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Doa adalah  
Bersahabat Dengan Allah 

Menurut St. Teresa dari Yesus 

Oleh: P. Kosmas Tika Roga, OCD 

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

 

Awal Kata 

Para pencinta Karmel di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan memasuki 

Serial Webinar kedua, dengan tema umum: “Belajar Menjadi Sahabat Allah 

bersama St. Teresa dari Yesus”, dan subtema yang akan saya bawa saat ini 

adalah: “Doa adalah Bersahabat dengan Allah menurut Santa Teresa 

dari Yesus.” Sebelum kita memasuki inti atau isi dari webinar kita kali ini, saya 

perlu memperkenalkan diri agar bisa menjadi sahabat yang baik, karena sahabat, 

tentu diawali dengan sebuah perkenalan. Saya, P. Kosmas Tika Roga, OCD. Masuk 

biara Karmel, 16 Juli 2001. Itu berarti baru 20 tahun. Menjadi Imam Karmel: baru 7 

tahun lebih. Dengan sedikit perkenalan dan kata pembuka, marilah kita memulai 

pada bagian isi yang sudah saya siapkan bagi para saudara-saudari semua. 

Teresa atau Theresia? 

Hal pertama yang perlu kita sepakati bersama adalah mengenai sapaan yang 

ditujukan kepada Santa Teresa. Perlu kita ketahui di dalam Gereja Katolik ada 

banyak sekali orang kudus. Dalam daftar orang kudus Gereja Katolik Roma, tahun 

2005, ada sekitar 7 ribu orang yang sudah digelar kudus dan berbahagia (santo-

santa, beato-beata). Ini belum terhitung, sekitar 2.000 orang yang digelar kudus dan 

berbahagia oleh Paus Benediktus dan Paus Fransiskus. 

Dari ribuan orang kudus ini, kita mengenal ada para kudus yang memiliki 

nama yang sama. Dan tidak banyak dari antara kita yang bisa membedakan antara 

orang kudus yang satu dengan orang kudus yang lainnya. Kita mengambil contoh: 

St. Yohanes. Ada begitu banyak Yohanes, di antaranya: Yohanes Pembaptis, Yohanes 

Krisostomus, Yohanes Don Bosko, Yohanes Maria Vianey, Yohanes dari Salib, dll. 

Maka, bila seorang anak hanya bernama Yohanes, maka akan mengalami 

kebingungan jika hendak dipestakan santo pelindungnya. Atau St. Fransiskus. Ada 
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Fransiskus Asisi dan Fransiskus Xaverius. Dua orang yang berbeda. Fransiskus Asisi 

hidup di abad 12, sekitar tahun 1181, sedangkan Fransiskus Xaverius hidup pada 

tahun 1506. Fransiskus Asisi orang Italia, sedangkan Fransiskus Xaverius adalah 

orang Spanyol. Fransiskus Asisi adalah pendiri Ordo Fransiskan, sedangkan 

Fransiskus Xaverius adalah seorang Jesuit. 

Begitu pula dengan Santa Teresa. Kebanyakan orang di Indonesia, saat 

mendengar nama Santa Teresa, mereka langsung merujuk pada Mother Teresa yang 

dari Kalkuta, India. Bahkan ada seorang OCDS yang pernah menulis status di 

Facebook, demikian: “Solo Dios Basta (Mother  Teresa dari Kalkuta)”. Mungkin 

karena dia adalah seorang yang saleh pada abad ini, dan karyanya bisa dilihat oleh 

banyak orang di zaman sekarang. Padahal, Santa Teresa Avila dan Mother Teresa 

Kalkuta adalah dua orang kudus yang berbeda. 

Tahun 2016 ada kanonisasi Mother Teresa Kalkuta. Ada rasa ingin tahu 

mengenai berapa banyak orang kudus dalam Gereja Katolik yang bernama Teresa. 

Jawabannya ada 11 orang. Selain itu, ada 25 beata yang juga bernama Teresa. Dan 

dalam Ordo Karmel Tak Berkasut (OCD) sendiri ada lima orang Santa bernama 

Teresa. Mereka adalah Teresa Avila, Theresia Lisieux, Teresa Benedikta dari Salib, 

Teresa Margareta Redi dan Teresa dari Los Andes. 

Sekarang kita harus mengenal dulu secara singkat siapa lima Santa Teresa ini. 

Santa Teresa de Jesus (dari Yesus) lebih dikenal dengan nama Santa Teresa Avila. 

Orang di Indonesia kalau ditanya pernah dengar (jangan dulu menanyakan siapa, 

dari mana, dll tentang Santa Teresa Avila) Santa Teresa dari Yesus, orang akan agak 

bingung. Tetapi kalau ditanya pernah dengar nama Santa Teresa Avila? Nah, itu bisa 

ada kemungkinan orang akan menjawab, “iya pernah”. Begitu pula dengan nama 

Santa Teresa Benedikta dari Salib. Siapa itu? Tak kenal. Mungkin itulah jawaban 

yang akan kita dapat. Tetapi kalau kita bertanya, pernah dengar Santa Edith Stein? 

Orang akan langsung bisa menjawab, “ya”. Bahkan di Bajawa, nama dua santa ini, St. 

Teresa Avila dan Edith Stein dijadikan nama truk angkutan manusia. Lanjut lagi 

dengan Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus, orang lebih mengenalnya sebagai 

Santa Theresia Lisieux. Dan hanya Santa Teresa de los Andes yang tetap dikenal 

dengan nama yang sama. Asal keempat Teresa dari Ordo Karmel Tak Berkasut ini 

pun berbeda-beda. Santa Teresa Avila berasal dari Spanyol. Santa Theresia Lisieux 

berasal dari Prancis. Santa Teresa Benedikta dari Salib adalah keturunan Yahudi 
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kelahiran Jerman. Santa Teresa de Los Andes berasal dari Chile (Amerika Selatan). 

Terus, siapa itu Santa Teresa Margareta Redi? Dia adalah seorang Italia yang lahir 

pada 17 Maret 1770. Dari kelima santa ini, Teresa Avila dan Theresia dari Lisieux 

adalah dua santa yang lebih terkenal di kalangan umat kita. Nah, untuk membedakan 

kedua santa ini, kita perlu menyapa “Teresa” bukan Theresia untuk “Santa Teresa 

Avila” atau Santa Teresa dari Yesus dan “Theresia”, ada huruf „h‟ dan „i‟ untuk Santa 

Theresia Lisieux atau Santa Theresia dari Kanak-Kanak Yesus. 

Siapa itu Santa Teresa dari Yesus? 

Untuk kita ketahui Santa Teresa dari Yesus adalah seorang reformator, 

pendiri Ordo Karmel Tak Berkasut pada abad ke-16. Kita para karmelit patut 

berbangga karena, dia adalah seorang yang kudus, wanita pertama dalam Gereja 

Katolik yang mendapat gelar Doctora de la Iglesia/ Doctor of the Church/ Pujangga 

Gereja pada 27 September 1970 oleh Paus Paulus VI. Jadi, pada 27 September 2020 

kemarin, genap 50 tahun Santa Teresa digelar sebagai Pujangga Gereja. Dia adalah 

seorang mistikus yang sangat penting dalam Gereja Katolik pada umumnya dan 

Spanyol khususnya. Santa Teresa berkontribusi kepada Gereja dengan kharismanya 

dalam membaharui Karmel lewat doa dan aksi. Oleh karena itu, Santa Teresa 

mendapat banyak julukan seperti pendoa, mistikus, reformator, pendiri, kudus, 

karismatik, dll. 

