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bulan,  dimana lokasi tempat  

pertemuan diatur secara berganti-

an. Pada tanggal 7 Januari 2015,  

mengadakan pertemuan dua bu-

lanan, acara ini diadakan di Kapel 

Gereja St Stefanus Jalan Ahmad 

Yani, Cilcap, dengan menghadir-

kan Romo Vincent K Watun, 

OMI sebagai pembimbing.  

Pertemuan dimulai pada pukul 

18:00, dengan acara Misa dan 

meditasi bersama yang dipimpin 

oleh Romo Vincent K Watun, 

OMI turun pula hadir di  

pertemuan ini Suster Indrawati 

PMY dari Kaliori, bersama 27 

perserta meditor. Pada saat Misa, 

setelah homily diadakan sesi  

tanya jawab tentang meditasi 

kristiani dan setelah komuni misa 

dilanjutkan dengan meditasi  

bersama. Pertemuan dua bulanan 

ini diakhiri dengan makan malam 

bersama dengan menu soto ayam 

khas Cilacap dan pertemuan pun 

berakhir sekitar pukul 20:30.  

Misa bersama dipimpin oleh Romo  

Vincent K Watun, OMI  

Juni 2015  

Meditasi bersama  

Foto bersama komunitas Purwokerto, Cilacap, 

Banyumas dan Kaliori.  
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A 
cara perayaan Na-

tal bersama 

komunitas meditasi 

kristiani Keuskupan 

Malang diadakan pada tanggal 11 

Januari 2015, bertempat di Jalan 

Lokon 14, Malang, Acara ini 

dirangkai dengan rekoleksi bersa-

ma Romo Andi Wibowo, Pr. 

dengan tema “Kehadiran Allah 

Dalam Keluarga”.                  

Dalam sesi tanya—jawab, Romo 

menyenangkan misalnya saat 

tunangan, pernikahan, cincin dipakai 

di jari manis. Kelingking  

melambangkan keterpurukan,  

kecewa, gagal. Jari tengah yang 

merupakan jari tertinggi mel-

ambangkan kejayaan, hidup,  

sedang berada diatas. Tetapi, dari 

semuanya sebenarnya kita masih  

berada pada posisi jadi kelingking, 

hal tersebut dibuktikan dengan  

beberapa alasan yaitu, bahwa tern-

yata kita masih harus belajar, kita 

ternyata masih membutuhkan orang 

lain dan tidak bisa hidup sendiri, dan 

bahwa kita ternyata kehidupan Ro-

hani kita masih jatuh bangun. Dalam 

kesimpulannya Romo Andi  

Wibowo,Pr dengan cukup jelas 

mengarahkan kita sebagai meditator 

yang mampu menghadirkan Allah  

Andi Wibowo, 

Pr memberi  

k e s e m p a t a n 

kepada para 

meditator untuk 

bertanya dan 

berbagi  

pengalaman  

seputar Meditasi 

Kristiani.  Dalam rekoleksi Romo 

Andi Wibowo, Pr menjelaskan  

interval kehidupan kita dengan 

memberi ilustrasi dengan lima ibu 

jari kita. Dimulai dari ibu jari yang 

melambangkan kebaikan dan  

ungkapan baik pada seseorang 

dengan mengatakan “Bagus” sambil 

menunjukkan ibu jari. Telunjuk  

melambangkan satu instruksi “marah 

dan perintah”, jari manis  

melambangkan kehidupan yang  
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dalam diri kita, lingkungan, antar 

sesama dan terutama keluarga 

sebagaimana kehadiran Allah da-

lam keluarga Yusuf, Maria dan 

Yesus di Nasaret. Setelah selesai 

rekoleksi acara dilanjutkan 

dengan Perayaan Ekaristi, setelah 

selesai komuni dilanjutkan 

dengan meditasi bersama yang 

dipimpin oleh Suster Paolo. 
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P 
ada hari Sabtu, 17 Januari 

2015 diadakan natalan 

be r s a m a  k e l o m p o k 

meditasi kristiani Santa 

Monika. Peserta yang hadir ada 73 

orang (23 orang diantaranya adalah 

lansia) yang terdiri dari 5 kelompok 

MK di BSD. Sekaligus menjadi ajang 

keakraban diantara para peserta 

meditasi. Salah satu peserta, Pak 

Yoseph bahkan adalah warga 

G a d i n g 

Serpong yang 

k h u s u s 

b e r g a b u n g 

d e n g a n 

k e l o m p o k 

m e d i t a s i 

S a n t a 

M o n i k a . 

