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Agenda
Bagian 1: Latar Belakang Kitab Yunus. 
Bagian 2: Yunus Mengingkari Panggilan 
TUHAN (1:1-16).
Bagian 3: Yunus di Perut Ikan (1:17-2:10).
Bagian 4: Pertobatan Niniwe (3:1-10).
Bagian 5: Yunus Belajar Menginsyafi, 

Bahwa Allah Mengasihi Bangsa-
Bangsa Lain (4:1-11).
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Alkitab penuh dengan cerita yang menarik, 
namun dapat disalahpahami:

1. Diartikan keluar dari konteksnya.
2. Detail diabaikan.
3. Ada agenda pribadi kita yang 
dimasukkan ke dalamnya.
4. Tercampur dengan tradisi manusia.
5. Poin utama dipinggirkan.
6. Informasi penting dari sumber yang 
terpercaya diabaikan.
7. Bahasa disalahartikan.
8. Kesalahan-kesalahan yang kita buat.

Siapakah Yunus?
• Anak Amitai dari Gat-Hefer, 

sebuah kota kecil 5 km di timur 
laut Nazaret (Yun. 1:1; 2Raj. 
14:25).

• Melayani kerajaan Utara (Israel) 
pada masa Yerobeam II (793-
753 SM).

• "Yunus" berarti "merpati" 
(tetapi tidak ada bukti bahwa 
arti nama ini penting dalam 
kitab ini).

Yunus menyampaikan pesan 
Tuhan kepada 
orang-orang Niniwe 
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Tentang Kitab Yunus (1) 
• Penulis: Tidak diketahui
• Waktu: ± abad 8 SM
• Tujuan: 
Mengajak pembaca untuk 
merenungkan kemurahan 
Tuhan dan merefleksi diri 
seberapa jauh mereka 
memancarkan kemurahan 
Tuhan tersebut, sehingga mereka menjadi alat 
Tuhan untuk mengasihi dunia yang diciptakan-Nya 
dan diperhatikan-Nya ini.

"Salvator Mundi" (“Juruselamat 
Dunia”) karya Leonardo DaVinci

Tentang Kitab Yunus (2)Tema Utama:
Belas kasihan Allah tidak terbatas hanya bagi "kita" 
tetapi juga bagi "mereka"
Tema-Tema Lain:
1. Kedaulatan Allah atas peristiwa di dunia.
2. Ketetapan Tuhan untuk mewartakan pesan-Nya 
kepada bangsa-bangsa.
3. Perlunya pertobatan dari dosa.
4. Perlunya pertobatan dari egoisme dan kepura-
puraan.
5. Kepastian bahwa Allah akan mengampuni orang 
berdosa yang bertobat.
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Yom Kippur (Hari Raya Penebusan)

Setiap tahun pada hari raya Yom Kippur, umat Yahudi membaca 
keseluruhan kitab Yunus untuk mengingatkan bahwa: 1) mustahil 
melarikan diri dari Allah; 2) Allah mengasihi ciptaan-Nya; dan 3) Allah 
pasti mengampuni orang-orang yang mau bertobat. (bnd. dalam 
ajaran Kekristenan: 1Yoh. 1:9).

Keunikan Kitab Yunus
• Hampir semua isinya menceritakan kisah hidup nabinya 

(Yunus), dan bukan pesan kenabiannya.

• Secara literatur sangat kaya: prosa, puisi, penggunaan 
berbagai gaya bahasa, permainan kata.

• Banyaknya pengulangan kata-kata kunci (akan dijelaskan 
dalam bagian-bagian selanjutnya).

• Yunus adalah satu-satunya nabi Israel yang hanya 
mengatakan satu nubuat (dan tidak terjadi! Bnd. 3:4 dan 
3:10).

