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ABSTRAK 

 

 

Ketika seseorang berada ditengah-tengah kelompok dan  komunitasnya 

sendiri, adalah merupakan sutu kewajaran dan dianggap suatu hal yang 

normal jika ia membela komunitasnya atau kelompoknya sendiri, namun jika 

diamati dan diselidiki suatu sentimental yang agak berlebihan bagi 

pergerakan dalam pelayanan lintas budaya. Suatu contoh dalam artikel ini 

menampilkan kisah seorang nabi Yunus yang dipangil dan diutus Allah,  ke 

kota Niniwe, negeri Asyur. Yunus mempertahankan rasa nasionalimenya, 

sehingga ia tidak bersedia diutus Tuhan walaupun ia telah meresponi 

panggilan Allah, ia lebih memilih supaya penduduk kota Niniwe dihukum 

Allah atas dosa mereka, karena Yunus beranggapan bahwa Niniwe adalah 

ancaman bagi bangsa Israel, ia tdak menginginkan penduduk Niniwe 

bertobat, untuk menerima pengampunan Allah.  

Artikel ini mengajak kita sebagaimana halnya nabi Yunus, semua umat 

Tuhan perlu membuka hati, membuka mata dan membuka telingah untuk 

meluaskan pandangan sehingga dapat memahami dengan benar bahwa Allah 

juga mengasihi bangsa atau kelompok, komunitas lain. Umat Tuhan sebagai 

orang yang percaya wajib memiliki kasih dan kepedulian untuk 

menyampaikan kabar baik yaitu keselamatan kepada semua orang yang 

percaya.  

 

Kata kuci : Tuhan Allah sang pengasih dan penyayang sebagai 

penyelamat umat manusia, nabi Yunus memiliki sindron, baka hati, buka 

mata, buka telinga untuk luaskan pandangan.  
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ABSTRACT 

 

 

When a person is in the midst of his own group and community, it is a 

natural thing and considered a normal thing if he defends his community or 

his own group, but if observed and investigated a somewhat excessive 

sentimentality for the movement in cross-cultural service. An example in this 

article presents the story of a prophet Jonah who was called and sent by God, 

to the city of Nineveh, the land of Assyria. Jonah maintains his sense of 

nationalism, so that he is not willing to be sent by God even though he has 

responded to God's call, he prefers that the inhabitants of the city of Nineveh 

be punished by God for their sins, because Jonah thinks that Nineveh is a 

threat to the Israelites, he does not want the people of Nineveh to repent, to 

receive God's forgiveness. 

This article invites us like the prophet Yunus, all of God's people need 

to open their hearts, open their eyes and open their ears to broaden their views 

so that they can understand correctly that God also loves other nations or 

groups, communities. God's people as believers are obliged to have love and 

care to convey the good news of salvation to all who believe. 

 

Key words: God is the merciful and merciful God as the savior of 

mankind, the prophet Yunus has a syndrome, is like a heart, opens his eyes, 

opens his ears to widen his view. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Suatu kenyataan hidup manusia pada umumnya, memiliki 

kencenderungan akan merasa aman, nyaman apabila  berada dalam 

kelompoknya sendiri. Kedudukan umat manusia dalam menyalani 

kehidupannya dapat dikelompokan dalam membangun komunitas melaui 

kesamaan suku, bangsa, etnis, agama, profesi, hobi. Ungkapan 

pengelompokan tersebut bukanklah hal yang tidak umum. Kita mengambil 

contoh negara Indonesia dimana kita ada dan beraktivitas, yaitu ungkapan 

pengelompokan ini seperti : Wong kito, bagi kelompok melayu Palembang, 

Masyarakat Batak dalam pengungkapan Halak Kita, sedangkan orang Sunda 

dengan ungkapan bangsa urang, dan orang Minahasa menyebut kelompok 

atau kaumnya, dengan ungkapan Kawanua. Kelompok dan komnitas tersebut 

diatas hanyalah sejumlah kecil yang berdasarkan suku; Jumlahnya banyak 

bila disimak ungkapan kelompok dari bergam latar belakang dalam 

pengelompokannya.  

