, roh semua ciptaan- 

Nya dan roh Allah dirasakan sebagai suatu yang indah, 

damai, tenang dan penuh sukacita. Dengan 3 macam 

meditasi yang berbeda maknanya selama 4 hari se-

luruhnya 22 kali meditasi, diharapkan kita pulang jadi 

pribadi seutuhnya mendapatkan jati diri sepenuhnya. Karena tujuan meditasi Kristiani adalah mengenal siapa diri 

saya seutuhnya atau jati dirinya sendiri.  

Meditasi jalan 

Misa bersama  

Pengajaran Oleh Suster Pia Sawir, OSU 

Doa tubuh disela-sela pengajaran dipandu oleh Sr Pia Sawir, OSU 

Sesi pengajaran 



Sesi diskusi kelompok  oleh masing-masing perwakilan  komunitas  
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Pertemuan Nasional (PERNAS) 

Setelah retret hening selesai, sore harinya dilanjutkan 

dengan Pernas MK. Pertemuan yang dihadiri oleh 60 

orang meditator ini berlangsung selama 2 hari sampai 

tanggal 5 Juni 2016. Dihadiri oleh komunitas berasal 

dari Jakarta, BSD, Jogjakarta, Semarang, Kudus,  

Purwokerto, Cilacap, Bandung, Cimahi, Salatiga, Solo, 

Malang, Madiun, Mojokerto, Maumere, Makassar dan 

Surabaya.  

Acara dibuka dengan perkenalan dan dilanjutkan pengajaran oleh Romo Siriakus Ndolu, O.Carm tentang 

“Pengampunan: Wajah Kerahiman Allah dalam komunitas”. Kita semua ini laksana bejana tanah liat yang diben-

tuk oleh Tuhan, bejana tanah dengan segala kerapuhannya ini menyimpan harta mulia nan berharga dari Tuhan 

(2 Kor 4). Sehingga kita semua ini mempunyai kelemahan dan kerapuhan masing-masing. Namun dalam bejana 

yg rapuh ini wajah Allah diwartakan. Salah satu buah meditasi adalah pengampunan, dan dalam komunitas, 

pengampunan merupakan wujud konkrit dari wajah Kerahiman Allah. Setelah makan malam peserta dibagi 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan daerahnya: Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Purwokerto, Salatiga, 

Solo, Malang, Madiun, Mojokerto, Maumere, Makasar, dan Surabaya. Sharing mengenai situasi dan rencana ke 

depan di  komunitas masing-masing. Setelah makan, masing-masing kelompok memaparkan hasilnya. Acara hari 

pertama ditutup dengan meditasi dan doa malam. 

Pengenalan dilanjutkan pengajaran pertama oleh Romo Siriakus 

Solo Jogjakarta Malang Bandung 

Semarang Salatiga  Madiun 

Jakarta  Cilacap, Purwokerto 
Maumere 
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Hari kedua Pernas dibuka dengan meditasi jalan dan duduk. Setelah sarapan, Br Bayu, CSA sharing mengenai 

materi retret Milestone Singapura yang diikuti tgl 12-13 Maret 2016 lalu. Retret ini mendalami tentang tahap-

tahap pertumbuhan spiritual dalam terang meditasi yang dibagi 

dalam masa kanak-kanak, dewasa, matang, dan transformasi. 

Setelah itu Pak Suprapto menjelaskan mengenai School of  

Meditation. Beliau memaparkan tentang visi-misi MK, dan hal-

hal  praktis dalam strategi pengembangan komunitas MK. 

Setelah makan siang Bu Oeke menjelaskan mengenai dana 

Friends. Sore harinya ada sharing perkembangan Komunitas MK 

BSD Jakarta dan MK Yogja, dilanjutkan oleh pengajaran dari 

Romo Verbeek O.Carm mengenai “Kerahiman Allah dan 

Komunitas” yang diambil dari bahan yang sama dengan bahan 

retret sebelumnya.    