• Yunus adalah satu-satunya nabi dalam Perjanjian Lama 
yang diutus kepada bangsa di luar Israel (sebagaimana 
Paulus dalam Perjanjian Baru; lih. Gal. 1:16; 2:2).
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Berbagai Cara Menafsir Kitab Yunus - 1

1. Pendekatan mitologis
- Pendekatan yang digunakan oleh kaum liberal.
- Kitab Yunus hanyalah cerita fiksi belaka.

2. Pendekatan alegoris
    Penggambarannya:

- Yunus            Israel
- Laut               orang-orang Non-Israel
- Ikan besar           pembuangan di Babel
- Yunus dimuntahkan        kembalinya bangsa Israel

                                                         dari pembuangan (pada
                                                         zaman Ezra)

Berbagai Cara Menafsir Kitab Yunus - 2

3. Pendekatan literal-historis
- Apa yang tercatat dalam kitab Yunus merupakan 

           peristiwa yang benar-benar terjadi.
- Orang-orang Yahudi dan gereja mula-mula 
  menganggap kitab Yunus adalah historis.

Dukungan bahwa kitab Yunus bersifat historis: 
1) Tidak ada petunjuk bahwa ceritanya hanyalah rekaan; 
2) Bentuknya mirip dengan kitab2 sejarah PL; 
3) Allah mampu melakukan mukjizat; 
4) Kutipan dalam PL: 2Raj. 14:25.
    Kutipan dalam PB: Mat. 12:38-42; Luk. 11:29-32.
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Yunus diutus dan melarikan diri 
(1:1-3)

Apa yang akan terjadi dengan Yunus?
Apa yang akan terjadi dengan orang-
orang Niniwe?

Yunus diutus untuk kedua kalinya 
dan taat (3:1-3a)

Yunus dan para awak kapal 
yang tidak mengenal TUHAN 
(1:4-16)

Bagaimana respons para awak 
kapal?

Yunus dan orang-orang Niniwe 
yang tidak mengenal TUHAN 
(3:3b-10)

Bagaimana respons orang-orang 
Niniwe?

Apa respons Yunus terhadap 
belas kasihan Allah kepadanya?

Doa syukur Yunus 
(1:17-2:10)

Doa kemarahan Yunus 
(4:1-4)

Apa respons Yunus terhadap 
belas kasihan Allah kepada 
orang lain?

Bagaimana tidak Aku akan 
sayang kepada Niniwe?

Yunus belajar tentang 
belas kasih (4:5-11)

1

2

3

7

4

5

6

Tujuh Episode dalam kitab Yunus

Pertanyaan Refleksi Bagian 1

1. Apakah Anda pernah menemukan kisah-
kisah di dalam Alkitab yang terasa tidak masuk 
akal? Bagaimana cara Anda menanggapinya?
2. Apakah bedanya antara orang Kristen 
dengan orang bukan Kristen pada waktu 
membaca kisah yang sama dalam Alkitab?
3. Apakah Anda pernah (atau sedang) berjalan 
melawan kehendak Tuhan? Bagaimana cara 
Anda mengatasinya?
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Niniwe
Kota besar (1:2), metropolitan 

di Asyur, dengan penduduk 
120.000 orang yang 

merupakan musuh Israel

Yafo (kini: Tel Aviv)
Kota pelabuhan di Yehuda 
(1:3), di mana Yunus naik 

ke kapal yang menuju 
Tarsis

Tarsis
Kota pelabuhan yang tidak 

diketahui, terletak di 
daerah barat Mediterania 

(1:3), arah berlawanan 
dengan Niniwe

Tarsis merupakan metafora 
(gambaran) untuk tempat terjauh, 
“ujung dunia”, pada masa itu

SPANYOL ITALIA

TURKI

ISRAEL

ASYUR

BABEL

Tarsis

Niniwe

Yafo

Ikan besar 
(1:17)

Raja Niniwe 
(3:6)

Bait Tuhan 
(2:4,7)

Episode 1 1:1-3

• Konteks:

• Mengapa Yunus melawan panggilan Allah? 
   1) Bangsa Asyur merupakan bangsa yang sangat kejam dan 
       menebar teror bagi bangsa-bangsa di sekitarnya.
   2) Karakteristik bangsa Israel pada waktu itu yang berpikiran 
       sempit bahwa bangsa-bangsa lain tidak layak untuk 
       menerima anugerah Tuhan.
   => Bacalah Yun. 4:2 untuk lebih mengerti alasan Yunus.