Di  Avila, tempat  kelahirannya,  ada banyak  sekali  perempuan  yang  

bernama Teresa. Bahkan ada perkumpulan Teresa berdasarkan usia. Teresa berusia 

anak-anak, remaja dan orang tua. Untuk orang Avila (los abulenses) yang sungguh 

mengenal sejarah Santa Teresa, biasanya tidak langsung menyebut nama Santa 

Teresa. Mereka menyapanya dengan: “La Santa”. Berdasarkan informasi lisan yang 

saya peroleh, mereka memanggil demikian, karena memandang Santa Teresa  

sebagai  sosok  yang  sangat  kudus,  dan  tidak  layak  menyebut  namanya secara 

langsung. Hal ini pula terjadi dalam keluarga kita sebagai rasa hormat kepada orang 

tua kita, kita tidak menyebut nama bapak dan mama kita secara langsung. 

Di luar kota Avila, ada yang menyebutnya: Santa Teresa de Cepeda y 

Ahumada, ada pula yang memanggilnya Santa Teresa de Avila. Dalam surat-

suratnya, Santa Teresa sering menggunakan nama Teresa de Ahumada di bagian 

akhirnya. Pertanyaan muncul, mengapa dia menggunakan nama Teresa de Ahumada 

dan bukan Teresa de Cepeda? Berdasarkan kebiasaan orang Spanyol pada masa itu 
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bahkan sampai saat ini, nama belakang anak diambil dari nama belakang ayahnya 

atau gabungan nama belakang (los apellidos) ayah dan ibunya. Berdasarkan 

penafsiran, Teresa lebih menggunakan nama belakang ibunya, “Ahumada” karena 

“Cepeda”, nama belakang ayahnya adalah nama khas untuk orang Yahudi. Dan ada 

kesan, Santa Teresa menghindari penggunaan nama belakang “Cepeda” ini, karena 

rasa takut akan sikap inkuisisi pada masa itu yang sangat keras. Mereka bisa saja 

melarang untuk menerbitkan semua buku, karya- karya Santa Teresa, karena punya 

latar belakang Yahudi. Nama Teresa de Ahumada, digunakannya selama ia berada di 

Biara Inkarnasi. Namun setelah ada pendirian biara yang baru, San Jose (St. Yosep), 

ia mengganti namanya menjadi Teresa dari Yesus. Nama ini dipakainya sampai ia 

meninggal tahun 1582. 

Data Hidup St. Teresa 

 1515: lahir di Avila, dan meninggal di Alba de Tormes, 1582, usia 67 tahun. 

Ayah: Alonso Sanchéz de Cepeda, Ibu: Beatriz de Ahumada. 

 1529: ibunya meninggal, saat Teresa berusia 14 tahun.  

 1535: masuk Biara Karmel di Inkarnasi, ikrar kaul, tahun 1537. 

 1539: mengalami sakit parah dan dirawat dalam biara. 

 1543: ayahnya meninggal, saat Teresa berusia 28 tahun. 

 1554: perubahan besar dalam hidupnya: permulaan baru, kedewasaan, dan 

kesempurnaan. 

 1554: memulai kehidupan mistiknya. 

 1560: memulai pekerjaannya sebagai penulis. Jadi salah satu alasan Teresa 

menulis adalah pengalaman kedekatannya dengan Allah. Ia menulis dari 

pengalaman pribadinya. 

 1562: memulai tugasnya sebagai pendiri: Pendirian biara OCD pertama, San 

Jose Avila. 

 1567: pendirian biara di luar Avila, perjalanan ke Medina del Campo (biara 

kedua). 

 1575: Lorenzo saudaranya kembali dari America ke Spanyol. 

 1581: perjalanan terakhir dari Avila-Burgos-Alba de Tormes. 

 1582: meninggal dunia di Alba de Tormes, pada 15 Oktober 1582. 

Periode yang paling penting dalam hidupnya 

 20 tahun di rumah bersama ayahnya (1515-1535) 
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 27 tahun sebagai karmelit di Biara Inkarnasi (1535-1562) 

 28 tahun pengalaman mistik yang mendalam (1554-1582) 

 22 tahun sebagai penulis dan pendiri (1560-1582) 

Memasuki Kehidupan Religius dan Pembaharuan Karmel 

Ketika Teresa memutuskan untuk masuk biara, ada semacam konflik batin 

yang menyergapnya. Antara rumah dan biara. Ia menulis demikian: 

“Ketika saya meninggalkan rumah ayahku, saya merasakan pemisahan itu begitu 

hebat sehingga rasa sakit kematian itu sendiri tidaklah lebih buruk. Setiap tulang 

pada tubuh saya seperti berantakan. Karena cinta akan Allah tidak dapat merampas 

cintaku pada ayah dan keluarga, segala sesuatu sungguh-sungguh menyakitkan 

sehingga jika Tuhan tidak membantuku, pemikiranku saja tak akan cukup untuk 

melangkah terus. Namun, Tuhan memberikan semangat untuk melawan diri sendiri, 

untuk bisa memenuhi niatku itu. Pada saat saya masuk ke dalam keadaan baru ini, 

saya merasakan suatu kegembiraan yang begitu besar sehingga saya tidak pernah 

lupa bahkan sampai hari ini: dan Allah mengubah jiwa saya ke dalam suatu 

kelembutan yang sangat hebat. Semua hal kecil dari hidup religius menyenangkan 

saya. Dan benar, kadang-kadang ketika menyapu rumah berjam-jam yang pernah 

saya habiskan untuk kesenangan dan dandanan saya, saya teringat bahwa saya 

sekarang bebas dari hal-hal itu yang memberi sara sukacita baru yang mengejutkan 

saya, dan saya tidak bisa mengerti dari mana asalnya” (Hidup, 4:1-2). 

Teresa dari Yesus memulai kehidupan baru di Biara Inkarnasi, 2 November 

1535. Selama hampir dua puluh tahun di sana, dia tidak dapat melaksanakan 

penolakan total akan kesenangan duniawi dan teman-teman. Dia menulis dalam 

buku “Hidup” bahwa dia hanya setengah bertobat: “Tetapi Engkau, Tuhanku, telah 

dipersiapkan bagiku untuk menyalahgunakan karunia-Mu selama hampir dua 

puluh tahun, dan untuk menerima luka sehingga aku menjadi lebih baik”. Usaha 

penolakan itu memang tidak didukung oleh situasi biara saat itu. Perlakuan biara 

terhadap para suster berbeda-beda menurut tingkat status sosial dari mana dia 

berasal, misalnya: sel (kamar suster) dari keturunan bangsawan atau kaya, sangat 

luas. Kamar itu juga diperuntukkan bagi sanak keluarga dan teman-temannya. 

Sedangkan para suster yang lain harus tidur di tempat tidur umum, bersama-sama. 

Koridor biara menjadi jalur lalu lintas yang sangat ramai karena banyaknya orang 

luar. Mereka membawa aneka barang, berita, bergosip, bahkan ada yang turut 

campur tangan dalam urusan remeh-temeh biara, dll. Munculnya grup di antara grup. 
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Yang kaya boleh ber-ngobrol ria dengan kerabat mereka, sementara yang miskin 

harus tetap menjalankan aturan-aturan biara, seperti berdoa dan bekerja. Benar-

benar ribut dan kacau. Biara Inkarnasi saat itu, terkesan seperti kota kecil bahkan 

lebih ramai dari kota Avila sendiri. 