Dalam prasa kelompok ini cantohnya sebagai mana dicatat dalm Injil 

Yohanes 4:9 tentan perempuan Samaria yang membedakan dirinya denga 

Tuhan Yesus yang dihormati sebagai orang Yahudi, ia menemptkan dirinya 

sebaga orang Samaria. Demikian juga halnya sebagaimana orang Yahudi 
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terhadap orang yan bukan Yahudi. Hal ini dicatat dalam Kisa Para Rasul, 10: 

28) peristiwa Petrus dan terhadap Kornelius, perwira Itali .  

Sewajarnyalah dan bersifat manusiawi bila kebanyakan orang merasa 

nyaman berada dengan sesama dalam kelompoknya.Namun hal ini, menjadi 

penghambat dalam membangu hubungan yang baik, bila menganggap 

kelompoknya yang lebih hebat, paling baik dan menganggap kelompok lain 

lebih rendah. Apalagi sikap seperti itu dibumbui dengan sentimen, antar 

kelompoknya yang memelihara bahkan mewariskan pengalaman negatif 

relasi antar kelompoknya. Sikap seperti itu adalah cikal bakal menuju kepada 

diskriminatif . Sikap seperti itu akan menjadi penghambat besar dalam 

membangun relasi antar kelompok. Sejarah manusia telah mencata kesatuan 

negara atau bangsa tersobek karena sikap yang diskriminatif.  

Hal ini serti ini, aka menjadi pemicu rasa sentimen kelompok itu tetap 

dipelihara oleh umat Tuhan. Tidak mengherankan akibatnya adalah 

menghambat panggilan pelayanan lintas budaya. Rasa naionalisme, 

kebanggaan suku, tingkat sosial dan sejenisnya yang sempit bisa menjadi 

penghambat untuk pelayanan lintas budaya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apakah makna pelayanan panggilan misi Nabi Yunus 
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2. Bagaimanakah relevansi pelayanan Nabi Yunus dalam pelayanan misi masa 

kini? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan makna pelayanan panggilan misi Nabi Yunus 

2. Untuk mencari relevansi pelayanan Nabi Yunus dalam pelayanan misi masa 

kini. 

 

D. Manfaat 

Penelitian ini memiliki manfaat karena melihat pentingnya penelitian 

ini bagi gereja, yaitu untuk mengajak para pelayan agar memiliki hati misi, 

melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Panggilan misi adalah amanat 

agung untuk semua orang percaya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. 

Bagi jemaat, supaya belajar dalam kehidupan tiap hari menunjukkan 

kesediaannya untuk menjadisaksi memberitakan Injil lewat kehidupan yang 

memuliakan Allah. Menjadi pribadi yang senantiasa hidup sebagai pelaku 

Firman, dan bagi wawasan ilmu teologi terutama, dalam masalah kajian 

misiologi dan penginjilan. 
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BAB II 

MAKNA PELAYANAN MISI NABI YUNUS 

 

 

 

A. Nabi Yunus Sang Missionaris Yang Nasionalis 

Seorang nabi Yunus bin Amitai yang berasal dari Israel Utara, hidup 

pada zaman pemerintahan Yerobem bin Yoas (2 Raja-Raja 14: 23-25). Pada 

suatu hari Tuhan mengarahkan pandangan-Nya kepada Yunus, ia dipanggil 

dan diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyeruhkan pertobatan 

kepada bangsa asyur. Namun ia menjunjung tinggi rasa nasionalismenya yang 

menghalanginya untuk mematuhi perintah Tuhan Allah, Sang nai lebih 

menghendaki bangsa-nya, kerajaan Irrael Utara tetap aman, bebas dari 

kemungkinan diganggu oleh kerajaan yang berpusat di kota Niniwe. Tentu 

saja sikap ia tahu sikap umum yang keras dan kejam dari kerajaan-kerajaan 

di Timur itu memperlakukan bangsa jajahannya.  

