
BAB III 

DIALOG ANTARA ALLAH DAN UMAT MANUSIA  

3.1. Dialog 

3.1.1. Pengertian Dialog 

Kata dialog berasal dari kata Yunani dia  yang berarti antara, di antara, 

dan legein yang berarti berbicara, bercakap-cakap, bertukar pemikiran dan gagasan. Maka 

secara harafiah dialog adalah berbicara, bercakap-cakap, bertukar pikiran dan gagasan 

bersama.
1
 Berdialog dapat juga berarti melakukan percakapan atau tanya jawab yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih.
2
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog diartikan sebagai percakapan, 

(sandiwara, cerita, dsb);  dan dialog itu juga berupa karya tulis yang disajikan dalam bentuk 

percakapan antara dua tokoh atau lebih.
3
 Ada berbagai macam dialog yakni dialogbatin yakni 

kata-kata yang diucapkan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya tanpa ditujukan 

kepada orang lain; dialog horizontal yaitu dialog yang dilakukan oleh seseorang (lembaga, 

golongan, dsb) yang kedudukan atau pengetahuannya sama atau seimbang, seperti antara 

mahasiswa dan mahasiswa, antara guru dan guru; dialoginteraktif yaitu dialog yang dilakukan 

di televisi atau radio yang dapat melibatkan pemirsa dan pendengar melalui telepon; 

dialogvertikal yaitu dialog yang dilakukan oleh seseorang (lembaga, golongan, dsb) yang 

kedudukannya lebih rendah dengan seseorang (lembaga, golongan, dsb) yang kedudukannya 

lebih tinggi, seperti antara buruh dan majikan, antara mahasiswa dan menteri. 

 Secara umum dialog bisa dimengerti dengan berbagai macam. Pertama pada tingkat 

manusiawi semata-mata, dialog berarti komunikasi timbal balik yang terarah ke suatu tujuan 
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bersama. Pada tingkat yang lebih dalam terjadi pertukaran arti dan nilai yang terarah pada 

persatuan antar pribadi. Di sini dialog menuai makna yang lebih istimewa yakni interaksi 

antar pribadi yang berujung pada pemberian diri dan usaha untuk mengenal serta menerima 

pihak lain apa adanya. Tak ada paksaan dari pihak manapun dalam interaksi ini.
4
 Kedua, 

dialog dapat dianggap sebagai suatu sikap hormat dan persahabatan yang hendaknya 

meresapi semua kegiatan yang membentuk persatuan Evangelisasi Gereja. Ketiga, 

berhubungan dengan Allah dan manusia, dialog juga bisa diartikan sebagai suatu pertemuan 

interaksi antara yang adikodrati dan yang kodrati. Dialog biasanya terjadi ketika sedang 

berdoa dan dalam perayaan ekaristi. 

Menurut Bevans, dialog itu adalah norma dan cara mutlak yang diperlukan untuk 

setiap bentuk misi Kristen.
5
 Ini menunjukkan bahwa dialog harus menjadi dasar dan 

semangat bagi umat Kristiani dalam berteologi. 

 

3.1.2. Syarat-syarat Dialog 

Dialog merupakan suatu bentuk percakapan atau tanya jawab yang berlangsung antara 

dua pihak (orang) atau lebih. Untuk memulai suatu dialog, masing-masing pihak harus 

beralih dari sikap antagonis dan konflik kepada situasi di mana masing-masing pihak mesti 

berlaku sebagai mitra dialog. Kemauan berdialog mengandaikan kedua pihak mempunyai 

kerinduan akan saling berdamai dan bersatu dalam kebenaran.
6
 

Ada tiga syarat yang dituntut agar orang terlibat dalam dialog : 

a) Orang yang mau berdialog harus konsisten dengan keinginan atau apa yang 

menurutnya benar sehingga apa yang ingin ia bagikan kepada orang lain sungguh-

sungguh merupakan pemahamannya yang benar. 
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b) Ia harus memiliki keterbukaan untuk memahami pihak lain dan persis pada saat itu 

juga sikap hati yang tertutup harus dihilangkan atau dihapus. 

c) Orang yang akan berdialog harus sungguh-sungguh bersikap jujur, tulus, tidak pura-

pura dan berani bersikap rendah hati untuk menerima pihak lain serta hal-hal yang 

dapat memperkaya dirinya sendiri. Karena pada hakekatnya, dialog berarti 

komunikasi yang memperkaya kedua belah pihak.
7
 

 

3.1.3. Dialog dalam Misiologi 

Dari sudut pandang  misiologi,
8
 dialog terarah kepada pengalaman keagamaan yaitu 

mempertemukan kultur-kultur yang ada dan juga agama-agama, di mana masing-masing 

agama dalam dialog tersebut menyampaikan pengalaman keagamaan mereka masing-

masing.
9
 Dalam dialog ini terjadi peleburan nilai-nilai. Pribadi-pribadi yang berakar dalam 

tradisi dan keagamaan dapat berbagi pengalaman doa, kontemplasi, iman, kewajiban, 

ungkapan-ungkapan dan cara mereka mencari yang mutlak.  