Yunus Melarikan Diri (1:1-3) - 1

Patung dewa Nebo

Mulai abad ke-9 S.M., Asyur merupakan ancaman bagi 
Israel. Tahun 841 S.M., di bawah raja Yehu, Israel takluk 
pada Asyur. Pada masa raja Yerobeam II, Asyur melemah 
dan bukan menjadi ancaman bagi Israel. Pada masa Yunus, 
kemungkinan Asyur diperintah oleh Adad-nirari III, yang 
menyembah satu dewa (monoteisme), yaitu dewa Nebo 
(Nabu).
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• Yunus sangat mengenal karakter Tuhan, tetapi 
responsnya salah.

• Yunus tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri 
dari Tuhan (bnd. Mzm. 139:7-12).

• Dia berpikir seperti para penyembah berhala 
bahwa Tuhan berkuasa hanya di wilayah tertentu 
(1Raj. 20:23-28).

Yunus Melarikan Diri (1:1-3) - 2

Apakah kita juga pernah berpikir seperti ini pada masa kini? 
Misalnya:

Ada dosa tertentu yang bisa kita tutupi dari Tuhan?
Ada pergumulan tertentu yang Tuhan tidak sanggup menolong?

Episode 2 1:4-16

• Kata ini muncul pada waktu: 
1) Tuhan memerintahkan Yunus untuk 

pertama kalinya (1:2); 

2) Awak kapal membangungkan Yunus 

pada waktu badai besar (1:6); 

3) Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua 

         kalinya (3:2-3). 

• Yunus terus “dikejar” Tuhan! Dia tidak bisa 
melarikan diri dari panggilan-Nya....

“Bangunlah” Ibr.: qûm
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“Takut”
Yunus: 

“Aku takut akan                  ...” (1:9)

Orang-orang di kapal:
• “Awak kapal menjadi takut...” (1:5)

=> Mula-mula, takut dalam arti yang umum

• “Orang-orang itu menjadi sangat takut...” (1:10)

=> Kemudian berkembang                                   

    menjadi takut yang luar biasa

• “Orang-orang itu menjadi                                                 

   sangat takut kepada                          ...” (1:16)

=> Terakhir, rasa takut mereka menghasilkan

               penyembahan pada TUHAN (Allah Israel)

Ibr.: yā·rê

TUHAN

TUHAN

Menggunakan YHWH (nama Allah 
Israel), bukannya Elohim (istilah 
umum yang bisa dipakai juga untuk 
menyebut “allah-allah” lain)

Atas “penentuan” 
Tuhan - 1 Ibr.: mânâ
• Kata ini muncul dalam 1:17; 4:6, 7, 8 
• Kedaulatan Tuhan atas alam:

• Menurunkan angin ribut (1:4).
• Yunus terkena undi (1:7; bnd. Ams. 16:33).
• Meredakan laut yang mengamuk (1:15).
• Menyuruh ikan besar menelan Yunus (1:17).
• Menyuruh ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus (2:10).
• Menumbuhkan sebatang pohon jarak (4:6).
• Menyuruh seekor ulat memakan pohon tersebut (4:7).

• Kedaulatan Tuhan atas manusia (bnd. Dan. 4:35):
• Mengubah para penyembah berhala (1:5) untuk menyembah 

Tuhan (1:16).
• Mengubah hati Yunus (1:1-3:4).
• Mengubah hati orang-orang Niniwe (3:4-10).
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Atas “penentuan” Tuhan - 2
• Di dalam mitologi Kanaan masa Yunus, ada cerita 

Baal melawan Lewiathan, monster laut. Laut juga 
dianggap mempunyai misteri kekuatan yang besar. 
Tetapi di dalam kitab Yunus, laut dan ikan besar 
menjadi alat Tuhan.

• Ikan besar itu menelan Yunus sebenarnya bukan 
untuk mencelakakannya, tetapi justru untuk 
menyelamatkannya!

• Alkitab banyak mengkontraskan ketidaktaatan 
umat-Nya dengan ketaatan binatang dan ciptaan 
Tuhan yang lain (Yes. 1:3; Yer. 8:7; Ayb. 38:8-11).