K a r e n a 

kebetulan di 

p a r o k i n y a 

belum ada 

kegiatan meditasi. Session pertama 

acara ini dilakukan di sebuah saung 

terbuka, di tengah kebun yang 

hijau asri, lengkap dengan bantal-

bantal alas untuk bermeditasi, 

disambut dengan suasana alam 

y a n g  b e g i t u  i n d a h  d a n 

menyegarkan pandangan mata di 

Restoran Kampung Nirwana 

Cisauk. Dibuka dengan doa 

bersama kemudian pengajaran 

singkat oleh Sr.Ignatio.  Agar sesuai 

dengan suasana alam, dilantunkan 

lagu ‘Everyday God’ (Bernadette 

Farrell), yang menggambarkan 

bahwa setiap saat dan dimana ma-

na Tuhan ada. Kemudia acara 

dilanjutkan dengan meditasi selama 

30 menit, dan dilanjutkan dengan 

sharing. Dalam sharing terungkap 

bahwa tidaklah mudah untuk 

‘sadar namun hening’ meskipun 

hanya selama tiga puluh menit. 

Ada banyak gangguan baik dari 

dalam diri maupun dari luar. Dari 

dalam misalnya adalah kaki 

kesemutan, punggung pegal, 

mengantuk, gatal. Sedangkan 

gangguan dari luar adalah suara-

suara yang mengalihkan pikiran 

s eper t i  de s i s  ang in  yang 

menggoyangkan serumpun pohon 

bambu raksasa, suara seseorang 

menyapu dedaunan, suara pelayan 

resto yang mendorong trolley  

Persiapan meditasi 
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makanan, suara sirine, bahkan suara 

dari mesjid yang ada disekitar lokasi 

meditasi. 

Namun suasana ini tern-

yata juga menyadarkan 

kita, bahwa Tuhanlah Sang 

Maha Pencipta yang hadir 

dimana-mana.  

Session kedua dilakukan di 

sebuah ruang tertutup 

dengan pendingin 

ruangan. Acara utama di 

bagian kedua ini adalah 

tukar kado dan makan 

siang. Acara tukar kado, 

bernyanyi, games dan 

sharing dipimpin secara 

menarik oleh Ibu Sofie, Ibu Ana, Ibu 

Susy dan Pak Paulus. Kebahagiaan 

memang milik semua orang yang 

menikmati dengan rasa syukur 

tanpa memandang perbedaan usia. 

Acara kemudian diakhiri dengan 

makan siang bersama. Sajian yang 

muncul adalah nasi, sayur asem, 

gado-gado, ikan asam manis, ayam 

ungkep manis, es kolang-kaling dan 

sebagainya.  

Tak lama kemudian sekitar pukul 

satu siang sebagian dari 

para peserta mulai 

kembali pulang, menuju 

pada kesibukan masing-

masing. Ada yang balik 

ke gereja, menjemput 

anak, bekerja, rekreasi 

dengan keluarga dan 

lain-lain. Satu kesan 

dihati adalah kesadaran 

untuk menyatukan 

semua pergulatan hidup 

dalam renungan dan 

kehen ingan set iap 

harinya.   

Foto Bersama Komunitas BSD 

 

www. m e ditasikr ist iani.com  



Halaman 5 Newsletter WCCM Indonesia Volume VII / Juni 2015 

R etret Padang Gurun 

Nasional perdana ini 

diselenggarakan pada tanggal 24 

Februari sampai dengan 01 Maret 

2015, di Kecamatan Pacet, 

Kabupaten Mojokerto, Provinsi 

Jawa Timur, di Panti Samadi 

Bintang Kejora. Retret ini dihadiri 

oleh 33 meditator yang mewakili 

9 kelompok kota 

komunitas Meditasi 

Kristiani. Masing masing 

perwakilan dari Jakarta, 

Surabaya, Jogjakarta, 

Semarang, Cimahi, Solo, 

Salatiga, Madiun, dan 

Makassar,  dan sebagai 

imam pembimbing re-

tret adalah Romo  

Cyprianus Verbeek, 

OCarm, Romo Siriakus 

Ndolu, OCarm dan  

Suster Pia Sawir, OSU.  