Dalam bagian ini, manfaat dari dialog yakni saling menguntungkan kedua belah pihak 

yaitu antara agama A dan agama B. Kedua pihak saling memperkaya dengan nilai-nilai 

tertinggi dan nilai-nilai rohani manusia.
10

 Secara alamiah, perbedaan-perbedaan besar dalam 

hal iman kepercayaan tidak akan menghambat dialog macam ini. Perbedaan-perbedaan yang 

terjadi dilihat sebagai anugerah dari Tuhan. Ibarat taman yang indah karena terdiri dari 

berbagai jenis bunga, demikian pula Tuhan menghiasi dunia spiritual dengan berbagai tradisi 
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keagamaan. Karena itu perbedaan-perbedaan tersebut dengan penuh kepercayaan dan 

kerendahan hati dikembalikan pada Tuhan.
11

 

 

3.1.4. Dialog dalam Filsafat 

 

Dialog yang terkandung dalam filsafat berupa dialog  ilmiah antara satu filsuf dengan 

filsuf yang lain demi mendapat suatu refleksi filosofis mengenai suatu pemikiran atau ide 

yang ditemukan oleh seorang filsuf. Dalam hal ini para filsuf berupaya untuk melakukan 

dialog baik dengan teman-teman sezaman, maupun dengan seluruh tradisi filsafat 

sebelumnya.
12

 Filsafat menampilkan suatu tujuan dan manfaat dari dialog yakni untuk saling 

menguntungkan di antara para filsuf dalam hal memecahkan suatu ide atau masalah. Para 

filsuf berusaha berdialog untuk memecahkan masalah mereka dengan memakai bahasa yang 

sederhana, terutama menyangkut persoalan-persoalan moral dan hidup. Lewat dialog, para 

filsuf berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka, terutama mempertemukan antara budi 

dan hati. Misalnya, masalah-masalah menyangkut pembagian periode-periode dalam masa 

studi Filsafat.  

Di antara para ahli filsafat terdapat banyak dialog tentang periodisasi sejarah filsafat, 

khususnya tentang garis batas dari sebuah periode. Sebelum sampai pada solusi akhir dalam 

dialog tersebut, sering dikemukakan argumen-argumen yang bertujuan menggeserkan 

perbatasan dari suatu tahun atau peristiwa tertentu. Namun pada akhirnya, solusi dari dialog 

tersebut telah menentukan empat periodisasi dalam sejarah Filsafat yakni periode pertama, 

filsafat Yunani dan Romawi (abad ke-6 - tahun 529); kedua, filsafat abad pertengahan (abad 

ke-6 sampai abad ke-13); ketiga, Filsafat Modern, keempat, Filsafat Kontemporer (abad ke 

20 sampai sekarang).
13
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3.1.5. Konsili Vatikan II 

3.1.5.1.Lumen Gentium (LG) 

Makna dialog yang terkandung dalam Konstitusi dogmatis Lumen Gentium, yakni 

sesuai dengan peranan Gereja sebagai sakramen Kristus, yaitu sebagai tanda dan sarana 

persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia.
14

 Dalam hal ini Gereja 

menjadi sarana dialog antara Allah dan umat manusia.  

Dalam rencana keselamatan Bapa, Gereja dilihat sebagai suatu naungan yang 

menghimpun seluruh umat manusia yang telah diselamatkan oleh Kristus untuk ikut serta 

menghayati hidup Ilahi, seperti yang tercantum dalam karya tulis para Bapa yang suci, semua 

orang yang benar sejak Adam, dari Abel yang saleh hingga orang terpilih yang terakhir
15

 

akan dipersatukan dengan Gereja semesta di hadirat Bapa. Dalam perutusan Putra,
16

 dialog 

terdapat dalam ekaristi yang dilambangkan sebagai kesatuan umat beriman yang merupakan 

satu tubuh dalam Kristus. Lewat ekaristi, semua orang dipanggil ke arah persatuan dengan 

Kristus. “Dialah terang dunia. Kita berasal dari-Nya, hidup karena-Nya, menuju kepada-Nya. 