Pertanyaan Refleksi Bagian 2
1. Apakah pengenalan kita akan Tuhan telah 
membawa respons yang benar? 
2. Pernahkah kita merasa enggan untuk 
membagikan berkat kepada orang lain? Apa 
sebabnya? Kaitkanlah dengan hidup dan 
pengajaran Tuhan Yesus!
3. Jika Tuhan begitu berkuasa mengendalikan 
dunia ini, apa pengaruhnya bagi kehidupan kita 
sebagai anak-anak-Nya?
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• Tiga hari tiga malam bisa menyimbolkan kematian 
dan kebangkitan (bnd. Hos. 6:2).

• Tuhan Yesus memakai kisah ini 
untuk menjadi tanda bagi 
kematian dan kebangkitan-Nya 
(Mat. 12:40).

Anda dapat membaca ringkasan 
berita Injil dalam 1Kor. 15:1-4

Pada masa itu, ada kepercayaan bahwa perjalanan 
dari dunia orang hidup ke dunia orang mati 
(Sheol) membutuhkan waktu tiga hari tiga malam.

Episode 3 1:17-2:10

Yunus dan Tuhan Yesus - 1
PERSAMAAN
• Berasal dari Galilea.

• Dicobai untuk melarikan diri 
dari panggilan Tuhan.

PERBEDAAN
• Tidak seperti Yunus, Tuhan 

Yesus taat menjalani 
panggilan-Nya hingga mati di 
kayu salib.

"Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka 
akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan 
pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" (Luk. 11:32).

Seperti halnya Yunus yang 
membawa kebenaran Allah 
mengenai pertobatan dan 
keselamatan kepada bangsa 
Niniwe, demikian pula Tuhan 
Yesus membawa pesan yang 
sama (Yun. 2:9; Yoh. 14:6) 
mengenai keselamatan yang 
hanya bisa dikerjakan melalui 
Allah saja (Rm. 11:36).
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Yunus dan Tuhan Yesus - 2
Yunus 
(nabi)

Tuhan Yesus 
(lebih dari nabi)

Masuk ke dalam perut ikan selama 3 
hari.

Masuk ke dalam perut bumi selama 3 
hari.

Ditelan ikan besar karena 
ketidaktaatannya kepada firman Allah 
(penyebab: dosanya sendiri) .

Masuk ke alam maut untuk menggenapi 
firman Allah (penyebab: dosa manusia).

Menemukan Allah di dalam perut ikan. Terpisah dengan Allah di alam maut.

Ditransformasi untuk pergi ke Niniwe. Mengalahkan maut untuk 
mentransformasi dunia.

Dilepaskan dari maut. Masuk ke alam maut dan keluar.

Restoration expected (indikasi adanya 
pemulihan).

Ressurrection expected (indikasi adanya 
kebangkitan).

Respons pendengar (Niniwe): bertobat. Respons pendengar: mempertanyakan.

• Dari segi bahasa dan isinya, doa Yunus (2:2-9) ini 
mirip dengan mazur-mazmur ucapan syukur 
/thanksgiving psalms (Mzm. 5:8; 18:7; 31:23; 42:7; 
120:1; 142:4; 143:5).

Doa Yunus (2:2-9) - 1

• Apakah doa ini menunjukkan 
Yunus bertobat?

• Yunus hanya mengucap syukur 
tetapi tidak menyatakan 
pertobatan.

• Apa yang selanjutnya dilakukan 
oleh Yunus (pasal 4) menunjukkan 
bahwa Yunus belum benar-benar 
bertobat.
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• Ikan besar ini adalah alat Tuhan untuk 
menyelamatkan Yunus (yang tenggelam) dan 
bukannya alat Tuhan untuk menghukum Yunus.

Doa Yunus (2:2-9) - 2

• Itulah sebabnya doa 
Yunus di sini lebih 
mirip dengan 
mazmur ucapan 
syukur (lih. 2:2, 6, 9) 
dan bukannya 
mazmur ratapan!