Setelah makan malam ada acara Games yang sangat seru dan 

menggembirakan, semua peserta dan pendamping terlibat da-

lam acara ini sehingga meninggalkan kesan yang dalam 

mengenai suka cita,  kasih, dan persaudaraan yang terjalin sela-

ma acara PERNAS. Setelah itu hasil diskusi dipaparkan dan acara 

kembali ditutup dengan meditasi dan ibadat penutup. Hari ter-

akhir diisi dengan pesan dari Romo Tan Thian Sing, MSF selaku 

moderator MK Nasional. Beliau berharap pertemuan ini dapat 

mempererat tali persaudaraan sesama anggota yang hadir, dan 

semua mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis, 

yang terkait dengan perjalanan komunitas selanjutnya. Pernasi-

ni menjadi sarana untuk saling berinteraksi dan membahas 

berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara 

penyelesaian hal hal yang berkaitan dengan bidang organisasi. 

Sehingga para meditator, baik di tingkat pusat maupun tingkat 

daerah, mempunyai bahasa dan arah yang sama. dalam me-

nyusun rencana aktivitas tahunan, serta metode pengajaran dan 

tata cara pertemuan komunitas yang seragam. untuk 

mewujudkan kesatuan dan kebersamaan, seperti yang dianjur-

kan oleh WCCM Internasional. Perkembangan Komunitas MK 

Indonesia yang telah memasuki usia yang ke tiga belas ini patut 

disyukuri. Fr. John Main mengatakan bahwa, meditasi mem-

bentuk komunitas. Sebagai anggotakomunitas, kita bukanlah orang orang yang sempurna, sebaliknya, seperti 

pesan Paus Fransiskus, kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna, kita semua tidak sempurna. Oleh karena 

itu, keluarga atau komunitas, seharusnya menjadi suatu lingkungan pemulihan dan bukan penyakit: panggung 

pengampunan dan bukan saling mempersalahkan, dan pengampunan yang membawa penyembuhan. Semoga 

semangat Tahun Yubilium Luar Biasa Kerahiman llahi, yang sedang kita rayakan, dapat membantu untuk mem-

perkokoh semangat kesatuan dan pengampunan dalam komunitas MK.  

Sharing Br Bayu, CSA 

Sharing Pak Alex, Jogja  

Sharing Bu Nuky, Jogja 

Pengajaran Romo Verbeek, O.Carm 
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Kesepakatan Bersama Pertemuan Nasional 2016 

 Setuju, diadakan Pertemuan Nasional (Pernas) 2 tahun sekali secara begiliran setiap komunitas 

 Setuju, masing-masing komunitas melaksanakan program yang sudah diusulkan untuk perkembangan 

komunitas MK  

 Pendapat tentang komunikasi dan relasi antara pusat dan daerah 

 Purwokerto minta dikunjungi pusat  

 Memanfaatkan sosial media WA (whatsapp) group nasional  

 Laporan keuangan Friends dilaporkan 6 bulan sekali  

 Invite Mojokerto di group WA (whatsapp) Nasional  

 Setuju, ETW diadakan secara rutin per regional, setahun sekali  

 Setuju, setiap kelompok MK rutin memberikan kontribusinya kepada Friends sesuai dengan kemampuan ke-

lompok masing-masing.  

 Setuju, masing-masing komunitas berpartisipasi dalam dana Friends secara rutin 3 (tiga) kali dalam setahun.  

 Setuju, jika ada kelompok yang stabil mendampingi kelompok yang tidak stabil supaya kelompok tersebut 

merasa dikuatkan.  

 Hasil kesepakatan akan di emailkan ke masing-masing koordinator kota.  

 Tiap melaporkan kegiatan diminta untuk menuliskan cerita pendek tentang kegiatan tersebut, jika tidak ada 

yang bisa menulis mencantumkan tempat/tanggal, nama kegiatan, pembimbing, kalau bisa melampirkan foto

-foto minimal 3 buah untuk event besar boleh lebih banyak  

 Hasil kesepakatan akan di emailkan ke masing-masing koordinator kota.  