Sebagai warga kerajaan Israel utara, ia berjuang untuk melindungi 

bangsa dan kerajaannya. Nabi Yunus sangat mengenal yang memanggil dan 

yang mengutusnya. Tuhan adalah Allah adalah pengasih dan penyayang, 

panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka 

yang hendak didatangkan-Nya (Yun. 4:2). Sehingga sang nabi yang 
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nasionalis lebih memilih untuk melarikn diri, jauh dari hadapan Tuhan. Ia 

naik kapal menuju ke Tarsis yang terletak didaerah Barat. Sedangkan Tarsis 

yang dimaksud bukanlah Tarsis yang berada di Siria, melainkan Taresis 

(Tartesussus) di Spanyol. Ia sangat menjauhkan dirinya dari Niniwe dan 

sekaligus berusaha menjauhkan diri dari hadapan Allah (Yun. 1:3) 

Hal ini menunjukkan sikap yang mengjawantakan dari jiwa 

nasionalismenya. Pertimbangannya, tentulah penduduk Niniwe yang 

kejahatannya telah menyedihkan hati Tuhan,b agi nabi Yunus lebih tepat 

untuk menerima hukuman oleh murka Tuhan. Nabi Yunus tidak rela 

penduduk Niniwe mendengar pesan Tuhan berita pengasihan dan 

pengampunan Tuhan, membuka jalan bagi penduduk kota Niniwe sadar dan 

mengambil sikap untuk bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat datang 

kepada Tuhan untuk menerima anugerah pengampunan dosa. Jika Tuhan 

mengaruniakan pengampunan dosa, tkepada penduduk Niniwe maka, mereka 

akan tetap berjaya, karena kejayaan Kerajaan itu sangat berpotensi untuk 

melakukan eskpansi, itulah kekuatiran nabi Yunus. Potensi itulah yang 

mengakibatkan nai Yunus enggan menyampaikan berita pertobatan bagi 

penduduk Niniwe. Dengan demikian kerajaan Israel Utara akan dilanda oleh 

ekspansi Asyur dan menaklukan serta memperlakukan dengan lebih keras.  

Rasa nasionalisme nabi Yunus ini, membuatnya siap untuk membela 

bangsanya Israel dengan sika pasang badan  dengan tujuan untk melindungi 

bansa dan kerajaannya. Ia lebih berani melawan perintah Tuhan, menjauh dari 
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hadapan Ninime dan dari hadapan Tuhan itulah yang ada dalam pemikiran 

Yunus. Nabi Yunus sangat mengharapkan musuh potensial bangsanya hancur 

dan lenyap dari hadapan bangsanya. Walaupun hal itu sangat beresiko bagi 

Yunus. Rasa nasionalisme yang kuat te;lah membuatnya buta terhadap 

rencana penyelamatan, bangsa-bangsa dilur bangsa Israel sebagai pilihan 

Allah., Ia tidak rela bangsa-bangsa lain menerima pengampunan Tuhan untuk 

keselamatn mereka, hatinya hanyalah untuk bangsanya sendiri.  