STRUKTUR DOA YUNUS:
• Pendahuluan (2:2).

• Deskripsi mengenai musibah yang 
dialami (2:3-6a).

• Permintaan kepada Tuhan untuk 
menyelamatkan (2:7).

• Acuan kepada penyelamatan 
Tuhan (2:6b).

• Nazar dan kesaksian (2:8-9).

Doa Yunus (2:2-9) - 3

Kemungkinan besar, Yunus tidak menuliskan 
doa ini ketika sedang berada di dalam perut 
ikan, tetapi di kemudian hari dalam hidupnya 
(sebagai introspeksi).

Gaya bahasa hiperbola pada ay. 
5 menggambarkan situasi Yunus 
yang sangat serius: berada 
dalam ambang kematian karena 
tenggelam di dalam air dan 
mengalami keterbatasan 
oksigen.
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• Sheol dalam Perjanjian Lama:
• Tempat gelap gulita yang dihuni oleh semua orang 

mati (Ayb. 30:23; Yeh. 31:16-18; Kis. 2:27).
• Tempat orang-orang mati menantikan penghakiman 

terakhir dari Allah (Why. 20:13).
• Dianggap berada di bawah bumi (Am. 9:2) dan hanya 

ada kesunyian.
• Orang-orang yang ada di situ tidak menyadari dan 

tidak dapat merasakan apapun (Ayb. 10:21-22; Mzm. 
88:12; 94:17).

• Diterjemahkan sebagai Hades dalam Perjanjian 
Baru.

• Menggambarkan kondisi Yunus yang berada di 
ambang kematian.

Dunia Orang Mati (2:2) Ibr.: sheol

• Yunus mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa 
Tuhanlah yang menggunakan badai (1:4) dan para 
awak kapal (1:15) untuk melaksanakan 
penghukuman.

• “Bait-Mu yang kudus” (2:4):
• Mengacu pada Bait Allah di Yerusalem tempat tabut 

perjanjian disimpan.
• Orang-orang Yahudi percaya bahwa Allah hadir di 

antara kerub-kerub di atas tabut perjanjian (Kel. 25:22; 
Bil. 7:8,9; 1Sam. 4:4; 2Sam. 6:2; Mzm. 80:1; 99:1).

Engkau Membuangku (2:3-4)
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“Turun”
• Muncul dalam: 1:3, 5; 2:7.
• Kata ini menyimbolkan “turunnya kondisi spiritual” 

Yunus yang memberontak.
• Secara historis-teologis, bait Allah dianggap tempat 

yang paling kudus dan “paling tinggi.” Sehingga ada 
istilah “naik ke” atau “turun dari” bait Allah. 
Kemungkinan Yunus

Ibr.: yârad

menerima perintah Tuhan ketika 
sedang berada di bait Allah.

Model kapal Filistin 
pada masa Yunus

• “Keselamatan adalah dari TUHAN!” (2:9) bisa 
dianggap intisari dari kitab Yunus (bahkan intisari 
dari Alkitab).

• Di dalam bahasa Ibrani, keselamatan terutama 
berarti dilepaskan secara fisik (Mzm. 3:8; bnd. Yes. 
45:17) dan bukannya secara spiritual 
sebagaimana maknanya di dalam Perjanjian Baru. 

• Ikan besar itu “memuntahkan” Yunus (ay. 10). 
Penggunaan kata yang unik ini menekankan 
kejijikan akibat kepura-puraan Yunus.

Penyembah Berhala (2:8-10)
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• Yunus mengerti bahwa melarikan diri dari Tuhan 
mempunyai konsekuensi (2:4; bnd. Ul. 24:16).

• Yunus mengerti bahwa laut dan ombak merupakan alat 
Tuhan untuk menghukumnya (1:12).