Melihat dan mengalami sendiri suasana biara yang semrawut seperti itu, 

masuklah Santa Teresa dalam situasi yang sangat dilematis. Santa Teresa melihatnya 

seperti pedang bermata dua. Ada saat di mana dia harus bersikap baik kepada para 

tamu, menghibur mereka, memberikan nasihat dan mengajar mereka berdoa, dan di 

sisi lain, kondisi seperti ini justru telah mempengaruhi kehidupan rohani, emosi dan 

afeksinya bertahun-tahun. Hidup doa dan komunitasnya benar-benar tidak jelas. 

Belum lagi masalah pribadi datang menyergapnya. Ia menderita sakit dan harus 

tinggal di luar biara untuk berobat dalam tenggang waktu yang lama. Ia merasa tidak 

bisa memberikan rasa damai kepada rekan susternya, dirinya sendiri dan Tuhan. 

Dalam kecemasan yang besar ini, Teresa berniat untuk pindah ke komunitas 

lain, ke sebuah Biara Inkarnasi yang berada di Valencia, Spanyol Selatan, agar tidak 

ada seorang pun yang tahu tentang perasaan galaunya. Namun Allah mengubah 

narasi hidup perjalanan panggilannya dengan penampakan-Nya sendiri. Suatu hari, 

di hadapan lukisan Yesus yang menderita sengsara, Teresa merasakan pengalaman 

kepedihan yang mendalam bahwa ia telah jauh dari Tuhan. Sejak itu, ia mulai 

berbalik kepada Tuhan, hidup hanya bagi-Nya, tidak peduli betapa pun besarnya 

pengorbanan yang harus dilakukannya, “solo Dios basta” (Allah saja cukup).  

Menurut tulisan dari Maria de San Jose: “Pada suatu hari Santa Teresa 

bersama Maria de Ocampo dan suster-suster lain dari Biara Inkarnasi asyik 

membicarakan orang-orang kudus yang pergi ke padang gurun untuk bertapa. Tetapi 

karena pada zaman itu mereka tidak dapat pergi ke padang gurun maka mereka 

harus mencari biara kecil dengan jumlah suster yang sedikit supaya mereka dapat 

bertapa. Maria de Ocampo lalu berkata: “Seandainya kita tidak bisa menjadi suster-

suster seperti yang tak bersepatu itu (kelompok suster-suster Fransiskan di Avila, 

yang didirikan oleh adik dari Raja Felipe (Philip) II, Putri Doña Juana), masih ada 

kemungkinan untuk mendirikan sebuah biara” (Hidup, 32:10). Santa Teresa melihat 

kemungkinan kecil sekali untuk merealisasikan rencana ini, hanya kerinduan 

mereka yang menyebabkan mereka berpikir bahwa hal itu dapat terjadi. Mereka 

sepakat untuk mendoakan hal ini dengan sungguh-sungguh. 
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Pada suatu hari sesudah menyambut komuni, Tuhan memberikan kekuatan 

kepada Santa Teresa untuk mendirikan biara yang baru. Tuhan berkata kepadanya: 

bahwa “biara itu harus dinamakan Santo Yosef, dan orang kudus ini akan menjaga 

di pintu yang satu dan Bunda Maria di pintu yang lain, bahwa Kristus akan 

menyertainya, dan biara itu akan menjadi bintang yang bercahaya” (Hidup, 32:11). 

Teresa akhirnya, dimulailah pendirian biara meskipun menghadapi banyak 

hambatan, pertentangan dan perjuangan. 

Teresa memulai tahap luar dalam hidupnya dengan mengadakan reformasi 

hidup religius. Perubahan rohani dalam dirinya akhirnya mendorongnya untuk 

menarik diri dari Biara Inkarnasi dengan tujuan untuk membentuk sebuah 

komunitas baru yang jauh lebih sederhana dan kecil (jumlah anggota komunitas 

yang kecil dan klausura yang ketat). Santa Teresa pun mendirikan sebuah biara baru 

yang tidak jauh dari Biara Inkarnasi. Namanya, Biara Santo Yosef. Pada 24 

Agustus 1562, pada pesta St. Bartolomeus, biara ini diresmikan. 

Santa Teresa: Seorang Penulis 

Setelah mendirikan biara yang baru, Teresa mulai memikirkan untuk menata 

aspek interior diri. Bangunan sudah ada, tetapi kerohanian para suster juga perlu 

diperhatikan. Pengalaman rohaninya kemudian dibagikan kepada para susternya di 

biara yang baru, dan dituangkan pula ke dalam tulisan-tulisan. Atas anjuran Bapa 

Pengakuannya, Teresa menulis banyak sekali pengalaman rohani dan nasihatnya ini. 

Ada sekitar 2000 (dua ribu) halaman dari semua tulisannya yang ada di tangan kita 

sekarang. Namun yang ditulisnya tentu lebih banyak dari itu. Sebagian besar 

karyanya, ditulisnya ketika ia berada di Avila. 

Buku terpenting yang ditulis St. Teresa antara lain: Hidup/Autobiografi, 

Pendirian Biara-Biara, Jalan Kesempurnaan, dan Puri Batin. Ada juga 

sekitar 500 surat yang ditulisnya, (meskipun ada yang mengatakan lebih dari 15.000 

surat). Dari 500 surat yang kita miliki saat ini, ada sekitar 100 surat ditulisnya untuk 

Pater Jerome Gracian dari Bunda Allah. Ada banyak tulisan yang hilang, teristimewa 

relasinya dengan Santo Yohanes dari Salib, novel-novelnya yang indah, dll. 

Paus Gregorius ke XV, menegaskan dalam Bula Kanonisasi, 12 Maret 1622:  

“TUHAN, dalam melakukan pekerjaan yang besar, menganugerahi Santa Teresa 

dengan berlimpah semangat kebijaksanaan dan kecerdasan, serta harta kasih 
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karunia, sehingga kemegahannya bersinar seperti bintang yang menyala di dalam 

rumah Tuhan selama-lamanya. Di samping itu, Yang Mahakuasa juga 

menginginkan untuk dijadikan sebagai hiasan yang berharga, yang memperkaya 

dirinya dengan rahmat dan karunia lain, yakni dengan roh kecerdasan, sehingga 

dia (Teresa) tidak hanya meninggalkan contoh-contoh kebajikan dalam Gereja 

Allah, melainkan juga menerangi dengan roh kebijaksanaan surgawi melalui buku-

buku mistik teologi dan risalah-risalah yang saleh lainnya, yang darinya, umat 

beriman menerima buah-buah berlimpah yang menjadi penyemangat harian akan 

kebahagiaan kekal” (Acta sanctorum Octobris, VIII, Bruxellis 1845, 417, hlm. 380). 

Fray Luis dari Leon, seorang penyair, teolog, pengajar dan biarawan St. 

Agustinus dan editor karya-karya Santa Teresa menulis: “Saya tidak mengenal Santa 

Teresa ketika dia hidup di dunia. Saya justru mengenalnya ketika dia sudah berada di 

surga lewat dua hal: tulisan-tulisannya dan hidup para suster”. 

Santa Teresa: Sosok Pendoa 

Santa Teresa dalam kapasitasnya sebagai seorang karmelit, adalah seorang 

biarawati kontemplatif. Dalam hidupnya, Teresa hampir selalu berbicara dan 

menulis tentang doa kepada semua orang yang dijumpainya. Sehingga ketika kita 

berbicara tentang Teresa, pemahaman kita langsung terarah pada doa. Doa menjadi 

tema sentral dari ajaran dan karya Santa Teresa. 

