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Menjadi Sahabat Allah 
(Belajar dari St. Teresa dari Yesus) 

Oleh: P. Dr. Chris Surinono, OCD 

Biara Novisiat St. Yosep OCD – Bogenga-Bajawa-Flores 

 

Pengantar 

Berbicara tentang bersahabat selalu menarik, karena kita pasti 

pernah mengecewakan dan pernah dikecewakan oleh sahabat. Biasanya, 

dalam situasi itulah persahabatan sejati diuji dan dimurnikan. Ada satu 

pepatah Spanyol yang berbunyi demikian: “Sahabat sejati adalah dia 

yang berbicara segala keburukanmu di depanmu dan segala 

kebaikanmu di belakangmu”. Paus Fransiskus pada tanggal 3 Oktober 

2020 mengeluarkan Ensiklik Fratelli Tuti: Tentang Persaudaraan dan 

Persahabatan Sosial. Persaudaraan dan persahabatan menjadi satu 

tema yang penting dalam hidup manusia, apalagi dalam masa pandemi 

Covid-19 ini, kita dituntut untuk memiliki rasa sebagai saudara dan aksi 

sebagai sahabat. 

Sangat menarik kalau kita belajar dari St. Teresa tentang 

bagaimana menjadi sahabat. Kita cukup membaca surat-suratnya (456 

surat) untuk yakin bahwa St. Teresa memiliki kemampuan untuk 

bersahabat dengan berbagai kalangan dan memiliki kepekaaan untuk 

menjadi sahabat. 

Tidak heran bahwa St. Teresa meletakkan persahabatan sebagai 

dasar: hidup komunitas atau hidup bersama; doa dilihat dan dialami 

sebagai persahabatan dengan Allah; persahabatan membuat hidup 

spiritual semakin manusiawi dan bermartabat, karena Allah dan 

manusia tidak saling meniadakan: manusia dengan seluruh kodratnya 
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tidak melebur dalam kodrat Allah, demikian pun sebaliknya. Allah dan 

manusia adalah dua kenyataan ilahi dan manusiawi yang saling 

memperkaya. St. Teresa tegaskan bahwa semua bentuk dan institusi 

hidup mendapat imbas positif dalam dasar persahabatan: seorang pria 

akan menjadi bapa yang baik jika bisa menjadi sahabat anak-anaknya; 

seorang guru yang baik tentu dikarenakan ia bisa bersahabat dengan 

murid-muridnya. Hidup semakin manusiawi dan damai jika semua 

dibangun atas dasar persahabatan; demikian juga suami istri akan jadi 

keluarga yang baik kalau mereka sungguh bersahabat. Persahabatan bisa 

membuat otoritas semakin manusiawi. Paham ini bisa dimengerti 

karena bentuk relasi sosial dan Gereja pada masanya sangat bersifat 

vertikal dan piramidal. St. Teresa menulis: “berusahalah untuk dicintai 

agar bisa ditaati”. Suasana dan relasi cinta, persaudaraan, dialog dan 

kedekatan akan memudahkan ketaatan dan otoritas dihargai. 

Kita akan lihat empat (4) pokok pikiran utama dalam pembahasan 

ini: (1) Dasar teologi persahabatan Teresa dari Yesus; (2). 

Madah persahabatan dalam pengalaman pribadi St. Teresa; 

(3). Dari persahabatan menuju ke dialog dan pengalaman 

iman; dan (4) Tinggallah dalam persahabatan. 

1. Dasar Teologi Persahabatan Teresa dari Yesus 

St. Teresa dari Yesus adalah anak di jamannya dengan segala 

situasi sosial, eklesial (gereja) dan kehidupan beriman yang dijalani. 

Demikian juga ia menjalani hidup, menulis dan mengajar apa yang ia 

alami dalam konteks masyarakat dan Gereja pada masanya. 

Bagi St. Teresa, persahabatan itu adalah satu teologi atau ilmu 

tentang bagaimana Allah pertama-tama yang menjalin persahabatan 

dengan manusia dan bagaimana manusia menanggapi sapaan dan 
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kerinduan Allah ini. Untuk St. Teresa, pengalaman pribadi akan Allah 

menjadi dasar untuk mengalami dan mengajar tentang bersahabat. 