Konsekuensi Melarikan Diri dari 
Tuhan

Pertanyaan Refleksi Bagian 3
1. Apa akibatnya bagi orang percaya jika 
mentaati perintah Tuhan dengan “terpaksa”? 
Refleksikan pengalaman Anda!
2. Apakah ada kemiripan antara sifat-sifat 
Yunus yang negatif dengan diri Anda sendiri? 
Bagaimanakah sifat-sifat tersebut 
mempengaruhi kehidupan rohani dan 
pelayanan Anda?
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• “untuk kedua kalinya” (3:1) menyatakan 
kegigihan Tuhan untuk menyampaikan pesannya 
kepada orang-orang Niniwe dan menggunakan 
Yunus dalam proses tersebut.

•  Dari episode sebelumnya, Yunus belajar bahwa 
melarikan diri dari panggilan Tuhan adalah sia-sia.

• Yunus pergi ke Niniwe, tetapi apakah ini 
menunjukkan perubahan hatinya? Lih. eps. 6.

Episode 4 3:1-3a

Panggilan Tuhan: Sebuah Panggilan yang 
Kelihatannya Tidak Masuk Akal

"Setiap orang yang mau 
mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya, memikul 
salibnya setiap hari dan 
mengikut Aku” (Luk. 9:23).

Tidak ada negosiasi selain taat.

Yunus baru memahaminya setelah 
keluar dari perut ikan.
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40 hari lagi, maka Niniwe 
akan ditunggangbalikkan 
(bnd. Kej. 19:21, 25, 29).

Episode 5 3:3b-10

“Besar”
• Kota yang besar 
  (1:2; 3:2,3; 4:11).
• Angin besar (1:4).
• Badai besar (1:4).
• Sangat takut (1:10).
• Sangat takut kepada 

Tuhan (1:16).

• Ikan besar (1:17).
• “Dari yang terbesar” 

(3:5); LAI-TB: “dewasa.”
• Para pembesar (3:7).
• Sangat mengesalkan hati 

Yunus(4:1).
• Yunus sangat bersukacita 

(4:6).

Ibr.: gâdôl

Diameter kota Niniwe (sekitar 13 km) tidak memerlukan waktu 3 hari 3 malam untuk 
menjelajahinya (3:3). Kemungkinan: 1) penulis sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola 
(melebih-lebihkan); 2) Jarak ini diukur bersama kota-kota di sekitar yang masuk wilayah 
Niniwe; 3) Waktu yang diperlukan Yunus untuk menyampaikan nubuat Tuhan di seluruh 
wilayah Niniwe [kemungkinan besar ini yang benar].
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Berita Yunus (3:4)
• “Ditunggangbalikkan” (Ibr. hā·p̄aḵ ) 

  => istilah yang sama yang dikenakan pada 
  Sodom dan Gomora (Kej. 19:21, 25, 29).

• Dalam arti negatif: Niniwe akan diluluhlantakkan.
• Dalam arti positif: ada perubahan hati di antara orang-

orang Niniwe (bnd. Ul. 23:5: “TUHAN, Allahmu, telah 
mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu,).

• Bnd. isi pesan Tuhan pada 1:2 dengan 3:4.
• Yunus tahu bahwa pesan ini mengandung kondisi, jika 

orang-orang Niniwe bertobat, Tuhan tidak jadi 
menghukum mereka.

Orang Niniwe Percaya (3:5)

• Berpuasa dan mengenakan kain 
kabung adalah tanda ratapan 
pada masa itu (Neh. 9:1; Est. 
4:3; Dan. 9:3).

• Baru hari pertama, orang-orang Niniwe sudah 
bertobat.

Apa yang akan dilakukan Tuhan ketika 
bangsa-bangsa yang tadinya akan 
dibinasakan-Nya karena kejahatannya, 
bertobat? Bacalah: Yer. 18:7-8.
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Pertobatan Raja Niniwe dan Seluruh 
Rakyatnya (3:6-8)
• Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk 

berpuasa, meratap, dan bertobat (bnd. Yl. 1:13-14) 
  ... termasuk juga ternak-ternak mereka!
• Menandakan keseriusan pertobatan yang mereka 

tunjukkan 
  => ini semakin menakutkan bagi Yunus (yang 
  tidak mau melihat Niniwe diselamatkan).
• Orang-orang Niniwe bertobat, orang-orang Israel 

tidak (bnd. 2Raj. 17:13-14).