Tanggal 24 Februari 2015, satu 

persatu peserta retret padang 

gurun tiba di Pacet. Dimulai 

dengan ibu 

Kindawati se-

bagai koordina-

tor nasional 

WCCM Indone-

s ia ,  d i su sul 

denggan peserta 

dari Makassar, 

Jogjakarta, Se-

marang, Solo, 

dan para Romo 

p em b im b in g . 

Sebelum memasuki acara utama 

retret di hari itu, para meditator 

yang sudah hadir disuguhkan 

makanan dan minuman ringan 

(mamiri) yang sudah disiapkan 

oleh pihak rumah retret. Setelah 

semua peserta retret hadir, maka 

sesuai dengan jadwal acara pun 

dimulai dengan perkenalan oleh 

masing masing meditator yang 

hadir. Pada kesempatan ini ibu 

K i nd a wa t i  s e l aku  pan i t i a 

penyelenggara menjelaskan aturan 

yang harus dijaga oleh peserta 

selama retret berlangsung. Retret 

ini turut pula dihadiri oleh 

beberapa koodinator kota 

diantranya Ibu Josephine Jasmine 

sebaga i  koord inator  kota 

Semarang, Ibu Oeke Purmadi 

sebagai koordinator kota Solo, 

Bapak Arwi sebagai koordinator 

kota Salatiga.  

Setelah acara perkenalan, acara 

d i l an ju t kan dengan mi s a 

pembukaan yang dipimpin oleh 

Romo C.Verbeek OCarm, Romo 

Siriakus, OCarm dan Romo Paulus 

Tongli, Pr (peserta dari Makassar). 

Dalam homil i  pada misa 

pembukaan retret padang gurun 

nasional ini, Romo C.Verbeek 

OCarm mengatakan betapa 

penting kita bersikap terhadap 

gangguan (pikiran dan 

perasaan) dalam keheningan. 

Apa yang ditemukan oleh 

Pastur John Main ketika 

per tama  ka l i  be l a ja r 

bermeditasi dengan mantra 

di Kuala Lumpur, beliau 

ber juang cukup lama 

sehingga menemukan cara 

bermeditasi dalam tradisi 

Kristiani. Sebetulnya meditasi 

dalam arti tertentu menjadi 

sangat sederhana, tetapi tidak 

hanya sangat sulit, tetapi juga 

sangat bermakna artinya lebih 

mendalam dari pada kebanyakan 

orang pikir, bahwa kita  

Ibu Kindawati memandu acara perkenalan  

 

Misa pembukaan konselebrasi oleh Romo Paulus Tongli Pr,  

Romo C.Verbeek OCarm, Romo Siriakus OCarm 
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mengalami pikiran melayang, kita 

tidak perlu menggelisahkan hati 

kita, itu merupakan pengalaman 

kita semua, tetapi kita harus 

menentukan sikap kita terhadap 

itu. Banyak orang mengira setelah 

mendengarkan uraian tentang 

meditasi dengan mantranya 

mengharapkan sesuatu yang dapat 

mereka nikmati, jika kita melihat 

dengan jelas semua ini bersumber 

pada ego – nya, bermeditasi untuk 

menikmati sesuatu. Menangani 

gangguan pikiran dengan selalu 

kembali mengucapkan mantra, 

dengan kembali ke mantra kita 

berusaha fokus kepada keheningan 

sebab kita tidak merenungkan kata 

M a r a n a t h a ,  k i t a  h a n y a 

mengucapkan untuk berfokus dan 

tidak melayang kemana-mana. 

Menurut Pastur John Main yang 

selalu menasehatkan untuk selalu 

kembali ke 

mantra alasan 

p e r t a m a 

adalah dengan 

kembali ke 

mantra kita 

m e n e n t a n g 

dorongan ego 

kita untuk 

keluar dari 

k e h en i n ga n 

d e n g a n 

m e n g i k u t i 

pikiran kita, dengan tekun dan 

set ia mendaraskan mantra 

sebenarnya kita berjuang melalui 

musuh paling kuat dari dalam diri 

kita sendiri yaitu ego. Kalau kita 

mau berubah satu satunya 

syarat yaitu jangan mengikuti 

dorongan ego. Jika kita 

bermeditasi dan terganggu 

oleh pelanturan-pelanturan 

kita tidak menyadari bahwa 

disitu sebenarnya Tuhan 

meminta kita untuk melawan 

ego, ego itu melawan cinta 

kasih kepada Tuhan, sesama 

dan diri kita sendiri, sangat 

penting untuk tekun dan 

setia kembali ke mantra. 