 

B.   Bencana Membawa Berkat 

Keyakinan yang ditunjukan oleh sang pe-Mazmur 139, bahwa manusia 

tidak dapat melarikan diri dari hadapan Allah; manusia tidak bisa 

bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah, Bagaimapun liciknya nabi Yunus, 

melarikan diri dari dihadapan Tuhan yang Maha tauh dan Maha hadir, ia 

berusaha kabur ke Tartessus, TUHAN mengikutinya. Cara Tuhan membuat 

sang nabi terhalang rencananya yang jahat dihadapan Tuhan, sehingga kapal 

yang ditumpanginya, mengalami musibah  dilandai badai yang hebat. Segala 

upaya para anak buah kapal untuk menyelamatkan kapal semuanya hanyalah 

sia-sia, sekalipun mereka telah mengurangi beban kapal dengan membuang 

muatan kapal demi keselamtan nyawa mereka. Rupanya penumpang kapal 

yang ditumpangi sang Nasionalis, nabi Yunus terdiri dari berbagai bangsa; 

setiap kelompok komunitas diata kapal berseruh memanggil dan minta 

pertolongan dari allah masing-masing termasuk awak kapal (Yun. 1:5).Sang 
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nasionalis siap mati demi bangsanya, ternyata tidur pules, namun atas desakan 

Nakoda kapal untuk berseru kepada Allahnya demi keselamatan segenap 

penumpang kapalitu (Yun. 1:6).  

Selanjutnya undian dilangsungkan dalam situasi yang sangat panik, 

maka ditemukanlah penyebab malapetaka yang menimpa kapal itu maka sang 

nasionalisme yang kena undi. Kemudian Yunus memperkenalkan dirinya 

kepada awak kapal bahwa dirinya adalah orang Ibrani yang takut akan 

TUHNAN, pemilik dan pencipta langit, laut, daratan dan semua isi dunia, 

(Yun, 1:9). Setelah mereka mengetahui penyebab dari malapetaka itu, bahwa 

Yunus adalah seoran pelarian yang dikejar TUHAN ALLAH. Segenap awak 

kapal tidak berani mencelakai nabi Yunus, mereka berupi diriaya untuk 

mendaratkan kapal, namun upaya inipun tetap sia-sia belaka(Yun. 1: 13). 

Karena semua upaya penyelamatan  yang mereka lakukan tidak 

mendatangkan hasil. Setelah meminta pengampunan kepada Tuhan yang 

diperkenalkan Yunus, mereka melemparkan Yunus ke dalam laut yang 

menggelora itu. Keajaibanpun terjadi badai reda seketika itu juga bencana 

berlalu. Dampaknya adalah para awak kapal memberi diri untuk percaya 

kepada TUHAN yang disembah Yunus (Yun, 1:16 ) .  

Oleh karena itu nasionalisme Yunus telah menjauhkannya dari kota 

yang seharusnya ia datangi untuk mengabarkan kabar baik bagi penduduk 

kota Niniwe ; namun kabar baik itu terlebih dahulu dinikmati para awak kapal 

yang berasal dari berbagai bangsa. Dari sudut pandang spiritual, bencana 
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badai laut tengah itu telah berubah menjadi berkat bagi para awak kapal itu . 

Mereka mengenal Tuhan Allahnya Yunus sebagai  Peenyelamat  yang datang 

dibalik bencana itu. Sekalipun dalam sittuasi tidak taat, Yunus sebagai hamba 

TUHAN, tetap dapat menjadi pembawa berkat. Oleh karena itu kitapun 

belajar bahwa TUHAN memang peduli kepada bangsa lain.  

 

C.  Bencana Sebagai Pembaharu 

Yunus sang nasionalis tulen harus mengalami pengalaman antara hidup 

dan mati di dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam ( Yun. 1:17 ) . dalam 

kitab (Mazmur pasal 2 )Ia melukiskan pengalaman yang menyesakkan 

sebagai seseorang berada di dunia  orang mati (Maz.2:2) . Perlu diyakini 

bahwa pengalaman yang dialami Yunus adalah pengalaman nyata bukan 

sekedar fiksi ataupun alegori. Tuhan Yesus pun memakai pengalaman Yunus 

ini sebagai analogi untuk pengalamanNya dikubur setelah kematianNya 

diatas kayu salib (Mat12:39 -41 ) .  