“Siapa tahu...” (3:9)
• Frasa yang sama dipakai dalam Yl. 2:14.
• Secara teologis, ada pertemuan antara 

ketidakpastian hidup (contingency) dan 
kedaulatan Tuhan (God's sovereignty):

• Yunus bisa saja meminta Niniwe dibinasakan (bnd. 
penantian Yunus dalam 4:5).

• Orang-orang Niniwe bisa saja bertobat dan meminta 
diselamatkan.

... tetapi, itu tidak bisa mempengaruhi nasib mereka

... tetaplah Tuhan yang menentukan!

Bagaimana konsep ini memengaruhi 
hidup kita sebagai orang Kristen?
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“Jahat”... “Malapetaka”
• “Kejahatan” orang-orang Niniwe (1:2).
• “Malapetaka” yang ditimbulkan badai (1:7,8).
• Perintah raja kepada rakyatnya untuk berbalik dari 

tingkah laku yang jahat (3:8, 10).
• Allah melihat pertobatan mereka (3:10) dan tidak 

jadi memberikan malapetaka (3:10).
• Kemarahan besar dalam hati Yunus (4:1) [2x]

Asyur mungkin bangsa paling jahat yang ditemui Israel (Nah. 3:1, 10, 19) dan paling 
sombong (Yes. 10:12-14). Inilah           dalam kitab Yunus. Niniwe, dan juga Israel, 
adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi, Tuhan akan mengampuni jika mereka bertobat. 
Pertobatanlah yang penting di mata Tuhan, bukan asal-usul bangsa (Am. 9:7).

Ibr.: ra'

“Jahat”... “Malapetaka” (3:10)
• Penggunaan kata yang sama (Ibr.) menekankan 

hubungan yang erat antara tindakan manusia 
dengan respons Tuhan: Tuhan tidak jadi 
menimpakan malapetaka kepada Niniwe karena 
mereka bertobat.

• Apakah ini berarti Tuhan dikendalikan manusia?
• Dari sudut pandang kesementaraan (manusia): Tuhan 

merespons apa yang dilakukan manusia.
• Dari sudut pandang kekekalan: Tuhan memilih sendiri 

cara-Nya (pertobatan manusia) dan juga hasil-Nya 
(malapetaka tidak jadi diberikan).
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Misi 
• Yesus Kristus adalah Pribadi yang diutus Allah (Ibr. 

3:1) ke dalam dunia ini.
• Berdasar pola tersebut, kita pun harus 

memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan apa 
yang Allah inginkan di dunia ini.

• Yunus diajar untuk tidak membatasi diri 
hanya diutus kepada bangsa Israel, 
tetapi kepada bangsa lain juga.

• Kita pun tidak boleh membatasi diri 
hanya fokus ke dalam gereja dan orang-
orang yang sudah percaya.

Pertanyaan Refleksi Bagian 4
1. Apakah saat ini ada kehendak Tuhan yang 
terasa berat bagi Anda untuk dijalankan? 
Mengapa demikian? Bagaimana Anda 
mengatasinya? 
2. Pertobatan harus ada untuk menerima 
keselamatan. Tetapi, apakah pertobatan pasti 
menghasilkan keselamatan?
3. Apa yang membedakan pertobatan yang 
sejati dengan pertobatan yang palsu? 
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• Doa ini fokus pada egoisme dan kepura-puraan 
dalam diri Yunus.

• Bangsa Niniwe menjauhkan diri dari kejahatan 
mereka, dan gantinya Allah menjauhkan mereka 
dari bencana.

• Hal ini membuat Yunus marah.
• Yunus mempunyai teologi yang benar (bnd. 1:9; 4:2) 

tetapi gagal untuk mengasihi (bnd. 1Kor. 13:1-8).

Episode 6 4:1-4
Yunus Marah Karena Niniwe

“Allah yang Pengasih... yang menyesal karena 
malapetaka yang hendak didatangkan-Nya” (4:2)

• Menggunakan kata-kata yang mirip dengan  Yl. 
2:13.

• Menjadi dasar pengharapan (lih. Kel. 34:6; Neh. 
9:17; Mzm. 145:8).