Sedangkan dalam pengudusan Gereja oleh Roh Kudus, dialog terdapat dalam tindakan Roh 

Kudus sendiri yang merupakan sarana pengampunan dan kebangkitan tubuh bagi mereka 

yang fana dalam Kristus oleh Allah Bapa. Untuk itu, “…Roh itu tinggal dalam Gereja dan 

dalam hati umat beriman bagaikan kenisah”.
17

 

 

3.1.5.2.Ad Gentes (AG) 

 

Dalam Ad Gentes penekanan mengenai dialog lebih terarah pada karya evangelisasi 

atau misi kepada bangsa-bangsa. Misi kepada bangsa-bangsa yang dimaksudkan yakni Gereja 

pergi ke seluruh dunia, berada bersama pelbagai masyarakat, golongan-golongan atau orang 
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untuk menyiarkan injil dan menanamkan Gereja di antara para bangsa atau golongan-

golongan yang belum beriman kepada Kristus.
18

 

Dalam karya ini, peranan dan tujuan dialog yakni untuk menyadarkan bangsa-bangsa 

yang belum beriman kepada Kristus pada sebuah pemahaman akan harta kekayaan manakah 

yang Allah bagikan kepada bangsa-bangsa dalam kemurahan-Nya. Dalam hal ini dialog yang 

diperagakan adalah dialog yang jujur dan penuh dengan kesabaran.
19

 

 

3.1.5.3.Gaudium et Spes (GS) 

 

Dialog yang dibicarakan dalam Gaudium et Spes yakni dialog hubungan timbal balik 

antara Gereja dan dunia dan dunia dengan Gereja. Bahwa Gereja yang berasal dari cinta kasih 

Bapa yang kekal, didirikan oleh Kristus Penebus dalam kurun waktu dan dihimpun oleh Roh 

Kudus,
20

 dipanggil dalam keluarga putra-putri Allah yang dibentuk dan dihimpun demi harta-

harta surgawi untuk menempuh perjalanan bersama dengan seluruh umat manusia dan 

bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama. Dalam hal ini Gereja hadir 

ibarat ragi dan bagaikan penjiwa masyarakat manusia, yang harus diperbaharui dalam Kristus 

dan diubah menjadi keluarga Allah.
21

 

Dalam dialog timbal balik ini Gereja bukan saja hadir sebagai penyalur kehidupan 

Ilahi kepada manusia tetapi Gereja hadir sekaligus memancarkan pantulan cahaya Allah ke 

seluruh manusia lewat tindakan penyembuhan, menyelamatkan martabat manusia serta 

memberi arti dan makna bagi kegiatan hidup manusia. 
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3.2. Dialog Allah dan Manusia 

 

3.2.1. Kitab Suci Perjanjian Lama 

 

Dalam seluruh Perjanjian Lama Allah selalu melakukan dialog dengan umat 

pilihanNya melalui para nabi. Melalui para nabi Allah menyatakan DiriNya dan berdialog 

dengan para nabi demi keselamatan umat pilihan yakni bangsa Israel (bisa kita temukan 

dalam, kitab Kejadian 7:1-24, 8:1-22 tentang air bah; Kel. 3, 4, 6, 14 tentang Musa dan 

perutusannya). Dialog-dialog tersebut menampilkan sebuah dialog yang menyelamatkan dan 

dalam setiap dialog Allah selalu menampakkan diri-Nya berupa nyala api (Kel. 3:2), 

berwujud manusia yaitu seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub (Kej. 32:22-32), dsb. 

Kitab Kejadian menampilkan bagaimana terjadinya kisah penciptaan yang 

mengagumkan. Dalam kisah penciptaan itu, dikatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan 

segala isinya termasuk manusia dalam tempo enam hari sedangkan pada hari yang ketujuh Ia 

beristirahat dan memberkati seluruh hasil karya ciptaanNya. Dialog yang terkandung dalam 

kisah penciptaan yaitu terdapat dalam Kej. 1:26 “ baiklah Kita menjadikan manusia menurut 

gambar dan rupa Kita….” Mengenai makna kata “Kita” memang sampai sekarang masih 

belum ditemukan suatu jawaban yang pasti. Namun ada beberapa pendapat bahwa kata 

“Kita” dalam kisah penciptaan adalah gambaran Trinitas (Bapa, Putra, dan Roh Kudus). 