Konsep tentang Allah yang dimiliki bisa mengubah paham kita tentang 

doa, cinta, hidup spiritual dan relasi kita dengan diri sendiri, dengan 

sesama dan alam semesta. Allah, bagi St. Teresa, itu dekat, maharahim, 

bersahabat dan setia. (NB: Pengalaman dan ajarannya tentang Allah 

ini sangat berbeda dengan dengan pemahaman tentang Allah pada 

umumnya masa itu). 

Dasar teologi persahabatan St. Teresa berdasar pada Allah 

Tritunggal sendiri: Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal selalu 

tinggal dalam persahabatan ilahi dan keluarga Tritunggal Maha Kudus. 

Paus Fransiskus pada suatu kesempatan bercerita demikian. Suatu 

waktu ia ditanya seorang anak kecil. Apa yang dibuat Allah sebelum 

menciptakan dunia? Beliau cukup sulit menjawab pertanyaan itu. 

Namun kemudian beliau katakan kepada anak yang bertanya itu: 

“Sebelum Allah menciptakan dunia, Allah saling mencintai antara Bapa, 

Putra dan Roh Kudus”. Dan Allah menciptakan dunia agar Allah bisa 

mencintai dunia dan segenap isinya, termasuk manusia”. Mencintai 

adalah kata lain dari bersahabat.  

Dasar lain yang ditemukan St. Teresa adalah Kristus sendiri. 

Kristus manusia (Kemanusiaan Kristus) adalah jalan menuju Allah. 

Kemanusiaan Kristus ini berpengaruh pada kemanusiaan sesama. Relasi 

persahabatan, bagi Teresa adalah tiang sentral untuk menjumpai Allah 

dan bertemu dengan sesama. Kristus yang menyatukan manusia dengan 

Allah dan Allah dengan manusia.   

St. Teresa sangat suka dengan teks-teks Kitab Suci yang berbicara 

tentang persahabatan; juga tokoh-tokoh yang menjadi sahabat Yesus: 

Marta, Maria dan Lazarus. Demikian juga pernyataan Yesus sendiri yang 
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menegaskan: “Aku tidak menyebut kamu hamba, karena hamba tidak 

tahu apa yang dilakukan tuannya, tapi Aku menyebut kamu sahabat” 

(Yoh 15:15). Pengalaman St. Teresa tentang Allah sebagai sahabat ini 

menjadi dasar untuk mengajarkan tentang arti persahabatan yang benar 

dan sejati. 

Dari Yesus sendiri, seperti yang dikisahkan dalam Kitab Suci, kita 

temukan beberapa kriteria persahabatan yang baik, seperti: 

menghormati cara berada sahabat, jujur dan ikhlas, percaya, murah 

hati, menerima segala kekurangan dan kelebihan sahabat, ada 

kesalingan, bertahan, menginginkan yang terbaik dan setia. 

Apa yang dibagikan dan ditulis oleh St. Teresa dalam surat-surat 

dan buku-bukunya punya satu tujuan utama dan sentral, yakni 

bagaimana manusia berusaha untuk menjadikan dirinya pantas dan 

layak bersahabat dengan Allah yang sudah mau dan rela menjadi 

sahabat bagi manusia. 

2. Madah Pesahabatan dalam Pengalaman Hidup St. Teresa 

Teologi persahabatan ini tidak didapat dari teori dan ilmu 

pengetahuan, melainkan dari pengalaman pribadinya. St. Teresa mulai 

menyadari pentingnya persahabatan ketika mulai pendirian Ordo 

Karmel Tak Berkasut (OCD). Bersahabat dengan sedikit orang (sepupu, 

seorang novis, Sr. Maria Briceño, Sr. Juan Suarez) membuat Teresa 

yakin bahwa ia harus mulai satu cara hidup Karmel yang baru dengan 

sedikit saja anggota. Karmel yang baru ini perlu punya ciri dan karakter 

tersendiri, yakni “menjadi sahabat-sahabat Allah dan sesama”. 

St. Teresa yakin bahwa bersahabat bisa memenuhi jiwa dan 

membantu kita bertumbuh. Kehilangan sahabat membuat jiwa 

kehilangan sesuatu; ada yang kurang. Tahun 1578 ia mengunjungi Biara 
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Pertapaan Karmel OCD di Toledo. Namun ia tidak temukan seorang 

sahabat karibnya di sana, Nyonya Luisa de la Cerda. Kemudian ia 

menulis: “betapa saya merasa sepi ketika saya tidak melihat Nyonya dan 

sahabatku di sini” (Surat 8). Dari Toledo juga ia menulis surat kepada 

Pater Gracian: “hal yang luar biasa ketika jiwa bisa memahami jiwa yang 

lain; jiwa yang demikian tak akan kekurangan apapun bahkan tak akan 

dibuat lelah”. 