Menurut Santa Teresa, untuk memahami dan menjalankan doa hanya ada satu 

syarat, yakni tahu mencintai. Dalam mencintai ada relasi erat yang terjalin, yakni 

persahabatan. Orang yang mencintai harus bisa bersahabat, dan orang yang 

bersahabat harus bisa mencintai. Berpijak pada dua hal ini, maka menurut Santa 

Teresa doa adalah menjalin persahabatan. Sebuah kalimat klasik dari  Santa  Teresa  

yang  sering  kita  dengar  tentang  definisi doa: “Berdoa  adalah  menjalin 

persahabatan sesering mungkin dan sendirian dengan siapa yang kita 

tahu mencintai kita”. Terjalin dalam relasi, bertumbuh di dalam persahabatan. 

Teresa memahami bahwa akses menuju Tuhan, pertama-tama ditempuh melalui 

manusia  sesamanya. Kemudian, melalui kemanusiaan Yesus Kristus, sebagai akses 

yang paling intim dengan Tuhan. Dan dalam kedua hal ini, baik dengan manusia, 

maupun dengan Tuhan terjalin dalam relasi persahabatan. Di sini mau dikatakan 

bahwa bila relasimu dengan Allah atau hidup doamu kurang baik maka periksalah 

relasimu dengan sesama. Begitu pun sebaliknya, bila relasimu dengan sesamamu 

kurang baik cobalah periksa hidup doamu, relasimu dengan Allah. 
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Ketika Santa Teresa kembali berbicara tentang dirinya, dia lalu memperluas 

tema ini. Pertama-tama, Teresa bercerita tentang persahabatan dengan sepupunya, 

dengan pembantu yang bekerja di rumah ayahnya. Persahabatan dengan Maria 

Bricena, seorang biarawati ketika ia sekolah dan tinggal di asramanya, di mana 

kemudian sungguh mengubah orientasi hidupnya; persahabatannya dengan Juana 

Suarez, seorang biarawati di biara Inkarnasi Avila, yang mempengaruhinya untuk 

masuk biara yang sama dengannya, Biara Inkarnasi; kisah persahabatan bersama 

lima orang temannya yang ingin meningkatkan gaya hidup rohani. Dalam buku 

Hidup, Teresa menulis tentang relasi mereka berlima dalam petualangan hidup 

spiritual, yang saling mencintai di dalam Kristus. Mereka mempunyai satu tujuan, 

yakni berusaha untuk memperbaiki hidup dan menyenangkan serta memuaskan hati 

Allah. 

Perjalanan panjang persahabatan tersebut telah memahat memori dalam 

hidup Santa Teresa. Ada kaum awam, pria, wanita, biarawati, imam, religius, 

pebisnis, bangsawan, orang-orang kecil di pinggiran jalan, dll. Dari relasi 

persahabatan ini, Teresa belajar arti sebuah loyalitas, kasih, kerendahan hati, 

harapan, dll. Namun tidak semua persahabatan berjalan sempurna. Terkadang 

timbul kekacauan dan kecerobohannya dalam berbicara, berpikir dan bertindak  

yang membuat Teresa kehilangan pijakan hidup. Dengan pengalaman itu, Teresa 

membentuk kepribadiannya untuk lebih maju dan lebih baik. 

Belajar dari pengalaman, Teresa lalu mendefinisikan makna sebuah 

persahabatan. Dalam persahabatan, aspek yang paling penting adalah mencintai. 

Tidak ada sahabat yang tidak dilandasi dengan sikap saling mencintai. Cara atau 

sikap mencintai, diwujudkan dalam komunikasi, perlakuan dan pikiran yang penuh 

kasih. Persahabatan yang sejati tidak saling melahap atau memakan, tetapi berusaha 

untuk mengharmoniskan dan menyamakan dalam hal kualitas komunikasi antar 

mereka. 

Benar apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Menurutnya, persahabatan yang 

sempurna adalah persahabatan yang terarah kepada semua kebaikan, yaitu 

ketika semua menghendaki perwujudan kebaikan  secara nyata dalam relasi dengan   

sahabatnya, termasuk dalam mengusahakan hal-hal yang berguna dan 

menyenangkan sahabatnya. 
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Meskipun demikian, Teresa tidak menyangkal adanya kegairahan kedagingan, 

sisi kemanusiaannya. Kita bisa melihat, saat Teresa menulis banyak surat. Ia sangat 

menikmati gairah sebuah persahabatan. Dalam surat-surat itu, kita bisa membaca 

perasaan yang dialami oleh Teresa. Persahabatan dengan manusia inilah yang 

membuat Teresa menikmati cinta yang luar biasa dari Tuhan. Namun terkadang, 

cinta dan kehadiran sahabat membuatnya menderita dan terluka. Sahabat itu 

penting, meski tidak selalu berjalan sempurna. Hellen Keller, seorang penulis tuna 

rungu dan tuna netra dari Amerika mengatakan: “Lebih baik berjalan dalam 

kegelapan dengan sahabat daripada berjalan di dalam terang tetapi sendirian”. 

Dari semua pengalaman persahabatan di atas, haruslah berpuncak pada 

pengalaman akan Allah. Pengalaman  akan Allah inilah yang akhirnya sungguh 

mengubah hidup Santa Teresa. 

Doa: Persahabatan dengan Allah 

Apa itu doa? 

Menurut Katekismus Gereja Katolik, doa adalah pengangkatan jiwa kepada 

Tuhan, atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik (KGK 2559). 

Salah satu bentuk doa adalah doa batin (meditasi). Maka meditasi kristiani 

merupakan salah satu bentuk doa, yang menggunakan pikiran, daya khayal 

(imajinasi), gerak rasa dan kerinduan tentang misteri Kristus, sebagaimana dapat 

kita baca dan renungkan dari Kitab Suci. Tujuan meditasi ini adalah mengenali apa 

yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat 

menjawab/menanggapinya. Di masa ini ada pula kelompok yang melakukan meditasi, 

namun yang menjadi subjek permenungan bukanlah iman kristiani atau pun misteri 

Kristus. Seperti meditasi kesehatan, yoga, dll. Meditasi semacam ini tidak dapat 

disebut sebagai doa, sebab menurut definisinya, doa merupakan suatu pandangan ke 

surga, atau pun permenungan akan iman kita, sehingga selalu melibatkan Tuhan 

sebagai fokus pandangan batin kita. 

Doa: Menjalin Persahabatan 

Doa adalah menjalin persahabatan (tratar de amistad). Kita mengulangi lagi, 

definisi klasik dari doa batin menurut Santa Teresa: “No es otra cosa oración mental, 

a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas, con 

quien sabemos nos ama”. Artinya: “Doa batin menurut pandanganku adalah 
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tak lain daripada menjalin persahabatan, berada sesering mungkin, 

sendirian dengan siapa yang kita tahu mencintai kita” (Hidup 8,5). 

Menjalin persahabatan, bukan percakapan. Tratar bukan conversación. 

Artinya adalah dalam persahabatan itu ada percakapan, tetapi tidak semua 

persahabatan haruslah dengan percakapan. Oleh karena itu, dalam doa, Tuhan 

senang berada bersama manusia, seperti sahabat senang bertemu sahabatnya, atau 

seorang ayah dengan anaknya. Ketahuilah bahwa dirimu dicintai! Ini adalah titik awal 

untuk menanggapi cinta, bahwa “cinta akan melahirkan cinta”, itu disampaikan 

kepada kita dalam Buku Hidup: "bahwa cinta itu membawa cinta" (Hidup 22, 14). 