Dalam hal ini Allah Trinitas telah ada sejak kisah penciptaan.
22

 Dialog menjadi hal yang 

utama ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Lewat FirmanNya, segala sesuatu 

dijadikanNya indah dan tersusun rapi dan terstruktur.  

 Tindakan atau aksi yang terjadi ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya 

termasuk manusia, bukan berupa perbuatan tangan namun hanya melalui SabdaNya, sehingga 

dalam kitab Kejadian muncul kata “ Berfirmanlah Allah….”. Allah berfirman maka 
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terciptalah segalanya. Kata Berfimanlah…berasal dari akar kata firman atau sabda.
23

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata firman itu berarti kata (perintah) Tuhan sendiri. Kata 

perintah yang mengandung unsur dialog dan perintah dari seorang pemimpin kepada 

bawahannya. Firman Allah bukan tertuju kepada seseorang tapi dialog hidup dalam arti 

memberi perintah untuk memulai sesuatu yang baru tanpa ada subyek pendahulu. Lewat 

firmanNya Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, “Creatio ex Nihilo”.
24

 Allah 

dinyatakan sebagai satu-satunya pembuat hal-hal, sebagai pencipta dalam arti sempit, yaitu 

sebagai Dia yang menghasilkan dengan bebas “Causa Prima”, tanpa instansi subyek 

pendahulu dan sebagai penyebab menyeluruh. 

 

3.2.2. Kitab Suci Perjanjian Baru 

Dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus adalah Model Dialog Profetis (Kristiani).  Pusat 

dan model kehidupan Kristiani adalah Yesus Kristus, Dialah kepenuhan janji Allah;  

“Ketika sudah selesai karya, yang oleh Bapa dipercayakan kepada Putera untuk dilaksanakan di 

dunia, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta, untuk tiada hentinya menguduskan Gereja. 

Dengan demikian, umat beriman dapat mendekati Bapa melalui Yesus Kristus dalam satu 

Roh.”
25

 

Melalui kisah injil kita dapat mengetahui bahwa Yesus dalam melaksanakan tugas-

Nya tidak hanya mengajar lewat kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Ia berjalan 

keliling dari satu tempat ke tempat lain (bdk. Luk 13:22), berjumpa dan bergaul mesra 

dengan semua orang yang Ia jumpai dan tidak membeda-bedakan mereka yang dilayani-Nya. 

Yesus juga beradu argumen dengan orang-orang yang menentang ajaran-Nya (Mat 15:1), dan 

Ia tidak pernah memaksakan ajaran-Nya kepada siapa pun. Dalam hidup-Nya Yesus 

bertindak membela kaum kecil untuk memberi teladan kepada para pengikut-Nya. Dia lebih 
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menekankan pentingnya tindakan nyata daripada sekedar pengajaran. Dengan menjadikan 

Yesus sebagai model dialog profetis dalam misi Gereja, maka kita harus berani 

memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bagi semua orang.   

3.2.2.1.Kesaksian dan Pewartaan Yesus sebagai Dialog Profetis 

Amanat Yesus: “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat 28:19-20), merupakan 

titik tolak Gereja dalam tugas pewartaan. Yesus pun menghendaki agar kita mampu memberi 

kesaksian tentang cara hidup Kristiani sekaligus mewartakan kabar gembira (Injil). Akan 

tetapi menurut Bevans, perintah Yesus ini lebih merupakan suatu cara hidup (mengampuni, 

diampuni, menciptakan suatu struktur keluarga baru, berbela rasa dengan orang-orang yang 

menderita), daripada serangkaian doktrin tertentu.
26

 

Dalam konteks kehidupan sekarang ini, bentuk pewartaan dan kesaksian harus 

bersifat dialog profetis dalam arti “keberadaan kita membangkitkan pertanyaan dibenak 

banyak orang mengenai motif dan visi yang kita bawa”.
27

 Pendapat ini sejalan dengan apa 

yang ditekankan oleh Ad Gentes tentang kesaksian umat beriman kristiani, di mana pun 

mereka berada melalui teladan serta kesaksian lisan, wajib menampilkan manusia baru, yang 

telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus, yang telah meneguhkan 

mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian, sesama akan memandang perbuatan-

perbuatan mereka dan memuliakan Bapa dan akan lebih penuh menangkap makna sejati 

hidup manusia.
28
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3.2.2.2.Rekonsiliasi sebagai Dialog Profetis 

Dewasa ini, gema kebaikan manusia mengalami kemerosotan. Buktinya ialah bahwa 

begitu banyak kejahatan yang menjadi tema harian dalam berbagai sorotan media massa. 