Untuk PERNAS selanjutnya akan dilaksanakan di Jogjakarta. Komunitas-komunitas di  Jawa Tengah akan men-

jadi panitianya. PERNAS kedua ini diakhiri dengan Misa Penutup yang dipimpin oleh Romo Tan Thian Sing, 

MSF,  

Romo C.Verbeek, 

O.Carm dan  

Romo Sir iakus 

Ndolu, O.Carm, 

M i s a  d i t u t u p 

dengan meditasi 

dan foto bersama.  

Fun Games  
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Jumat, 10 Juni 2016, setelah semalaman diguyur hujan, 

pagi hari langit di Kelapa Gading Jakarta  terlihat cerah 

ketika 1 orang pembimbing  dan 9 orang meditator dari 

komunitas Meditasi Kristiani St. Yakobus berangkat 

menuju Biara Santa Clara, Pacet, Cipanas untuk mengi-

kuti Retret Hening.  Disiang harinya, 3 orang meditator 

menyusul.  Retret Hening ini dibimbing oleh Bapak Su-

prapto.  Ketika tiba di depan Biara, sambil memandang 

bangunan biara, seorang meditator berkata,”30 tahun 

yang lalu saya pernah kesini, terlihat belum ada perubahan sama sekali, semuanya sama seperti yang dulu.“  

Kelihatannya bumi berhenti berputar di Biara Santa Clara.   Kami disambut dengan ramahnya oleh Suster There-

sia didepan pintu masuk biara, yang kemudian mengajak berkeliling biara sambil menjelaskan fasilitas yang ada. 

Para suster yang tinggal dibiara ini adalah dari Ordo Santa Clara (OSC-Claris), tarekat yang didirikan oleh Santa 

Clara dari Assisi - Italia, yang hidup ditahun 1194 - 1253.  Ordo ini terarah penuh kepada gaya hidup bermeditasi 

(eksklusif kontemplatif).  

Setelah beristirahat sejenak, kami mulai dengan bermeditasi bersama selama satu jam di aula yang didesign un-

tuk bermeditasi, lengkap dengan dingklik dan matrasnya.  Mulai saat ini kami sudah tidak boleh saling berkomu-

nikasi.  Pak Prapto mengarahkan agar kami menunduk ketika berjalan sehingga ketika berpapasan dengan te-

man, kami tidak berpandangan mata yang akhirnya akan tergoda untuk saling bertegur sapa. Setelah bermedi-

tasi, yang bagi kebanyakan peserta adalah pertama kalinya mereka bermeditasi selama 60 menit karena biasanya 

hanya 20 – 30 menit, kami mengikuti Ibadat Sore di 

kapel bersama-sama para suster.  Kemudian saat cof-

fee break, kami makan snack dan minum teh/kopi 

dalam suasana hening.  Banyak diantara kami yang 

merasa aneh karena biasanya acara coffee break 

digunakan untuk bercengkerama satu sama lain.   

Acara dilanjutkan dengan meditasi berjalan selama 

20 menit, disambung dengan meditasi selama 60 

menit, diteruskan dengan makan malam dan 

kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Ibadat 

Jalan Salib di Kapel menurut Santo Fransiskus.   Hari 

pertama itu kami tutup dengan meditasi bersama 

selama 30 menit.  

Hari Sabtu, 11 Juni, sekitar pukul 05.30 pagi Pak Suprapto sudah berkeliling dikedinginannya Pacet sambil mem-

bunyikan genta membangunkan para meditator.  Acara hari itu kami awali dengan Misa pagi pukul 06.00, med-

itasi bersama selama 60 menit sebanyak 4 kali, 2 kali meditasi berjalan, 4 kali ibadat bersama para suster serta 

ditutup dengan meditasi bersama selama 30 menit yang dimulai pukul 9 malam. 

10 Juni 2016 

Retret Hening Kelompok Meditasi Kristiani St Yakobus, Jakarta  

Cipanas, 10-12 Juni 2016 
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Hari terakhir, Minggu, 12 Juni, seperti hari sebe-

lumnya, Pak Suprapto pagi-pagi sudah berkeliling 

dengan gentanya membangunkan para meditator.  