Persahabatan bagi St. Teresa adalah satu hati dalam melihat, 

menginterpretasi dan mencintai hidup. Saling mengerti dua orang di sini 

adalah menyatukan segala hal dalam satu hati dan jiwa. Bukan dua gelas 

yang berdekatan secara fisik, tapi dua gelas dengan satu isi yang sama, 

sehingga ketiadaan gelas yang satu membuat gelas lain merasa 

kehilangan, sepi, kosong dan tanpa harapan. Jadi, untuk St. Teresa, 

bersahabat adalah pintu dan sekaligus ruang untuk mengatasi segala 

kesulitan hidup bersama-sama. 

Kehadiran sahabat tidak pernah membuat lelah. Setiap 

perjumpaan dan ada bersama sahabat adalah momen yang baru. Tidak 

ada kata dan tindakan yang diulang dan membosankan, tapi sebaliknya 

selalu ditemukan hal baru dan baik, sehingga bagi Teresa, persahabatan 

adalah media dan sarana yang dimilki manusia untuk selalu dilahirkan 

baru; membangkitkan semangat dan menemukan hal baru setiap saat. 

Oleh karena itu, ia tegaskan untuk membangun komunikasi baik dalam 

kehadiran fisik ataupun dalam roh. Karena, “tidak mungkin kekurangan 

bahan dan kata untuk berbicara dengan sahabat”. Sahabat tidak akan 

melihat apakah hal yang dikatakan itu menarik, enak didengar dan 

menyenangkan, tapi yang lebih penting bagi seorang sahabat adalah 

dialog, komunikasi, bicara dengan kata atau mimik saja. 
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Persahabatan adalah salah satu bentuk memberi diri secara gratis 

agar orang lain bisa hidup dalam diri kita, sehingga bagi St. Teresa 

sahabat itu memungkinkan kita untuk memperluas hati dan melebarkan 

hidup bagi sesama. Persahabatan baginya adalah kata lain dari cinta 

kasih. Cinta dan bersahabat, bagi Teresa adalah satu dan sama. Cinta 

dan persahabatan sejati akan membuat kita melupakan diri sendiri demi 

sahabat, karena “kekuatan persahabatan sejati ada dalam cinta kasih; 

kita melupakan sukacita kita agar bisa memberi sukacita kepada dia 

yang kita kasihi” (bdk Pendirian, 5, 10). 

a. Bersahabat sebagai perjumpaan manusiawi 

Dalam salah satu suratnya kepada Pater Gracian, St. Teresa 

menulis tentang pengalamannya bertemu dengan Ibu dari Pater 

Gracian, Juana Dantisco di Toledo. Ia menulis “saya senang sekali untuk 

bercerita kepada Pater yang terhormat bahwa ketika bertemu, saya 

membuka selubung wajah saya. Saya kira ia tidak mengenal saya. Ia 

ingin sekali membuka seluruh diri dan hati saya kepadanya” (Surat 120). 

St. Teresa yakin bahwa persahabatan itu adalah soal membuka hati dan 

percaya, seperti orang buta di Yeriko, Maria Magdalena, atau sahabat 

Yesus di Betania. Marta yang melayani, Maria yang mendengarkan 

Tuhan, dan berkat besar makan pada meja mereka, dan bahkan pada 

piring mereka” (bdk JK 37, 5). Yesus, bagi St. Teresa adalah tamu yang 

membangkitkan kerinduan untuk berjumpa dan berbagi. 

Proses untuk berjumpa dengan sahabat ibarat kita sedang 

mengamati sebuah Katedral besar dan megah. Pengunjung Katedral 

akan mulai dari luar, perlahan masuk dan menemukan keindahan 

arsitektur di dalamnya yang kaya dengan sejarah dan keindahan. 