Ungkapan doa yang disampaikan Yunus saat berada di perut ikan 

adalah ungkapan hati pertobatan atas pemberontakannya. Tanpa pertobatan 

tidak ada harapan baginya dapat melepaskan diri dari dunia orang mati. Ia 

terperangkap dalam perut ikan dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalan 

keluar dari perut ikan . Doa pertobatan adalah harapan satu-satunya bagi 

Yunus yang bisa ia lakukan . Dalam bencana yang dihadapi ia tidak 

kehilangan keyakinannya bahwa TUHAN Sang Pengasih dan Penyayang, 
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panjang sabar dan setia. Yunus berseru Yunus bertoba dan doanya didengar 

oleh Tuhan .  

Tuhan mengembalikan Yunus kedunia orang yang hidup. Pengalaman 

ini telah membawanya untk berserah sepenuh hati kepada TUHAN yang 

memanggilnya untuk memberitakan kabar baik kepada penduduk Kota 

Niniwe supaya mereka betobat. Pembaharuan hatinya telah terjadi sehingga 

ia mengambil keputusan dan bernazar untuk tidak lagi melarikan diri dari 

panggilan TUHAN. Yunus pun siap melakukan tugas panggilan untuk 

mmberitakan kabar baik bagi penduduk kota Niniwe (Yun. 2:9). Inilah 

pengalaman puncak Yunus dengan TUHAN, yaitu pengalaman yang 

memaksanya untuk mentaati perintah TUHAN pergi ke Niniwe 

menyampaikan perintah Tuhan supaya mereka bertobat dan menerima 

pengampunan dari TUHAN. 

 

D.  Nasionalisme Berapi-Api 

Yunus diberi kesempatan yang kedua untuk menjadi penyalur berkat 

bagi penduduk kota Niniwe (Yun. 3:1,2). Secara jasmani Yunus melangka 

untuk memenuhi perintah TUHAN, namun secara batin ia masih dipenuhi 

beban dan pergumulan, dan ketidak relaannya melihat penduduk kota Niniwe 

bertobat masih kuat. Khotbahnyapun disampaikan tanpa mengharpkan 

terjadinya pertobatan dari pendengar khotbah yang disampaikan. Bahkan 
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khotbahnya disampaikan sebagai berita penghukuman: Empat puluh hari lagi, 

maka penduduk kota Niniwe akan ditunggalkan balikan(Yun. 3:4). 

 

Namun diluar dugaan Yunus, penduduk kota Niniwe memberi respon 

positiv, mereka mengambil sikap dengan kerendahan hati melakukan 

pertobatan masal baik manusia juga termasuk hewan . Penduduk ota Niniwe 

percaya kepada Tuhan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Bahkan raja 

Ashurdan III ( 773 – 755 ) mengeluarkan dekrit pertobatan dan perkabungan 

nasional bahkan puasapun harus dilakukan bukan hanya manusia melainkan 

hewan pemeliharaanpun harus berpuasa. Hal itu termasuk mengenakan kain 

kabung sebagai wujud nyata dari pertobatan mereka ( Yun. 3 :7-8 ) . Rupanya 

hati mereka sudah disiapkan pada tahun 765 dan 759 SK wabah melanda 

Niniwe pada tahun 763 SK terjadi gerhana matahari ( Wilkinson dan Boa 

1983: 257 ). Pada saat Yunus menyampaikan akan datangnya bencana dalam 

waktu 40 hari, mereka meresponinya dengan serius. Sangat mungkin mereka 

masih trauma dengan wabah2 sebelumnya dan gerhana matahari pada 

masyarakat tradisional sampai hari inipun masih ditafsirkan sebagai pertanda 

bencana. Adapun masuk akal mereka bertobat setelah mereka mendengar 

berita penghukuman yang akan datang dari Allah yang dikenal dan disembah 

Yunus sebagai Allah yang pengasih dan penyayang serta panjang sabar dan 

setia membatalkan rancangannya untuk mendatangkan bencana bagi 

penduduk kota Niniwe  (Yun.3:10) . 
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Sewajarnya pemberita kabar baik mana yang tidak bersukacita 