“Sendirian” dalam doa mengindikasikan sebuah suasana kesunyian dan 

keheningan supaya bisa saling mendengarkan. Pentingnya saat-saat berada bersama 

Tuhan, sendirian dengan Tuhan (berdua bersama-Nya) dalam doa diteladankan oleh 

Yesus sendiri. Dalam segala kesibukannya, Yesus tetap menyediakan waktu untuk 

“berada bersama” BapaNya dalam doa. “Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya 

pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah 

malam, Ia sendirian di situ” (Mat. 14:23). “Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit 

untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah” (Luk. 6:12). Dalam 

„sendirian‟ orang dilatih untuk menemukan kekuatan batin. 

Itulah sebabnya dalam doa Santa Teresa, menekankan dua hal, yakni: 

keheningan (silencio), dan sendirian (soledad). “Keheningan” lebih pada aspek 

eksterior, ketenangan di luar diri, dan “kesendirian”, lebih bersifat interior, 

ketenangan di dalam batin. Orang bisa menenangkan batinnya, bila ada keheningan 

di sekitarnya. Tetapi orang harus lebih bisa tenang meski ada keributan di luar 

dirinya. Aspek inilah yang lebih penting. 

Jadi kesendirian di sini bukanlah kekosongan atau ketiadaan melainkan 

karena ada kehadiran Sahabat. Dalam kesendirian, kita dapat menangkap suara 

Tuhan dan inspirasi Roh Kudus-Nya. Berdoa tidak lagi berarti berbicara tentang diri 

kita sendiri kepada Tuhan, tetapi berdiam diri di hadapan-Nya: membuka pintu hati 

kita bagi-Nya untuk berdiam di dalam diri kita. Dalam kesendirian dan keheningan, 

orang itu menginternalisasi, yaitu bersatu dengan Tuhan yang ada di dalam. Doa 

sebagai relasi persahabatan merupakan paradigma mengagumkan karena 

mensyaratkan adanya keyakinan, cinta kasih, dan keterbukaan diri, dan menjunjung 

tinggi komitmen dari pihak yang membutuhkan. 
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Bagaimana Kita Harus Berdoa? 

Seperti semua persahabatan, doa merupakan cara hidup. Ini bukan hanya 

latihan sesekali. Kita menjadi sahabat bagi yang lain bukan hanya pada momen 

tertentu. Tetapi setiap saat. “Barangsiapa yang bertanya bagaimana kita harus 

menjalin persahabatan dengan Allah, (bagaimana kita harus berdoa), Santa Teresa 

mengatakan bahwa kita harus memulai persahabatan dengan sesama. Kita tidak bisa 

tahu dengan pasti, apakah kita mengasihi Allah, tetapi kita bisa menakar atau 

mengukur apakah kita mengasihi sesama” (M. Heraiz, La oración, historia de 

amistad, Madrid, EDE, 1985, 127). 

Pertanyaan „bagaimana kita harus berdoa‟ ini juga sama halnya bila orang 

bertanya, „bagaimana orang harus bersahabat‟. Untuk bisa bersahabat, tentu saja 

orang harus memulainya. Begitu pula dengan berdoa maupun aktivitas lain. Contoh 

lain, orang tidak bisa berenang, bila dia tidak pernah turun ke air. 

Santa Teresa tidak memulai doa dengan sebuah metode apalagi metode-

metode yang sulit. Santa Teresa hanya berbicara tentang tiga bentuk doa yang 

umum: vokal (lisan), mental (batin) dan kontemplatif. Dalam hubungan dengan doa 

vokal, Santa Teresa kurang menyukai bila doa yang didaraskan seseorang harus 

panjang, dengan formula bahasa yang indah dan bahkan tidak dimengerti karena 

terlalu rumit atau tidak praktis, seolah-olah dengan cara itu, ia bisa meyakinkan 

Tuhan akan apa yang sedang dimintanya. Ingat, perempuan Samaria hanya 

memohon kepada Tuhan dengan satu kalimat yang sederhana dan praktis, “Tuhan, 

berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi”. Demikianlah ciri doa vokal atau 

doa lisan yang Santa Teresa kehendaki. 

Khusus untuk doa batin, Santa Teresa juga tidak mengajarkan aturan-aturan 

atau cara-cara ketat. Misalnya kedua tangan harus di atas paha, kaki tegak lurus ke 

bawah, atau melipat kaki ala yoga, dll. Menurut Santa Teresa, apapun yang membuat 

Anda bersemangat dan menikmati di dalam Tuhan, lakukanlah itu (Puri Batin, 

Ruang 4, bab 1 artikel 7). Dan aspek yang paling penting adalah cinta kasih. Cinta 

yang besar kepada Tuhan dan sesama. “Bukan banyak berpikir tetapi banyak 

mencintai” (Pendirian Biara-Biara, 5:2, bdk. Puri Batin, Ruang 2, bab 1 no. 7). Ya, 

kita tidak harus mempersulit cara kita dalam berdoa. Seperti doa vokal dengan kata 

yang sederhana, maka doa batin dengan permenungan yang sederhana pula, tetapi 
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harus terarah pada Pribadi Ilahi. “Saya tidak memintamu yang lain, kecuali 

memandangNya” (Jalan Kesempurnaan 26, 3). 

Mata dan hati yang tertuju hanya ke satu arah seringkali dibaca dan 

diinterpretasikan sebagai ekspresi kejujuran dan ketulusan dalam memandang 

Tuhan. “Pikiranmu dibungkam, dan pandanglah Dia yang memandangmu” (Hidup, 

13, 22). Santa Teresa merasakan itu baik, maka dilakukannya. Setelah ia sampai 

pada puncak pengalaman intim bersama Allah, ia turun untuk mengajarkannya 

kepada para susternya dan kita sekalian. 

Dalam Jalan Kesempurnaan, ab 2 St. Teresa menulis: “Saya memberi 

pengajaran kepada para susterku, apa yang sudah saya lakukan”. Sebuah pengajaran 

dari sebuah pengalaman. Dia memulainya dengan hidupnya sendiri, yang tercurah 

dalam kebajikan-kebajikan injili, di mana harus dimiliki oleh semua orang. Bila 

orang tidak memiliki kebajikan-kebajikan injili, mustahil bagi seseorang untuk 

mencapai pengalaman yang intim dengan Allah. Kebajikan-kebajikan tersebut 

antara lain: cinta persaudaraan atau saling mengasihi. Kasih persaudaraan 

mengidentifikasi seseorang sebagai seorang pendoa. Kasih ini berawal dari 

kehidupan dalam keluarga atau dalam komunitas religius kita. Kasih orang tua 

kepada anak-anak, kasih kepada sesama saudara. Kasih inilah yang menciptakan 

sebuah keharmonisan. Dengan adanya keharmonisan dalam keluarga dan 

komunitas, maka orang bisa berdoa dengan baik. 

Namun, kadangkala kita merasa tidak berkonsentrasi dengan doa yang 

sedang kita daraskan. Mulut sedang komat-kamit tetapi hati kita jauh dari Tuhan. 

Karena dosa asal, maka indra dalam kecenderungan yang tidak stabil dan ke arah 

negatif. Ini adalah kesukaran yang sering dialami bahkan oleh semua orang. Berikut 

kita akan melihat kesukaran-kesukaran dalam doa. 

Kesukaran-Kesukaran di dalam Doa 

Santa Teresa mengatakan bahwa “Tuhan tidak akan memberikan diri-Nya 

sepenuhnya, sampai kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada-Nya”. Jadi, jika 

kita ingin menguasai diri kita dalam doa, maka kita harus menyerahkan diri kita 

sepenuhnya kepada-Nya terlebih dahulu. 

