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SEJARAH KOMUNITAS
MEDITASI KATOLIK SURABAYA

17 Pebruari 1992
Pertemuan I di SD Karitas Jl. Thamrin oleh Romo Akbar direstui
oleh Mgr. Dibyo Karyono
Kegiatan: 1X/minggu pada hari Minggu olah raga & meditasi
 
1993
Di SMA St. Hendrikus Jl. Arif Rahman Hakim
Kegiatan: olah raga & meditasi
 
1995
Di Kapel SMA St. Louis T Jl. Polisi Istimewa 7
Direstui Mgr. Johanes Hadiwikarta
Kegiatan: meditasi & kontemplasi
Moderator I: Romo Haryanto
Moderator II: Romo Thoby M Kraeng



1.
Ada 2 macam doa :

 Doa yang terbatas pada ”Pikiran” disebut ”doa
mental”

     Contoh : doa-doa untuk memohon kepada
Allah apa yang kita mau atau orang lain butuhkan
2. Doa hati, dimana kita tidak berpikir tentang

Allah atau berbicara kepada-Nya atau
meminta sesuatu daripada-Nya.

Meditasi adalah ”doa hati” yang menyatukan kita
dengan Yesus di-dalam Roh.



Meditasi
Apakah Meditasi itu ?
 
Di kalangan katolik, meditasi disebut juga

sebagai: merenungkan, menalari, menggali dan
menganalisis kebenaran sabda Tuhan sampai
pesannya meresap ke dalam hidup dan hati kita,
mencintainya dan membawanya ke dalam
praktek hidup dengan bantuan rahmat.



-

-

 Meditasi adalah latihan rohani yang
membimbing kita ke dalam keadaan

doa yang berpusat pada Kristus.
 

 Kontemplasi adalah keterbukaan
penuh dan kebersatuan mendalam

dengan Kristus melalui cara Hening,
Diam dan Sederhana.

 



MEDITASI vs KONTEMPLASI

Meditasi biasanya berarti segala yang kita
lakukan untuk menjalin komunikasi dengan
Tuhan dalam doa.
 
Kontemplasi segala hal yang dilakukan Tuhan
dalam diri kita, pencerahan diri kita dengan
pengetahuan Ilahi berdasarkan Kasih Allah.



Meditasi bisa berbentuk diskursi atau non-
diskursi. Meditasi diskursi meliputi
pemikiran, pengkhayalan, daya ingat dan
perasaan.. Kegiatan yang kita lakukan
adalah pembacaan Kitab Suci,
mendengarkan renungan dan ”sharing”
dalam kelompok.



Menurut Rm. Ernest Larkin, O.Carm (1998) ada
langkah ”Langkah Antara” yang merupakan
jembatan yang menghubungkan meditasi
diskursi dan kontemplasi, disebut juga
meditasi non-diskursi.

Meditasi diskursi Meditasi Non-Diskursi
(Teknik ZhenQi)

KONTEMPLASI



Meditasi non-diskursi membantu dalam :
1. menenangkan aktivitas mental kita agar kita
menjadi tenang dan hening serta pasrah
kepada Tuhan
2. membuat kita lebih terbuka terhadap apa
yang ingin dikomunikasikan oleh Tuhan pada
kita



. Dalam meditasi NON-DISKURSI ini diperlukan
konsentrasi yang dalam dan aktivitas mental
yang jernih. Pernapasan Zhen Qi (atau yang lain)
dapat membantu agar kita tetap konsentrasi
serta memiliki pikiran yang jernih untuk masuk
ke dalam Kontemplasi



DOA KONTEMPLATIF

Dalam doa kontemplatif, kita mengadakan
komunikasi dengan Allah dalam keadaan diam.
Kita melepaskan segala upaya kita untuk berdoa
dan belajar ”hadir” di hadapan Allah.



KEHENINGAN DALAM KONTEMPLASI

Apa artinya hening itu? Yang pasti
hening itu bukan berarti ‘sunyi’ atau
tidak ada suara. Bagi saya keheningan
memiliki arti yang lebih dalam.



1.
Ada 3 (tiga) macam keheningan :

Keheningan external
 

Keheningan ini dapat diciptakan
dengan mudah, yaitu mencari tempat
dan waktu dimana tidak terganggu
pada waktu kontemplasi



2. Keheningan internal
Keheningan ini lebih sulit dicapai,

karena membutuhkan
PENGENDALIAN DIRI dan

KESADARAN mengenai kelemahan
kita serta ketergantungan kita pada

Tuhan.
 Bila kita berhasil memasuki

keheningan ini kita mengalami rasa
DAMAI dan ber SYUKUR akan

kehadiran Tuhan dalam hidup kita



3. Keheningan spiritual
 

Keheningan ini hanya bisa dicapai melalui
rahmat Tuhan yang dicurahkan pada kita. Kita
merasa memasuki Hidup Baru dalam lindungan
kasih Allah. Iman kita menjadi lebih kuat karena
kita lebih menyadari bahwa Tuhan senantiasa
dekat dengan kita.



1. Urut-urutan Kegiatan Meditasi Alkitab

Lectio

Meditatio

Laudatio



Laudatio (5 menit)

Kegiatan Komunitas diawali dengan
menyanyikan beberapa lagu pujian
dengan maksud untuk menyadari
keagungan Tuhan yang telah
melimpahkan berkatNya pada diri kita



Lectio (20 menit)
Pembacaan Kitab Suci yang
diteruskan dengan renungan
singkat



Meditatio (30 menit)
1. Pada tahap ini dalam kelompok kecil kita

saling berbagi pengalaman rohani untuk
bertumbuh dalam iman.  Hal ini dapat
dilakukan dengan men’sharing’kan pengalaman
tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup
kita.

2. Dalam mendengarkan orang lain berbicara kita
bersikap rendah hati yaitu dengan tidak
membantah atau mempertanyakan
pengalaman seseorang.



 (65 menit) (65 menit)Kontemplatio (65 menit)
1.Kontemplatio merupakan salah

satu jalan sederhana menuju
Allah

2. Arti dari doa
kontemplatio:
Sebuah doa dengan hati dan
kehendak yang mengarahkan diri
kepada kehadiran Allah.



6. Tahap-tahap dalam kegiatan Kontemplatio (65 menit)
TANDA SALIB

(1) Manusia yang aktif

» Relaksasi/Olah nafas (30 menit)
   Hanya merupakan sarana:
   - untuk memasuki keheningan
   - untuk kesehatan jasmani

»   Menghayati kehadiran Allah (5 menit)
     Kita mulai memasuki keheningan
     dengan merasakan kasih Allah



(2)  Allah yang aktif

» Pasrah Total (25 menit)

 Kita pasrahkan seluruh hidup kita,
    karya-karya dan masalah kita

 Kita pasrahkan semua usaha kita dengan
    keyakinan bahwa kehendak Tuhanlah yang
    terbaik bagi diri kita



(3) Penutup (5 menit)

 Kita mohon pimpinan roh Kudus untuk
mendapatkan buah-buahNya

Doa Bapa Kami dan Salam Maria

Syukur dan Pujian

TANDA SALIB