menyaksikan secara langsung berita yang disampaikan mendapat tanggapan 

yang positif, apabila segenap  penduduk kota besar itu bertobat. namun hanya 

Yunus saja yang tidak bersukacita walaupun berita yang disampaikan 

disambut dengan pertobatan. Yunus justru menghendaki penduduk kota 

Niniwe tidak bertobat. Ia lebih mengharapkan penduduk Niniwe dilanda 

bencana hukuman Allah . Jiwa nasionalismenya tetap ditunjukkan untuk 

melindungi bangsa Israel dari ancaman negara yang berpotensi jadi musuh 

untuk menaklukkan bangsa Israel .  

 

Jiwa nasionalismenya yang mencintai dan sangat loyal terhadap 

bangsanya adalah sikap yang patut dipuji namun bila sikap tersebut menjadi 

penghambat aliran kasih TUHAN terhadap penduduk kota Niniwe. Itulah 

sikap yang ditunjukkan Yunus sebagai seorang yang picik. Loyalitas tertinggi 

sebagai seorang hamba TUHAN adalah TUHAN yang dikenal dan 

disembahnya . Perihal keresahannya serta menimbang keamanan bagi 

bangsanya adalah hal yang manusiawi bahkan dalam konteks tertentu 

menjadi hal yang wajib namun loyalitas tertingginya haruslah kepada 

TUHAN . Gagalnya bencana atas Niniwe sangat mengesalkan hati Yunus . 

Tetapi Yunuspun berani mengungkapkan kemarahannya kepada TUHAN . 

Sekali lagi Yunus pasang badan dengan memberi tantangan kepada TUHAN 
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. Seakan Yunus berkata “ Pilihlah aku atau kota Niniwe ? “ . Jikalau TUHAN 

selamatkan Niniwe cabutlah nyawaku ( Yun.4:3 ). TUHAN begitu sabar 

kepada hambanya yang sedang marah itu namun TUHAN mengajak Yunus 

merenungkan untuk menimbang “ Layakah engkau marah ?” (Yun.4:4 ). 

 

Yunus masih berharap TUHAN mendengar kegundahan hatinya . ia 

pergi ke timur kota itu , rupanya dari ketinggian lokasi itu ia membangun 

pondok kecil. Ia duduk disana menanti apa yang terjadi atas kota besar itu ( 

Yun4:5 ) . Apa yang diharapkan Yunus ? bisa jadi Yunus mengharapkan 

huajn belerang dan api dari langit turun menghancurkan Niniwe seperti saat 

Sodom dan Gomora dimusnahkan TUHAN ( Kej 19:24-25 ).  

Tuhan membesarkan hati Yunus dengan menumbuhkan sebatang 

pohon jarak sebagai peneduh . Yunus sangat senang dengan tumbuhnya jarak 

peneduh itu namun keesokan harinya saat pohon jarak itu layu, serta angin 

panas menerpa Yunus. Yunuspun tidak berdaya dan ia mengharapkan lebih 

baik mati. Perjuangannya untuk melindungi bangsanya gagal, iapun lebih 

memilih mati bahkan saat Allah mempertanyakan kemarahannya itu, ia tegas 

nyatakan bahwa kematian adalah pilihannya karena TUHAN  tidak merestui 

perjuangannya itu ( Yun.4:8-9 ). 