Dalam penyerahan diri kita ini, musuh terburuk kita adalah “aku, ego” kita. 

Santa Teresa berkata bahwa “tidak ada pencuri yang lebih buruk daripada diri kita 
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sendiri”. Ini mengacu pada kecenderungan egois yang harus kita lawan, karena hal 

itulah yang menghalangi kebebasan spiritual kita. Mencintai keinginan sendiri di 

hadapan Tuhan, sama halnya dengan membebani diri sendiri di atas bumi ini. 

Karena Tuhan selalu mempunyai rencana sendiri bagi setiap kita. “Sebab rancangan-

Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman 

Tuhan” (Yes 55:8). Jadi, jiwa tetap berusaha, tetapi Allahlah yang memiliki 

kebebasan untuk menentukan jiwa yang akan dimurnikannya. 

Mengenai hal ini, Santa Teresa menghubungkannya dengan doa “Bapa Kami”, 

mengenai seruan “Datanglah Kerajaan-Mu”. Seruan ini merupakan pemberian 

karunia Tuhan kepada jiwa, dan seruan “Jadilah kehendak-Mu” merupakan 

penyerahan jiwa kepada Tuhan. Dan di mana ada pemberian dan penyerahan jiwa, 

di sana ada pengalaman yang menyakitkan, karena di dalamnya Tuhan memurnikan 

orang tersebut dari keterikatan dan nafsu yang tak teratur. Pemurnian inilah yang 

terkadang membuat jiwa merasa kering, tetapi akhirnya membuatnya benar-benar 

bebas untuk Tuhan. 

Ketika seorang pemuda ditanya, “Apa kesukaran Anda dalam berdoa?”. Ia 

memberikan jawaban, “Bingung menyusun kata-kata” atau “Tidak tahu mau omong 

apa”, “Kehabisan kata-kata”, dll. Apakah Anda mempunyai sahabat, pacar atau 

pasangan hidup? Apakah Anda kebingungan menyusun kata-kata jika Anda mau 

bertemu atau berbicara atau curhat dengan mereka? Tidak, bukan? Begitu pun 

dengan doa. Dalam berdoa kita bertemu, menjalin relasi atau bercakap-cakap 

dengan seorang yang kita tahu sangat mencintai kita, kita tak akan pernah 

kehabisan kata-kata. 

Santa Teresa berulangkali mengatakan bahwa dalam doa “hal yang paling 

penting bukanlah banyak berpikir, melainkan banyak mencintai”. Jadi, kualitas doa 

kita tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kata-kata, tidak juga oleh indah 

atau tidaknya kata-kata itu, tetapi oleh cinta yang menjiwainya. Bahkan, berdoa tidak 

harus berbicara atau berkata-kata. Sepasang suami-istri yang harmonis seringkali 

hanya duduk manis berduaan di bangku taman tanpa kata-kata, namun mereka 

hadir yang satu bagi yang lain. Hati mereka saling mencintai. Kita juga bisa 

menimba pengalaman dari St. Yohanes Maria Vianey, pastor yang rendah hati dari 

Ars-Prancis. Dalam doanya, dia hanya “memandang” Dia dan sadar bahwa Dia juga 

“memandang” dia. Suatu pandangan hati/batin yang penuh makna, dalam iman dan 
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cinta. Tidak selalu kita mempunyai banyak kata untuk Yesus, tetapi kita bisa selalu 

datang kepadaNya. Juga pada saat-saat kita bingung atau tak ingin, bahkan mungkin 

tak sanggup mengatakan apa-apa, karena situasi kita saat itu (entah sedih, terpuruk, 

dll), kita bisa tetap datang kepada-Nya untuk “sekedar” hadir bersama- Nya. Kita 

datang apa adanya kepada-Nya, “Tuhan, ini aku, sahabatMu”. 

Jadi, untuk menangkal kesukaran-kesukaran di dalam doa, kita harus 

menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan terlebih dahulu, menyadari 

kehadiran Tuhan sambil hening/diam. Selain itu kita harus mempunyai kekuatan 

untuk tidak perlu memberi perhatian kepada hal-hal yang tidak berguna. Orang bisa 

menerima telpon dari sahabatnya di antara banyak orang meskipun suasana yang 

sangat ribut. Mengapa? Karena orang tidak memperhatikan keramaian, melainkan 

berkonsentrasi pada panggilan itu. Hubungkanlah dengan kesulitanmu di dalam 

doa. 

Kapan dan Berapa Lama Kita Harus Berdoa? 

Berapa lama kita harus berdoa? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya 

sangat variatif. Tidak bisa ditentukan begitu saja untuk semua orang, karena tiap 

orang mempunyai situasi dan kondisinya masing-masing (misalnya kesehatannya, 

aktivitas atau kesibukannya, usianya, dll). Akan tetapi, sangat dianjurkan untuk 

mempunyai komitmen yang pasti, misalnya berkomitmen untuk berdoa sejam setiap 

hari. Awalnya, mungkin kita tidak langsung memenuhi komitmen doa satu jam 

setiap hari, melainkan sepuluh menit, dua puluh menit hari berikutnya, kemudian 

sejam minggu depannya. Lalu tetapkan sebagai waktu yang jelas. Saya ingat dulu pas 

awal masuk biara. Disuruh untuk meditasi selama satu jam. Apa ini? Bingung. 

Duduk diam, hening, sambil mengharapkan lonceng makan malam segera berbunyi. 

Dalam Karmel OCD, kita diwajibkan untuk bermeditasi selama dua jam sehari. Satu 

jam di pagi hari dan sejam lagi di sore hari (lih. Hidup 8,6). Ini adalah komitmen 

kita bersama. Tanpa suatu komitmen, tidak mungkin relasi pribadi kita dengan 

Tuhan akan mendalam. Seorang awam juga perlu mempunyai komitmen dalam 

berdoa. Misalnya, jam 5-6 atau jam berapalah. Terserah. Maka dia akan berpesan 

kepada pembantunya, atau anaknya untuk mengatakan bahwa jam itu dia sedang 

berdoa jika ada orang yang menelpon atau mencarinya. Dengan demikian, lama 

kelamaan teman-temannya akan mengetahui komitmennya, sehingga mereka tidak 

“mengganggunya” pada jam-jam itu. Kalau awam saja punya jam doa, apalagi kita 
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yang biarawan-biarawati. Jangan-jangan o… Yah, tak jarang kita lupa bahwa 

komitmen doa kita merupakan suatu “janji pertemuan” kita dengan Tuhan. Jika kita 

sudah berjanji untuk bertemu dengan seseorang tentu kita tidak membatalkannya 

sesuka hati, apalagi tanpa meminta persetujuan ataupun memberitahu orang 

tersebut. (Seringkali kita tidak mau jam istirahat kita diganggu, tetapi kita tidak 

merasa menyesal bila kita melewati jam doa). 

Namun ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengikuti doa pada waktu 

yang sudah ditentukan. Dalam situasi seperti ini, Santa Teresa menganjurkan untuk 

tetap berdoa dengan durasi waktu yang sama, setelah urusan kita selesai. Secara 

situasional, kita boleh menggeser jam doa, tetapi tidak boleh mengurangi durasi 

doanya. Dalam Konstitusi Santa Teresa berbunyi: “Pada musim panas mereka harus 

bangun pukul lima dan berdoa sampai pukul enam. Pada musim dingin, mereka harus 

bangun pukul enam dan berdoa sampai pukul tujuh” (Konstitusi Santa Teresa, no. 