Nilai keluhuran manusia seakan telah berganti dan sirna begitu saja. Banyak kritik maupun 

upaya nyata mau menggugah praktik kejahatan manusia, tetapi kerap kali hasilnya sia-sia 

belaka. Fakta semacam inilah yang mau diperbaiki oleh Gereja, setidaknya mulai dari dalam 

Gereja itu sendiri.
29

 Harapan dan Misi Gereja bahwa menjadi Garam dan Terang dunia (Mat. 

5:13-16) itu dapat diwujudkan dengan kata dan karya yang rekonsiliatif.  

Dalam konteks dialog profetis, rekonsiliasi digemakan untuk mewujudkan suatu 

kebaikan bersama. Bentuk rekonsiliasi yang mau ditawarkan dalam dialog profetis yakni 

menciptakan tempat perlindungan bagi kebenaran, kepedulian, perhatian, doa, partisipasi 

yang sejati serta solidaritas.
30

salah satu contoh yang patut diteladani adalah bagaimana para 

rasul Yesus mengumpulkan berbagai orang dari segala suku bangsa yang merasa dihina, 

disiksa oleh penjajahan Romawi saat itu (Kis. 4:32-37, 8:1b-3). Akhirnya, perlu dipahami 

bahwa rekonsiliasi menawarkan suatu pandangan tentang keselamatan yang sangat kuat 

sebagai sesuatu yang menerobos ke dalam pribadi manusia, seraya menawarkan 

penyembuhan dan keutuhan, menawarkan suatu wawasan baru tentang dunia, menawarkan 

pengampunan tanpa mengabaikan pentingnya konsekuensi-konsekuensinya (bdk. Kis. 9:1-

31).
31
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3.2.2.3.Dialog Antar Agama Sebagai Dialog Profetis 

Menurut Bevans, dialog itu adalah norma dan cara mutlak yang diperlukan untuk 

setiap bentuk misi Kristen.
32

 Ini menunjukkan bahwa dialog harus menjadi dasar dan 

semangat bagi umat Kristiani dalam berteologi. Dalam kenyataan, Kristianisme memang 

telah menunjukkan semangat ini, tetapi dialog antaragama sebagai suatu dialog profetis 

menuntut lebih dari sekedar bersaksi dalam kata-kata, melainkan sikap dan perilaku hiduplah 

yang hendaknya diperhatikan serta diselaraskan dengan identitasnya. Melalui kontekstualisasi 

semacam ini, Gereja akan menampakkan wajah Kristus yang dialogis, karena di dalamnya 

terkandung suatu pergaulan dan keakraban yang penuh cinta kasih (Mat. 3:1-21 percakapan 

dengan Nikodemus; 4:1-42 percakapan dengan perempuan Samaria,). Gereja pun 

dimampukan untuk mengabdi semua orang dari segala macam latar belakang budaya, tradisi 

religius, agama, sosial ekonomi.
33

 Selain itu, dialog antaragama juga dimaksudkan untuk 

saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani 

masing-masing pribadi.
34

 Inilah sasaran nyata (maksud dari dialog itu sendiri) yang hendak 

dicapai melalui dialog yang bersifat profetis. 

 

3.2.2.4.Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan 

Dialog profetis hendaknya juga mengarahkan semua orang pada kesadaran akan 

pentingnya memperjuangkan nilai-nilai manusia, yakni berkaitan dengan keadilan, 

perdamaian dan keutuhan ciptaan (Yoh. 7:53-8:11 perempuan yang berzinah). Fakta bahwa 

telah terjadi kehancuran akibat peperangan antarsuku maupun antarbangsa di masa lampau 

merupakan potret sejarah yang tak pernah boleh dilupakan, karena di dalam peristiwa tragis 

seperti itu terdapat banyak jiwa mulia yang rela „mengorbankan nyawanya‟ sendiri bahkan 
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keluarganya demi memperjuangkan ketiga nilai luhur tersebut (Yoh. 10:1-21 Gembala yang 

baik).  

Dalam pandangan Bevans, pembaktian diri manusia pada nilai-nilai luhur tersebut, 

menuntut gaya hidup yang profetis, baik secara individual, komunal maupun institusional.
35

 

Pada akhirnya komitmen penting ini hendaknya disadari dalam usaha menuju kepenuhan 

akhir (eskatologis) rencana besar Allah yakni Kerajaan Allah.
36
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