Kami semua mengikuti Misa Kudus pukul 6 pagi ber-

sama para suster dan umat yang tinggal disekitar 

biara.  Selesai misa, kami makan pagi.  Kali ini kami 

sudah boleh berbicara satu sama lain sehingga sua-

sana ruang makan menjadi riuh rendah; mungkin ka-

rena sudah satu setengah hari kami tidak saling ber-

bicara.  Selesai makan pagi kami bermeditasi bersama 

selama 30 menit dan kemudian pulang ke Jakarta.  

Kami berangkat pagi dari Pacet menuju ke Jakarta 

untuk mengantisipasi kemacetan yang sudah menjadi tradisi di daerah Puncak.  Tetapi ternyata di bulan puasa, 

jalanan di Puncak sangat bersahabat. Ada beberapa hal yang kami petik dari acara Retret Hening ini: 

Dalam kehidupan yang hiruk pikuk di Jakarta, kami menemukan Allah dalam keheningan melalui meditasi sehari 

2 kali sesuai ajaran Pastor John Main, OSB.  Retret Hening ini adalah sekaligus sebagai Retret Pribadi bagi mas-

ing-masing peserta karena dalam retret ini kami secara pribadi diajak untuk melakukan terobosan dalam hidup 

doa kami dengan bermeditasi dan mengikuti ibadat harian para suster sesuai jadwal yang diberikan yang por-

sinya jauh melebihi waktu doa pribadi yang biasa kami lakukan setiap harinya 

Dalam Retret Hening ini selain melakukan meditasi beberapa kali dalam sehari, kami juga bergabung dengan pa-

ra suster OSC dalam Misa Kudus maupun dalam ibadat harian.  Kami melihat kehidupan para suster OSC sebagai 

panggilan hidup untuk menjadi biarawati kontemplatif yang ketat, dan itu mengingatkan kami akan panggilan 

Tuhan dalam hidup kami masing-masing yang harus dijalani dengan setia dan sebaik-baiknya. 

Acara Retret Hening ini adalah acara kebersamaan dari Komunitas Meditasi Kristiani walaupun tidak seluruh 

anggota dapat bergabung dalam kegiatan kali ini.  Dengan adanya Retret Hening ini kami dapat lebih mengenal 

lebih dekat satu dengan yang lain dan keakraban lebih terjalin diantara kami. 

10 Juni 2016 

Retret Hening Kelompok Meditasi Kristiani St Yakobus, Jakarta  

Cipanas, 10-12 Juni 2016 

10 Juni 2016 

Penganalan Meditasi Kristiani Anak SD Kelas 5 dan 6, St Lukas III, Sunter — Jakarta  

Oleh Suster Irena Handayani, OSU  



Halaman 8 Newsletter WCCM Indonesia July 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Juni 2016, Komunitas Meditasi Kristiani Malang  

Kaderisasi Pengurus Komunitas MK Malang dan Refreshing 6 Langka Ajaran John Main 

Di Sekertariat MK Keusukupan Malang, Jalan: Lokon 14 — Malang  

Tujuan dari diadakan acara ini adalah untuk melatih para pengurus kelompok untuk berani memberikan renungan di kelompoknya 

masing-masing, memberikan bahan pengenalan meditasi bagi meditator dan mencari bibit-bibit teacher. Materi disampaikan oleh 

Romo Andi, Pr. Dihadiri oleh 60 orang meditator dari 15 komunitas. Pertemuan ditutup dengan meditasi bersama.   

14 Juni 2016, Komunitas Meditasi Kristiani Semarang  

“Sharing The Gift IV” Bersama Br Bayu, CSA  

Di Pasturan Atmodirono R. Maria, Gereja Atmodirono 

19 Juni 2016, Komunitas Meditasi Kristiani Semarang  

Rekoleksi Sehari Bersama Romo Siriakus Ndolu, O.Carm  dan Frater Alfred Ladju, O.Carm 

“The Healing and The Transformation”  

Jalan: Tusam Raya 2A, Pedalangan, Aula Santa Maria Anna , Banyumanik—Semarang  

Sesi sharing bersama perserta dan Bruder Bayu, CSA  