2). Bila kita punya komitmen dalam doa, maka kita juga punya kerinduan untuk 

selalu tetap berelasi dengan Tuhan. 

Santa Teresa sendiri ketika jiwanya mulai maju untuk mengabdi Tuhan, 

namun masih memiliki kelekatan dalam persahabatan dengan beberapa orang 

dengan alasan yang rasional. Maka pembimbing  rohaninya  menyuruhnya untuk  

menyerahkan soal itu kepada Tuhan sambil menyanyikan Veni Creator, Datanglah 

Roh Kudus, selama beberapa hari. Saat itulah Tuhan mulai campur tangan dengan 

memberinya karunia pesona ilahi. Didengarnya kata-kata: “Aku tidak mau engkau 

berbincang-bincang dengan manusia, melainkan bicaralah dengan para malaikat” 

(Hidup 24:5). Sejak saat itu, Santa Teresa berani meninggalkan semuanya demi 

Tuhan. Tuhan sendirilah yang memampukan Santa Teresa untuk melepaskan 

kelekatannya dan memberinya kemerdekaan batin. 

Jenis-jenis Doa: Doa kodrati & adikodrati (Meditasi & Kontemplasi) 

a)  Psikologi Mistik: Cinta 

Perlu diingat, bahwa kita masuk ke dalam ziarah spiritual bukan dengan roh 

saja. Kita membawa serta segalanya yang ada dalam diri sebagai yang tercipta, 

termasuk seluruh kondisi emosional yang kita alami sedari kandungan ibu. Kondisi 

emosional ini tertanam dalam alam bawah sadar manusia, yang secara alami 
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disiapkan untuk menghadapi dunia menurut nilai-nilai duniawi yang tentunya 

berbeda dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus Kristus.1 

Aspek ini bisa dijelaskan demikian: psiko-fisik: pangan, sandang, papan, 

seksualitas. Psikologi: kebutuhan diterima, dihargai, didengar, dimiliki, dihormati, 

diakui, dimengerti, dimaafkan, dll. Psiko-sosial: relasi sosial, keluarga, orang tua-

anak, antar saudara, dll. Psiko-spiritual: memberi diri seutuhnya untuk kebahagiaan 

orang lain (kasih sejati kepada Allah dan sesama). Santa Teresa berbicara semua 

aspek ini untuk diolah dengan kekuatan rahmat adikodrati. Ia menganjurkan untuk 

mengatasi situasi keterbatasan manusia dengan mempraktekkan secara serius dan 

sungguh kebajikan-kebajikan teologis dan sosial. 

b) Meditasi dan Kontemplasi 

Menurut Santa Teresa, meditasi berarti mengumpulkan semua usaha dari 

jiwa, baik memori, imajinasi, intelek/pemikiran, ataupun keinginan untuk dapat 

dipusatkan dan masuk dalam hadirat Allah. Di dalam bukunya “Castillo  interior/ 

Las  Moradas,  Puri  Batin”, Santa Teresa mengumpamakan sebuah „istana kristal‟ 

yang berlapis-lapis yang ada di dalam hati manusia. Pada pusatnya, hadirlah Yesus 

dengan terangNya yang memancar. Namun, untuk sampai ke sana kita harus melalui 

lapisan-lapisan „bilik‟ tersebut, yang totalnya berjumlah tujuh lapisan. Pada lapisan 

awal itu terdapat „binatang melata‟ yang mengganggu kita, yaitu pikiran-pikiran yang 

mengganggu konsentrasi kita sewaktu berdoa. Nah, untuk menepiskan gangguan ini, 

menurut Santa Teresa, seseorang harus mengumpulkan segenap kemampuan 

jiwanya, agar ia dapat terus memusatkan diri kepada Yesus yang ada pada lapisan 

yang terakhir (bilik/ruang ketujuh). 

Menurut Santa Teresa, tiga puri pertama memberi penekanan utama pada 

usaha yang dibuat manusia sebagai awal memasuki relasi doa yang serius dan 

mendalam dengan Allah. Dari meditasi (doa kodrati) ke kontemplasi (doa 

adikodrati). Meditasi berhubungan dengan konsep-konsep, ide dan bayangan; 

                                                           
1 Nilai-nilai duniawi: kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesombongan, kebencian, balas dendam, 

dll. Nilai-nilai tawaran Tuhan Yesus: kemiskinan, kedamaian, kelemahlembutan, kerendahan hati, 
kasih, maaf, pengampunan, dll. Dan 7 dosa pokok menjadi musuh utama dalam hidup rohani. 
Ketujuh dosa pokok ini diperkuat lagi dengan kondisi emosional, sehingga meski setiap kali kita 
membuat resolusi untuk merubah cara hidup lebih baik, sekali lagi kita jatuh ke dalam dosa yang sama 
lagi karena dosa ini ada dalam kedalaman diri manusia/ bawah sadar manusia, sehingga psikologi 
para mistikus mengajak kita untuk pertama dan utama mengolah sisi psike manusia ini dari sudut 
pandang spiritual (psiko-spiritual). Bdk. Luis Jorge Gonzales, Psicologia de los misticos, desarrollo 
hmano en plenitud, Roma: Teresianum, 2001, hlm. 21-59. 
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sedangkan kontemplasi berhubungan dengan cinta dan karunia ilahi. Cinta yang 

berdasar dan mengalir dari kekuatan kehendak yang teguh untuk menyenangkan 

Allah, berbuat baik, menjauhkan dosa. 

Doa kodrati ini dimiliki dan bisa dilakoni semua orang beriman. Orang Katolik 

yang berdoa dan terus berdoa, tapi tidak bisa hidup menurut apa yang seharusnya, 

sebenarnya berada pada level ini. Ada konflik yang kuat antara dunia dan panggilan 

ilahi yang bergema di dalam diri. Sementara ia terlibat di dalam dunia, dunia masa 

lalunya, tapi di sisi lain, ia juga mulai tahu akan kehampaan nilai-nilai tawaran 

kesenangan duniawi. Meski demikian, ia masih sangat lemah untuk melihat dan 

bertindak secara sempurna, tapi di kedalaman suara Allah terus bergema dan ia 

mengalami Allah melalui seluruh kejadian hidupnya setiap hari dan mengalami 

Allah dalam doa-doa yang ditekuninya. Ia berusaha untuk mencintai Allah dan 

berusaha untuk menjauhkan segala dosa ringan. Ia mulai menemukan sungguh 

kekuatan dan kedamaian di dalam Allah. 

Orang dalam ruang ini, rindu untuk tidak mengecewakan Allah dan bekerja 

baik, tapi masih dipenuhi dengan ambisi pribadi dan ketertarikan duniawi. Orang 

menemukan bahwa secara moral masih lemah dan meskipun orang mempunyai 

kerinduan yang besar untuk tidak menyakiti Allah dan sesama, tetapi tetap akan 

jatuh ke dalam dosa-dosa dan kelemahan diri. Meskipun orang dalam ruang ini, 

yakin akan kebaikan dirinya, ia masih saja terikat dengan hal-hal duniawi 

(kehormatan, pengakuan, kekayaan, kesombongan, kenyamanan pada hal yang 

salah) dan ia menolak untuk melepaskan itu semua. Ia masih belum rela 

meninggalkan kesenangan yang jelas-jelas bersifat sementara ini. 