Alasan kedua adalah dengan 

kembali ke mantra kita tidak 

hanya melawan ego tetapi 

juga menyatakan kerinduan 

kita akan Allah. Pikiran 

melantur adalah kesempatan untuk 

mengolah diri melawan ego 

menyatakan kasih kepada Tuhan. 

Tujuan bermeditas i  adalah 

membuka diri untuk Tuhan, 

melepaskan ego agar Tuhan bisa 

bekerja untuk kita. Dalam arti 

tertentu dengan bertahan, tetap 

tekun dan setia adalah kunci untuk 

berhasil dalam meditasi menjadi 

ciptaan baru dalam Kristus. Inilah 

beberapa gagasan untuk memasuki 

Silent retret (sungguh diam) bukan 

karena berbicara itu dosa tetapi 

untuk melawan ego dan 

menyatakan “saya 

mencar i  Tuhan 

y a n g  b i s a 

mengubah aku”  

S e t e l a h  m i s a , 

kegiatan retret 

dilanjutkan dengan 

meditasi bersama 

selama 30 menit, 

dilajutkan dengan 

m a ka n  m a l a m 

bersama dengan 

menu sederhana 

yang disiapan oleh pihak rumah 

retret.  Setelah selesai acara makan 

malam bersama di hari pertama 

perserta retret padang gurun ini 

mulai diminta untuk tidak  

Homili Oleh Romo C.Verbeek OCarm 

Haiku (refleksi pribadi) yang dikerjakan peserta selama retret padang gurun 
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berbicara sama sekali, menjaga 

keheningan selama retret sampai 

dengan hari terakhir retret.  

Hari Pertama – Kelima  

Dimulai dari pertama sampai 

dengan hari kelima kegiatan retret 

berlangsung perserta retret 

diwajibkan untuk mengikuti 4 kali 

jalan kontemplative masing-

masing pada pukul 06:00, 10:30, 

12:15, 17:00, dan 7 kali meditasi 

bersama dikapel masing masing 

pada pukul 06:15, 09:00, 10:00, 

11:45, 16:30, 17:30 yang dilakukan 

setelah Misa yang dipimpim secara 

bergantian oleh 3 Romo yaitu 

Romo C.Verbeek OCarm, Romo 

Paulus Tongli, Pr dan Romo 

Siriakus OCarm dan yang terakhir 

pada pukul 20:00 yang dilajutkan 

dengan doa malam. Selain 

kegiatan meditasi bersama dan 

jalan kontemplative, diadakan 

juga pengajaran disetiap pukul 8 

sampai dengan pukul 9 pagi, yang 

diberikan langsung oleh Romo 

C.Verbeek OCarm. Pengajaran ini 

b u k a n  b e r t u j u a n  u n t u k 

memberikan bahan renungan 

untuk para 

peserta selama 

r e t r e t 

b e r l a n g s u n g 

t e t a p i 

b e r t u j u a n 

member i kan 

m o t i v a s i 

k e p a d a 

perserta retret 

untuk tetap 

bermedi ta s i . 