Demikian juga dalam berjumpa dengan sahabat. Mulai dari aspek yang 

kelihatan, kata-kata dan gestur tubuh, lalu masuk sampai ke dalam inti 
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diri sahabat. Proses perjumpaan dengan sahabat dalam inti diri ini 

dijelaskan dengan sangat indah dalam buku Puri Batin. Dalam puri ke 

tujuh terjadi perjumpaan dengan Allah dan sahabat. Di situ, dalam 

perjumpaan itu terjadi bagi mereka “hal-hal yang sangat rahasia” (1PB 1, 

3). Ada banyak kisah konkret bagaimana St. Teresa membangun 

persahabatan sebagai satu perjumpaan yang memanusiakan. Dalam 

surat-suratnya, St. Teresa perlihatkan diri sebagai seorang sahabat 

sejati. Ia bahkan bisa masuk dan sungguh merasakan apa yang dirasakan 

oleh para susternya. Persahabatan sejati dan manusiawi akan 

menjauhkan orang dari merasa diri lebih tinggi dan lebih rendah. 

Artinya orang tidak akan sombong karena uang, kedudukan, ketenaran 

dan prestasi, karena dalam bersahabat hanya ada ketulusan dan saling 

menghormati. 

b. Bersahabat: ruang untuk mendidik 

Persahabatan, bagi St. Teresa adalah ruang untuk mendidik diri, 

membangun hidup sosial dan religius yang lebih manusiawi dan 

bermartabat. Para sahabat bisa menjadi jembatan untuk memperkaya 

dan bertumbuh dalam kepribadian yang sehat. Persahabatan membuka 

hati, membantu kita untuk bukan saja merasa didampingi tapi juga bisa 

lebih yakin dan kuat; membebaskan kita dari segala ketakutan dalam 

hidup dan kerja. Dunia kita sekarang diliputi berbagai macam alasan 

untuk takut. Takut mati karena pandemi, orang muda yang takut gagal 

dalam hidup masa depan; takut tidak dapat pekerjaan, takut gagal dalam 

membangun keluarga; mendidik anak-anak, dll. 

Tahun 1581, St. Teresa menulis surat kepada Pater Gracian 

memintanya untuk memperhatikan Pater Yohanes dari Salib. “Saat-saat 

ini, jangan abaikan dia, karena dia adalah seorang sahabat yang baik” 
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(Surat 326). Teresa takut kalau-kalau Yohanes dari Salib merasa tak 

dibantu, didampingi dan dicintai setelah ia dipenjarakan. 

Ia banyak menulis tentang persahabatan ini dalam Buku Hidup, 

khususnya bab 2, 3-6. “Bapa dan saudara-saudariku sangat bersahabat”. 

Ia selalu rindu agar sahabat-sahabatnya itu setia, adil dan bertanggung 

jawab. St. Teresa sadar bahwa persahabatan adalah ruang transformasi 

diri dan sesama. Tapi di sisi lain ia juga merasakan akibat negatif dari 

sesama yang tidak menjadi sahabat sejati: “kadang saya takut akan 

akibat buruk karena sahabat yang buruk” (Hidup 2, 5). Banyak kisah lain 

yang diceritakan oleh St. Teresa soal aspek mendidik dalam 

persahabatan. Ketika ia berusia 14 tahun, bersama sepupunya yang 

banyak membuang waktu dan berbicara hal yang ia tidak suka. Ia 

seorang yang selalu membuat masalah, tapi ia berusaha untuk selalu 

mengalihkan pembicaraan dan membuatnya sadar akan itu. Bersahabat 

yang baik itu mengubah diri dan mengubah sesama serta membuat 

semakin dewasa dan bebas. 

St. Teresa temukan aspek positif dari persahabatan. Persahabatan 

itu adalah ruang untuk mendidik diri dan mendidik orang lain. Ia sangat 

menuntut untuk hal ini. Ia tidak ingin waktu yang kita miliki yang 

singkat ini sia-sia dan tidak berarti bagi orang lain. Ia sangat 

menekankan kejujuran dalam hidup, meski dengan sahabatnya. Kepada 

Pater Ambrosio Mariano ia menulis: “Dalam urusan menerima seorang 

postulan, kalau saya lelah dan kehilangan kesehatan, maka masalahnya 

kita akhiri, tapi ketika berhubungan dengan kesadaran dan kejujuran, 

maka tidak cukup sahabat, saya lebih berutang kepada Allah daripada 

kepada siapapun” (Surat, Oktober 1576). 

Sahabat yang baik adalah dia yang membentuk dan mendidik 

suara hati dan kejujuran sahabatnya, meski itu terasa sakit. Sahabat 
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adalah dia yang membantu sahabatnya untuk sadar dan bertanggung 

jawab. Sehingga, ia katakan: “ketika saya semakin mengasihi, semakin 

saya tidak merasa kekurangan apapun” (Surat 309). Persahabatan 

ruang untuk melebarkan sukacita dan berbagi kesedihan dan kesulitan 

hidup. 