Santa Teresa menyadari akan hal-hal keterbatasan dan kelemahan diri ini. Ia 

menyebutnya sebagai proses pemurnian diri. Ada seorang dosen mengatakan, apa 

syarat dari Sakramen Tobat atau rekonsiliasi? Jawabannya adalah orang harus 

berdosa. Orang tidak bisa masuk ke dalam ruang pengakuan dengan hati dan pikiran 

yang suci. Dia haruslah seorang penitent yang penuh salah dan dosa. Ibarat, orang 

tidak mungkin mencuci pakaian yang sudah bersih atau disetrika. Dan untuk bisa 

masuk ke dalam ruang mistik, orang harus sungguh mengenal diri. Lewat 

pengenalan diri, Allah perlahan-lahan membuka batinnya untuk melihat bahwa 

manusia sebenarnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah, yang dalam bahasa Santa 

Theresia dari Kanak-Kanak Yesus, manusia hanyalah sebutir pasir di hadapan 
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Allah sebagai gunung yang menjulang megah.  Selain itu manusia juga menyadari 

ia tak bisa apa-apa tanpa Allah. Dalam kerapuhan, dan kelemahannya itu ia 

dimampukan oleh Allah. 

Pada puri keempat, Santa Teresa melihatnya sebagai engsel yang 

menghubungkan puri 1,2,3 dan puri 5,6,7. Pada puri kelima, keenam dan ketujuh, 

Santa Teresa menyebutnya sebagai kontemplasi. Seperti yang sudah kita katakan di 

atas, orang yang mengenal diri, maka ia akan masuk ke tahap ini. Pengalaman 

kontemplasi ini sering dianggap sebagai pengalaman kelas elit. Karena memang 

dilewati dengan cara-cara yang sulit dan rahasia. (Pokok ini akan didalami khusus 

dalam Seri ke-#4 oleh P. Chris). 

Kontemplasi harus diawali dengan satu pengalaman yang kuat dan 

membebaskan bahwa ia dicintai oleh Allah. Pengalaman cinta ini memberikan 

kepadanya suatu pencerahan yang luar biasa untuk berani masuk ke pengalaman 

kontemplatif. 

Dalam tiga ruang pertama, Allah berkomunikasi dari luar diri, melalui indra-

indra kemudian masuk ke dalam hati. Tetapi sekarang, Allah menguasai hati orang 

itu dan mencurahkan kebijaksanaan ke atasnya. Di sinilah, seperti apa yang 

dikatakan oleh St. Paulus “Sekarang bukan lagi aku yang hidup, melainkan 

Kristuslah yang hidup dalam diriku” (Gal. 2:20). Sebuah pengalaman yang 

mentransfromasi pribadi ke dalam cinta kasih Allah. Dan di akhir kontemplasi ini 

adalah pengalaman persatuan dengan Tuhan, di mana hanya kasih Allah yang begitu 

besar yang mengatasi segalanya, sehingga tidak dapat lagi diuraikan dengan kata-

kata. St. Teresa mengandaikan hal ini sebagai seorang petani atau tukang taman 

yang tidak perlu lagi mengairi tanamannya, karena ada hujan yang telah turun dari 

surga dengan limpahnya, dan sang petani atau tukang taman hanya menikmati 

siraman air kehidupan tersebut dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. 

Doa: Jalan Pertobatan 

Selama 20 tahun, Santa Teresa mengalami kepedihan karena tidak merasakan 

sukacita, baik di dalam Tuhan maupun dalam kesenangan duniawi. Ketika ia 

merasakan kesenangan duniawi, ia sedih karena mengingat kewajibannya kepada 

Tuhan; sebaliknya bila ia berada bersama Tuhan, kelekatan pada dunia 

mengusiknya. Perjuangan dan pertentangan ini ditimbulkan karena ia bersahabat 
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dengan Tuhan maupun dengan manusia. Melalui pengalamannya ini, Teresa 

menasehati bahwa jika jiwa berkanjang dalam doa, di tengah-tengah dosa, cobaan 

dan kegagalan dalam seribu macam hal yang ditaruh setan pada jalannya, 

akhirnya Tuhan akan menariknya sampai ke pelabuhan keselamatan (lih. Hidup 

7:4). Meskipun banyak dan beratnya dosa yang telah dibuat, jangan pernah 

mengabaikan doa, karena ini adalah sarana untuk memperbaikinya. 

Pada suatu hari ketika Santa Teresa berdoa di hadapan patung Yesus yang 

bersengsara, Yesus Tuhan yang sedang didera, hatinya hancur karena ia sadar betapa 

dirinya kurang bersyukur untuk luka-luka yang diderita Yesus demi keselamatan 

jiwanya. Sambil banjir air mata, Teresa memohon agar Tuhan menguatkan dirinya 

sekarang dan selama-lamanya supaya dia tidak menghinakan Tuhan lagi. Sejak saat 

itu, Santa Teresa mengalami kemajuan (bdk. Jalan Kesempurnaan 35:2). Inilah 

awal pertobatannya. 

Setelah pertobatannya, Santa Teresa mengalami kehidupan lain, yaitu 

kehidupan Tuhan di dalam dirinya, karena menurutnya tidak mungkin 

menanggalkan sekian banyak kebiasaan dan perbuatan dalam waktu singkat. Ketika 

Santa Teresa mulai menghindari bahaya-bahaya dosa dan membaktikan diri pada 

doa, Tuhan mulai memberikan dia ketentraman, kedamaian dan keintiman dalam 

waktu yang lama. Pada masa itu, ia tidak begitu saja memercayai pengalaman-

pengalaman rohaninya, tetapi dia mencari orang-orang terpelajar untuk 

membimbingnya, sampai ia menemukan orang yang mengerti betul karya Roh 

Kudus. Maka sejak saat itu, jiwanya taat pada pembimbing rohaninya sehingga 

jiwanya maju dengan jelas. Jiwanya ditaruh di dalam tangan Tuhan supaya Tuhan 

melaksanakan kehendak-Nya sepenuhnya di dalam dirinya. Santa Teresa banyak 

dianugerahi penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Demikianlah doa harus 

membawa orang pada perubahan, pertobatan, transformasi diri. Di mana ada 

pertobatan di sana ada karunia yang berlimpah dari Tuhan. 
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Penutup 

Tidak ada kata terakhir atau penutup untuk sebuah tema tentang doa. Seperti 

halnya orang tidak akan menutup cerita hidup dari sebuah persahabatan. Doa seperti 

halnya persahabatan secara esensial selalu terbuka pada semua jiwa kapan dan di 

mana saja. Doa selalu lahir di dalam diri setiap pribadi dan di dalam komunitas 

pendoa yang adalah Gereja Yesus Kristus. Tuhan menyebut kita sebagai sahabat, 

sebab itu Ia ingin agar kita selalu dekat dengan Dia; Dia ingin berbicara dari hati ke 

hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita, bahkan Ia memberikan nyawa-Nya 

untuk kita. Tapi kita sering menjauh dari-Nya dan sering tidak punya waktu untuk 

Dia. Bila dengan berdoa kita menjalin persahabatan dengan Tuhan, maka bila kita 

tidak berdoa kita memutus persahabatan dengan-Nya. Oleh karena itu, “Semakin 

percayalah kepada Tuhan dalam doa-doamu” (Puri Batin, Ruang 2:1,8).*** (Oleh: P. 

Kosmas Tika Roga, OCD) 

*** 

Bajawa, 15 Februari 2021 

Diedit di Gadingan-Jogja, 17 Feb 2021 

(Editor: Fr. Eky Junedin, OCD) 