Selama sesi pengajaran berlangsung 

30 menit, peserta retret diberi 

pengajaran doa tubuh untuk 

penyegaran tubuh yang dibimbing 

oleh Suster Pia Sawir OSU dan 

setelah doa tubuh pengajaran oleh 

Romo C.Verbeek OCarm pun 

dilanjutkan. Kegiatan retret padang 

gurun nasional yang lainnya juga 

para perserta diberi kesempatan 

u n t u k 

k o n s e l i n g 

d e n g a n 

m e m i l i h 

sendiri  salah 

s a t u 

pembimbing 

retret yang 

d i i n g i n k a n 

yaitu dengan 

R o m o 

C . V e r b e e k 

OCarm, Romo Siriakus OCarm dan 

Suster Pia Sawir OSU. Pada hari 

kelima peserta retret diberi kesem-

patan untuk meditasi alam, dengan 

memilih tempat masing masing di 

sekitar halaman rumah retret, 

dengan udara yang dingin dan hal-

aman yang dipenuhi tumbuh-

tumbuhan yang cantik. Selama  

r e t r e t   p e s e r t a  t i d a k 

diperkenankan untuk berbicara 

satu dengan yang lain, peserta 

r e t r e t  d i s a r ankan  un tu k 

merefleksikan diri, menuangkan 

apa yang dirasakan selama retret 

berlangsung dengan menulis atau 

menggambar atau yang biasa 

disebut dengan Haiku, sehingga 

keheningan terjaga dengan 

maximal. Selama lima hari retret 

berlangsung setiap harinya 

berakhir pada pukul 21:00 

ditutup dengan doa malam 

bersama di ruang kapel rumah 

retret. Pada tanggal 27 Februari 

bertepatan dengan hari Jumat 

dimasa pra-Paskah, perserta retret 

d iber i  kesempatan untuk 

melalukan posesi jalan salib, yang 

dipandu oleh Suster Pia Sawir 

OSU, perserta retret dibagi 

menjadi 4 kelompok, masing-

m a s i n g  k e l o m p o k  j a l a n 

mengililingi halaman rumah retret 

dimana terdapat pemberhentian 

untuk posesi jalan salib.  

Jalan kontemplative 

Doa tubuh dipandu oleh Suster Pia Sawir OSU 
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Pengajaran  

Dalam pengajarannya Romo C. 

Verbeek OCarm, menjelaskan 

mengapa ada 

pengajaran, 

b u k a n 

t u j u a n n y a 

u n t u k 

m e m b e r i 

b a h a n 

r e n u n g a n 

w a k t u 

m e d i t a s i 

selama retret 

berlangsung, bukan juga untuk 

sekedar mengisi waktu, tetapi 

memperkuat motivasi untuk tetap 

bermeditasi sebab kita semua 

manusia biasa yang mempunyai 

harapan keinginan tertentu jika 

motivasi tidak kuat bisa menguasai 

kita sehingga kita berhenti 

bermeditasi, seperti yang 

kita lihat terjadi pada 

kelompok masing-masing, 

pengajaran dalam retret ini 

mau menguatkan kita 

terlebih untuk menyadari 

bahwa meditasi kita 

pertama tidak lepas dari 

hidup sehari hari, keluarga, 

masyarakat dan kedua 

tujuannya adalah memperkuat 

hubungan satu dengan yang lain 

ba ik  dalam paroki ,  dalam 

komunitas, dalam masyarakat. 

Karena ini hanya bisa dicapai 

melalui damai, makanya pokok 

tema pengajaran yang dipilih untuk 

retret ini adalah damai yang 

diberikan Kristus kepada kita 

“Damai Kutinggalkan bagimu 

DamaiKu (damai Yesus sendiri) 

Kuberikan kepadamu”. Mengapa 

Bapa mengutus putraNya kedunia 

ini menjadi manusia, tinggal 

ditengah tengah kita dan akhirnya 

taat menjalankan tugas sampai 

mati di kayu salib. The World 

Co mmun i t y  fo r  Chr i s t i an 

Meditation, Community yang 

a r t i n y a  k o m u n i t a s  a t a u 

persekutuan, kata yang berasal dari 

komunio yang artinya mau 

bersekutu dengan / mau berdamai 

d en ga n  d a n  k i t a  s em u a 

menyambut komuni yang artinya 

mau bersatu dengan Yesus. Kita 

semua mengetahui bahwa John 

Main menekankan perlunya 

komunitas, sering kali orang 

beranggapan bisa bermeditasi 

sendiri tanpa perlu untuk ikut 

dalam komunitas, orang seperti ini 

masih kurang melihat bahwa 

meditasi ini bukan hanya suatu 

kebaktian rohani pribadi saja, 

tetapi kehadiran kita dalam 

komunitas berarti bahwa meditasi 

mau membawa kita kepada 

orang lain. 

Hari Keenam 

Hari terakhir retret padang gurun 

nasional, pada hari ini kegiatan 

retret agak sedikit berbeda dengan 

hari-hari sebelumnya, kegiatan 

dimulai dengan Misa penutupan 

dan dilanjutkan 

dengan meditasi 

bersama, sarapan, 

dan foto bersama. 