• Ironi:
• Allah yang pengasih kepada Yunus 
  => Membuat Yunus                                 (2:8)
                        TETAPI
• Allah yang pengasih kepada bangsa Niniwe
   => Membuat Yunus 
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Episode 7 4:5-11
Yunus begitu emosi, sehingga terus 
menantikan apa yang akan terjadi 
dengan Niniwe (4:5).

Yunus Marah Karena Pohon Jarak 
(4:7-9)

• “Angin timur” (4:8) adalah angin kering yang 
datang dari gurun (bnd. Kel. 10:13).

Sebagaimana Allah 
mempertanyakan keadilan di 
dalam kemarahan Yunus atas 
orang-orang Niniwe (4:4), 
maka sekarang Allah 
mempertanyakan keadilan di 
dalam kemarahan Yunus atas 
pohon jarak itu.
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Pertanyaan Allah (4:10-11) - 1
• “Tumbuh dalam satu malam dan binasa 

dalam satu malam pula.”
• Ungkapan untuk sifat kesementaraan hal-hal 

duniawi (bnd. Yes. 40:6-8).

• Yunus memandang dari sudut pandang 
kesementaraan, Allah memandang dari sudut 
pandang kekekalan.

• Yunus hanya mengasihi diri sendiri, Allah 
mengasihi manusia yang diciptakan segambar 
dan serupa dengan-Nya.

Pertanyaan Allah (4:10-11) - 2
• Ironi: Yunus peduli dengan pohon jarak, 

tetapi tidak peduli dengan 120.000 orang-
orang Niniwe .

• ... yang tidak bisa membedakan tangan kanan 
dengan tangan kiri.

• Ungkapan yang menunjukkan ketidaktahuan 
secara rohani.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kepedulian Allah kepada 
bangsa-bangsa non-Yahudi, lih. Kej. 12:1-3; Rut; Yes. 42:6-7; 49:6; 
Rm. 10-11; Flp. 1:6.
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Akhir yang Janggal?

Penulis kitab Yunus tidak memberikan 
jawaban atas pertanyaan Tuhan supaya 
pembaca menjawab bagi dirinya sendiri!

Apakah saya 
peduli dengan 
keselamatan 
orang lain?

... jangan sampai kita 
seperti Yunus!

Pertanyaan Refleksi Bagian 5
1. Pelajaran apa yang bisa Anda petik dari kitab 
Yunus tentang upaya memahami kehendak 
Allah bagi dunia ini?
2. Yunus sangat sulit untuk menyelaraskan 
hatinya dengan kehendak Allah bagi orang-
orang Niniwe. Apakah ada “Niniwe” di dalam 
hidup Anda saat ini?
3. Bagaimana caranya supaya Anda tidak 
melakukan kesalahan-kesalahan yang sama 
seperti yang dilakukan Yunus?
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Apakah pertobatan orang-orang Niniwe benar-benar 
menjadikan mereka sebagai umat Allah?

• Percaya dalam 3:5 menggunakan konstruksi yang sama dengan 
Bil. 20:12, yaitu percaya terhadap perkataan Allah.

• Pesan Yunus bahkan tidak menyinggung bahwa orang-orang 
Niniwe harus bertobat (lih. 3:4).

• Orang-orang Niniwe sendiri tidak yakin apakah dengan bertobat, 
mereka akan selamat (lih. 3:9, “Siapa tahu...”).

• Yunus tidak berkhotbah tentang Allah.

• Orang-orang Niniwe terbiasa menyembah banyak dewa dan 
kehadiran Yunus mungkin membuat mereka takut ada salah 
satu “dewa” (dalam hal ini adalah Allah) yang marah dengan 
perbuatan jahat mereka.

• Tidak ada bukti Alkitab maupun bukti arkeologis bahwa orang-
orang Niniwe menjadi umat Allah.

Hanya mengakui kekuatan Allah tidak sama dengan mengakui Allah sebagai 
satu-satunya Tuhan (pertobatan orang percaya).

Siapakah tokoh utama
dalam kitab Yunus?

Sumber gambar: thebibleproject.com