3. Dari Persahabatan ke Dialog dan Pengalaman Iman 

Doa bagi St. Teresa adalah berjumpa dengan seorang Sahabat 

Terbaik: Yesus Kristus. Persahabatan menjadi satu dialog iman; dan doa 

dihidupi dan dialami sebagai satu persahabatan. Doa bagi St. Teresa 

tidak lain adalah persahabatan (Hidup 8, 5). (Tentang ini nanti akan 

dibicarakan pada kesempatan kali berikut). Kita sering lelah dan jenuh 

dalam berdoa; bahkan dari sedikit waktu yang dipakai untuk berdoa, 

kita seakan tak mendapatkan apa-apa darinya. Untuk itu, kita perlu 

dengar apa yang St. Teresa katakan: “Oh betapa bersahabat baik, 

Tuhanku”! Mengapa Kamu terus memberi hadiah (kepada sahabat) dan 

terus menderita, dan mengharapkan agar terjadi apa yang Kamu 

kehendaki; sementara Kamu menderita karena mereka” (Hidup 8, 6). St. 

Teresa mau tegaskan bahwa berdoa adalah pergi bertemu Yesus, 

Sahabat yang selalu menanti kita, meski Ia menderita. 

Dalam doa, Sahabat memberi hadiah kepada sahabat-Nya 

(pendoa). Hadiah pertama yang diberikan Allah Sahabat adalah: 

menerima, merangkul diri pendoa ke dalam diri-Nya agar pendoa tidak 

merasa seakan tamu asing dalam persahabatan itu, “sampai semakin 

berkembang kerinduan untuk semakin banyak waktu berada bersama-

Nya”. Kedua, Sahabat memberi hadiah diri-Nya sendiri. Ia perlihatkan 

semua yang Ia kerjakan bagi sahabat-Nya: cinta dan penderitaan; 

kerahiman, kebesaran dan karya keselamatan-Nya bagi sahabat-

sahabat-Nya. 



Karmelit Tube, 30 Januari 2021                                                                                  10 

Bagi St. Teresa, doa itu adalah bertemu sahabat yang mau 

memberikan yang terbaik bagi sahabat-Nya, maka doa bukan 

kesempatan untuk minta ini dan itu, karena yang kita dapat dalam doa 

bukan lagi apa yang diciptakan, tapi adalah Pencipta itu sendiri. 

Pencipta dan sahabat kita akan menanti dan menjaga kita selalu, artinya, 

menurut St. Teresa, Ia memberikan apa saja sesuai kemampuan kita 

untuk menerima, agar dengan itu pendoa akan semakin mencintai dan 

membiarkan diri diubah oleh cinta Sahabat ini. 

Kalau persahabatan adalah ruang untuk berjumpa dan 

bertransformasi diri, maka doa adalah tempat dan momen terbaik untuk 

itu. Karena, bagi St. Teresa, “meski pribadi (pendoa) bisa menjadi 

seperti sampah yang sangat kotor dan berbau busuk, namun Sahabat 

menjadikannya satu taman penuh aroma bunga mewangi. Rajanya bisa 

mencabut dan membuang segala rerumputan liar dan menggantinya 

dengan tanaman yang baik” (Hidup 11, 6). Sahabat akan meletakkan 

seluruh kepercayaannya pada Sahabat Sejati, karena “Tuhan lebih tahu 

apa yang Ia kerjakan daripada apa yang kita inginkan” (Hidup 11, 1). 

Karena demikian kata Tuhan: “kapankah Saya kurang bagimu? (Surat 

184). St. Teresa mengajak untuk sungguh mempercayakan diri pada 

kerahiman Allah yang tak pernah kurang bagi sahabat-sahabat-Nya. 

Jadi, persahabatan sebagai dialog iman dan pengalaman perjumpaan 

bukan hanya bersifat vertikal, manusia kepada Allah dan Allah dengan 

manusia, melainkan juga berdimensi horizontal, yakni manusia dengan 

sesamanya. 

St. Teresa selalu temukan dalam sahabat dan persahabatan jalan 

dan kesempatan untuk bertumbuh dan bertahan dalam hidup religius. 