Setelah itu sesi 

s h a r i n g 

pengalaman selama 

ret r et  padang 

gurun nasional oleh 

masing masing 

perserta retret. Puji 

Tuhan shar ing 

pengalaman yang positf dari para 

peserta retret, sesi sharing berakhir 

dengan penerimaan berkat dari 

Romo C.Verbeek OCarm. Masing-

masing perserta kembali ke daerah 

masing-masing dengan suka cita.     

Meditasi bersama di kapel  

Sesi Pengajaran 
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Dalam rangka menyambut 

sewindu  meditasi kristiani 

komunitas Bandung pada bulan 

Juni 2015 , mengadakan Retret 

pada tanggal 6 -8 Maret 2015 

dengan tema “Meditasi Kristia-

ni : Sebuah Jalan Keheningan”, 

retret ini diadakan di Villa Deo 

Gratias, Villa Istana Bunga Lem-

bang, Bandung, dengan Romo 

Siriakus Maria Ndolu O.Carm 

sebagai pembimbing retret dan did-

ampingi oleh Ibu Kindawati, jumlah 

peserta yang mengikuti retret ini 

yaitu 38 orang yang berasal masing-

masing berasal dari Jakarta , Bogor, 

Cimahi dan Bandung. 

Kita memerlukan keheningan supa-

ya bisa merasakan kehadiran dan 

jamahan Tuhan, dalam keheningan, 

kita akan menemukan diri sejati 

kita. Topik pembahasan yang diba-

has selama retret yaitu seputar 

apakah itu meditasi kristiani?, 

bagaimana cara meditasi kristiani 

mel ihat  Tuhan,  baga imana 

melakukannya dan apa buahnya 

 

Foto bersama peserta retret padang gurun nasional 

untuk kita. Dinamika Perjalanan 

Meditasi:  para rahib padang gurun 

berbicara tentang tahap tahap yang 

berbeda dari perjalanan rohani ini, 

ketika kita mulai sebuah perjalanan 

rohani menuju hati kita, seringkali 

memulainya dengan antusiasisme 

yang besar sehingga masuk dalam 

godaan kesombongan rohani (7 

dosa pokok). Setelah beberapa saat 

kita akan mengalami kekeringan ro-

hani yg disebut accedia akan merasa 

jenuh, tidak ada guna, buang wak-

tu, hilang gairah,mengalami keputus 

asaan, menghadapi situasi seperti ini 

kita tetap bertahan, tetap bermedi-

tasi walau tak ada hiburan. Bila 

kita dengan tekun melewati 

saat accedia kita akan mencapai 

apa yg disebut Apatheia yg di-

warnai oleh virtue keutamaan-

kerendahan hati, akan men-

galami kepenuhan dalam Roh, 

dalam hidupnya mengalir cinta 

kasih dari dalam dirinya yg 

disebut Agape yg berarti Kasih 

dan Kasih itu adalah Allah. 

Pengajaran Romo Siriakus bagi 

meditator baru, makin memperjelas 

apa, bagaimana dan buah-buah 

Meditasi. 

Bagi peserta meditator lama pun 

sangat berguna  makin diperdalam 

pengetahuan tentang Meditasi Kris-

tiani. Selain pengajaran kami juga 

melakukan meditasi jalan diruang 

terbuka untuk melatih agar peserta 

makin fokus pada mantra. 

Semua peserta pulang dengan 

perasaan senang, puas, bahagia, 

suasana kekeluargaan pun terasa 

sangat dekat.. 

 

Jalan contemplative  
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Pada tgl 14 Maret 2015. Kelompok 

Meditasi Kristiani Bumi Serpong 

Damai mengadakan Rekoleksi yang 

dipimpin oleh  

Romo Siriakus  OCarm.  

Kita bisa membayangkan bahwa 

Padang Gurun itu tempat yang 

gersang, panas terik, tidak ada  apa–

apa, airpun susah didapat, yang ada 

hanya pasir, pasir dan pasir. Tetapi 

bagaimanapun disitu masih ada 

keajaiban luar bisa megahnya yaitu 

Piramit-Piramit makam para raja 

zaman dulu, dan ada gunung Sinai 

yang menjulang tinggi, tempat Mu-

sa menerima sepuluh perintah Allah.  

