


ABSTRAK 

 

 Spritualialitas merupakan jiwa dan semangat yang mendorong orang untuk berjuang 
berdasarkan sebuah keyakinan atau pengamalan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Jiwa 
dan semangat ini akan mndorong orang dalam mengembangkan sebuah sikap yang terbuka 
bagi wawanrasa dn wawancara untuk menghayati hidup religious. Dialog spiritual adalah 
suatu pengembaraan spiritual ke dalam jantung agama-agama lain, sekaligus juga melakukan 
pengembaraan batini dalam diri sendiri, dan bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam 
kehidupan spiritual di berbagai agama. 

 Penelitian ini berhubungan dengan tema “Dialog Spiritual: studi pemikiran Anthony 
de Mello”. Anthony de Mello adalah seorang pendeta Jesuit dari India, beliau adalah seprang 
tokohdialog spiritual yang sangat berani, sama sekali tidak ragu dalam melakukan 
penggembaraan spiritual ke dalam jantung agama-agama lain. Keberanian ini tidak terlepas 
dari dorongan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam tradisi sendiri. Dalam 
mengumpulkan data penelitian ini menggunakan penelitian literature (library research) 
dengan metode dokumentasi, data tersebut berupa buku, majalah, makalah dan lainnya. 
Sebagai sumber primernya adalah buku-buku karya Anthony de Mello, sedangkan karya-
karya orang lain tentang Anthony de Mello dan karya lain yang relevan sebagai dijadikan 
sebagai sumber sekunder. 

 Penelitian ini menyimpulkan: diantara dialog agama yang ada, dialog spiritual 
menjadi bentuk dialog yang sangat penting. Dialog spiritual adalah bentuk dialog yang 
dilakukan dengan melakukan pengembaraan spiritual ke dalam jantung atau tradisi-tradisi 
agama lain tanpa meninggalkan pengembaraan batini dalam diri sendiri, walau dalm 
prakteknya dialog seperti ini akan selalu berkaitan dengan dialog teologis, tetapi ada sejenis 
spisifikasi yaitu dialog antar agama yang mengambil bentuk dalam sifatnya yang sangat 
pribadi, lebih mementingkan adanya rasa dari pada untuk dibicarakan. Dialog spiritual 
dilakukan dengan jalan emasuki wilayah terdalam dari agama, yang meliputi permasalahan 
kerohanian, dalam artian lebih menekankan kehidupan spiritual disbanding artikulasi 
problem-problemteologi. Dalam kerangka dialog spiritual, bentuk pemikiran-pemikiran 
Anthoni de Mello lebih erupakan hasil dari refleksi pribadi yang panjang. Pemikiran beliau 
lebih merupakan sikap dasar dari keuniversalan manusia dari sudut pandang pribadi, terlepas 
dari dimensi social dan structural. Inti dari pesan spiritual Anthony de Mello adalah 
kesadaran, spiritual kesadaran ini lahir sebagai kekayaan pribadi hasil sintesis dari 
pengembaraan di berbagai spiritual yang ada. Dialog spiritual yang dilakukan Anthony de 
Mello Nampak pada doa dan meditasi. Meditasi dimaksudkan sebagi jalan untuk mencapai 
kepada keheningan yang merupakan prasyarat awal dalam doa. 
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