Kadang ia mengeluh juga bahwa ketika ia “jatuh dalam kesalahan ada 

banyak sahabat, namun untuk bangun kembali, hanya ada sedikit 

sahabat saja”. Maka, menurutnya, sampai kita sungguh menjadi kuat 
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dalam kebajikan dan tidak takut dengan kesulitan dan penderitaan, kita 

butuh banyak sahabat yang baik, setia dan kuat, karena kita bisa belajar 

dari pengalaman mereka. 

4. Tinggallah dalam Persahabatan 

Kita sudah secara garis besar melihat arti bersahabat menurut 

pengalaman dan ajaran St. Teresa dari Yesus. Allah adalah Sahabat. 

Allah selalu rindu bersahabat dengan setiap pribadi. Demikian juga, St. 

Teresa memberikan kita pesan hidupnya bagaimana manusia perlu 

menjadikan dirinya layak menjadi sahabat Allah dan menjadi sahabat 

sesama. Namun demikian, bersahabat dan persahabatan bukan sesuatu 

yang statis dan tetap, tetapi dinamis dan terus berkembang sebagaimana 

diri manusia juga dinamis dan berkembang dalam seluruh aspek dan 

dimensinya. (Nanti penjelasan selanjutnya akan kita lihat upaya 

konkret untuk menjadi sahabat yang baik dalam penjelasan tentang: 

DOA SEBAGAI PERSAHABATAN (Seri#2); DASAR DOA 

PERSAHABATAN DAN TINGKATAN PERSAHABATAN DALAM PURI 

BATIN (Seri #4) dan PUISI NADA TE TURBE (Seri #6). 

Pada bagian terakhir ini, kita ingin melihat bagaimana untuk bisa 

terus berada atau tinggal dalam persahabatan. Tinggal atau berada 

dalam persahabatan perlu, menurut St. Teresa dari Yesus, mulai dari 

kemurahan hati dan semangat komunikasi kita. Dua hal ini tak akan 

pernah ada kata habis, baik dalam diri mereka yang sungguh punya 

kasih; dalam diri mereka yang bersahabat bukan memenuhi kebutuhan 

psikologis dan kepentingan diri semata. 

Sahabat yang baik itu adalah mereka yang lebih bahagia dengan   

memberi daripada menerima. Graham Greene katakan dunia dewasa ini 

lebih butuh sahabat dan persahabatan daripada kebutuhan material. 
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Artinya, kita butuh St. Teresa yang mengajarkan seni membangun 

persahabatan dengan Allah dan sesama; seni mengembangkan cinta 

kasih dalam iklim dan alam persahabatan sejati. 

Tinggal dalam persahabatan hanya mungkin kalau kita merasa 

bahwa bersahabat itu penting dan baik untuk pertumbuhan jiwa dan 

raga. Demikian juga, kalau kita sadari bahwa persahabatan itu tak akan 

pernah selesai bertumbuh. Ia tetap dan perlu terus disempurnakan dan 

dimurnikan. Tinggal dalam persahabatan adalah membiarkan diri 

menjadi diri sendiri dan sahabat menjadi dirinya, bukan ikut-ikutan; 

bukan memanfaatkannya, bukan membiarkannya menggunakan sepatu 

kita. Itu bukan sahabat. Itu bukan hidup; bukan cinta kasih. Yang 

demikian bukan tinggal dalam persahabatan. Sahabat itu ibarat ibu yang 

membiarkan hidupnya untuk orang lain; yang membiarkan dirinya 

menjadi sumber makanan dan hidup bagi anaknya. 

Tinggal dalam persahabatan mengharuskan kita, sebagaimana 

dianjurkan St. Teresa dari Yesus, untuk tidak licik, tanpa rasa terima 

kasih, tanpa rasa simpati dan empati; tanpa rasa peduli dan peka dengan 

sahabat. Dengan rumusan yang lebih positif, kita bisa katakan bahwa 

dalam bersahabat perlu hati yang tulus dan murni, dengan mata yang 

jernih dan hati terbuka serta tangan terentang. Allah sudah lebih dahulu 

menjadi sahabat kita, maka kita perlu menemukan kekuatan dalam dan 

dari Allah sendiri agar kita juga layak menjadi sahabat Allah dan sahabat 

sesama.*** (Oleh: P. Chris Surinono, OCD) 

*** 

Dibuat di Bajawa, 24 Januari 2021 

Diedit di Gadingan-Jogja, 25 Jan 2021 

(Editor: Fr. Eky Junedin, OCD) 