Dalam Kitab Keluaran, kita bisa 

membaca sejarah keselamatan 

Bangsa Israel dari perbudakan 

bangsa Mesir, mereka harus 

melewati  PADANG GURUN  

s e l a m a  4 0  t a h u n .  T i d a k 

mengherankan kalau mereka 

menjadi menggerutu, jenuh, bosan, 

sukar mencari makan dan minum 

yang enak. Mereka memberontak 

Sesi pengajaran 

 

Foto bersama peserta retret komunitas Bandung 

kepada Musa Sang pemimpin dan 

bahkan membuat Allah yang lain. 

Berhala-hala mereka yang mereka 

sembah. 

Hanya orang yang murni hati dan 

tetap setia kepada Allah dan focus 

kepada Allah yang menuntun, akan 

masuk kedalam Tanah terjanji. 

Disepanjang perjalanan bangsa 

Israel selalu di dampingi Tuhan, 

Tuhan menyertai dan memimpin 

mereka, Tuhan memberi  air untuk 

minum, memberi mana dan burung 

dara untuk makan. Tetapi hati 

mereka itu tidak peka akan 

kehadiranNYA tidak peka akan 

cintaNYA. Mereka menggerutu, 

mengeluh terus menerus... bahkan 

membuat illah-illah lain. Bagaimana 

dengan kita? 

Pengalaman Padang Gurun 

Kita bisa mengalami secara  FISIK; 

tempat gersang panas, susah air, 

tidak ada apa-apa yang ada hanya 

pasir (seperti bagian tanah Palesti-

na) kehidupan ditempat ini sangat 

sulit; Kesulitan hidup secara fisik 

semacam ini bisa kita alami didalam 

kehidupan kita. Pengalaman padang 

gurun sebagai tempat latihan 

R o h a n i ;  m e n j a d i k a n  k i t a 

kuat,dewasa, setia, bertanggung 

jawab, dimurnikan( kita menjadi 

Anak Allah yang sempurna).  

Padang Gurun Dalam Kehidupan 

Sehari-Hari  

Rutinitas; melakukan kegiatan baik 

dirumah maupun ditempat kerja 

yang mempunyai ritme yang sama, 

aturan yang sama dan terus 

menerus (orang menjadi bosan, 

jenuh, tidak suka dll. Kesepian;  

Padang Gurun ini muncul ketika kita 

merasa disingkirkan/ditinggalkan 

teman dekat. Ditinggal mati orang 

yang kita cintai dan mencintai kita, 

diputuskan kekasih, jatuh sakit 

lama/tidak kunjung sembuh dan 

tidak ada yang memberi perhatian, 

tidak ada yang berkunjung.  
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Kehilangan makna; Pengalaman 

bahwa didalam hidupnya, didalam 

karya/pekerjaan, tutur kata dan 

semua yang dilakukan tidak berarti 

atau tidak ada makna sama sekali. 

Kita/orang cenderung untuk 

berputus asa dan ingin mengakhiri 

hidupnya. Sikap seperti ini” tidak 

dibenarkan.”  

Tuhan itu menyertai kita dan Tuhan 

mempunyai rencana yang Indah. 

Padang Gurun itu merupakan 

Meditasi bersama 

transisi yang harus dilalui untuk 

mencapai Padang Mistik. Untuk 

mencapai  pengalaman Apatheia, 

kita harus melewati  Padang Gurun. 

Untuk mengalami kebangkitan, kita 

harus melewati sengsara dan Salib. 

Didalam titik jenuh kematian pun 

Tuhan hadir untuk  menolong dan 

ngajak kita bangkit, sebagai Anak 

Allah yang sejati.  

Kami bersyukur kepada  

Romo Siriakus Ndolu OCarm;  

karena dengan waktu yang singkat 

tetapi padat dalam Rekoleksi tgl 14 

Maret 2015 dan dengan Thema: 

Meditasi sebuah kekuatan dari 

“Padang Gurun ke Padang Mistik” 

sangat membakar dan mengobar-

kan semangat, yang telah mengala-

mi putus asa timbul harapan baru.  

Sesi Pengajaran 
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Yang telah berpulang ke rumah Bapa…..  

30 Maret 2015 29 April 2015 

Suster Maria Goretti, OSU Suster Deodatis S.Sp.S 

Bapak Suriendra 

01 Mei 2015 

WCCM Indonesia telah kehilangan mereka meditator yang tekun 

dan setia. 

Semoga arwah mereka diterima disisi Allah Bapa di Surga dan 

mendapat ketentraman jiwa.  