 

Allah mulai memakai pohon jarak sebagai perbandingan dengan 

penduduk kota Niniwe. Allah mulai mengajak Yunus untuk membuka 
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matanya dan pikirannya bahkan hatinya  terbuka menyaksikan  kenyataan 

bahwa penduduk kota Niniwe telah berseru kepada Allah dan bertobat . Hati 

Yunus diajaknya terbuka dan menaruh belas kasihan kepada penduduk kota 

Niniwe  pada waktu itu tergolong banyak. Allah membandingkannya dengan 

kepedulian Yunus atas pohon jarak itu .Allah menyatakan kasihNya kepada 

penduduk kota Niniwe yang dinyatakannya bahwa ada 120.000 orang yang 

tidak tahu membedakan mana tangan kanan dari tangan kiri .Hal itu 

ditafsirkannya sebagai para balita . Jadi kota itu bisa berpenduduk minimal 

500.000 orang . penduduk sebesar itu dengan pimpinan rajanya telah 

melakukan hari perkabungan dan memohon belas kasih Allah. Yunuspun 

ditantang untuk meluaskan cakrawala pandangannya . Tidak cukup hanya 

mengasihi bangsanya sendiri, namun iapun juga harus mengasihi bangsa dari 

penduduk kota Niniwe, apabila Niniwe saat itu menyatakan keseriusan 

pertobatan mereka. Yunus ditantang untuk tidak lagi bersikap secara picik, 

karena nasionalisme yang sangat sempit .Yunus harus membuka 

mata,membuka hati dan meluaskan pendangannya dalam rangka berpikir 

secara lurus .  
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BAB III 

RELEVANSI PELAYANAN NABI YUNUS  

BAGI PANGGILAN MISI MASA KINI 

 

 

A.  TUHAN PEDULI BANGSA-BANGSA LAIN 

Bukanlah kali ini saja, TUHAN menunjukkan kepeduliaa-Nya terhadap 

bangsa-bangsa lain bukan saja kepada bangsa Israel. Bahkan janji pemulihan 

pemulihan yang diterima oleh leluhur manusia, sesaat setela kejatuhan 

manusia kedalam dosa, yaitu janji kelahiran seorang keturunan perempuan 

(Kej. 3:15) bersifat secara universal sebab janji itu bukan saja disampaikan 

kepada pribadi Adam dan Hawa semata, namun untuk semua keturunan 

mereka, dan manusia secara universal. Janji yang dikenal sebagai 

protoevangelium itu disebut oleh George Pieters sebagai bintang fajar 

ditengah gelapnya kehidupan manusia , adalah janji yang bersifat universal ( 

1981 : 85 ). Bersifat universal sebab janji itu disampaikan berkaitan dengan 

leluhur segenap umat manusia . 

Kepedulian Allah kepada segenap manusia dipertegas kembali saat 

pemanggilan Abram  ( Kej 12: 1-3 ). Janji yang disebut sebagai pra amat 

agung ( Tenibemas 2011,13 ) ini jelas menyatakan kepedulian Allah kepada 

segenap manusia. Apalagi dicatat dalam pasal 10 dari Kitab Kejadian 

sederatan daftar bangsa-bangsa yang menjadi cikal bakal penyebaran bangsa-
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bangsa hingga saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah untuk 

tidak mempedulikan bangsa-bangsa lain .Adalah benar bahwa Allah tidak 

pernah tidak peduli terhadap bangsa-bangsa di bumi ini . Pemilihan Abram 

yang dikemudian hari namanya diubah menjadi Abraham yang melahirakan 

bangsa Israel tidaklah meniadakan kepedulian Allah kepada bangsa-bangsa 

bukan Israel . Adalah tepat dalam tulisan Verkuyl bahwa Israel adalah pars 

pro toto minoritas yang dipanggil untuk melayani yang mayoritas ( 1978, 92 

) . 

Kepedulian Allah terhadap bangsa-bangsa selain Israel bisa terus kita 

telusuri sepanjang sejarah kitab suci yang dicatat dalam perjanjian lama . 

Misalnya secara sangat ringkas seperti halnya seberkas cahaya yang melintas, 

dari Kitab-Kitab sejarah misalnya dari Kitab 1 Tawarikh 16 yang mengajak 

untuk memperkenalkan TUHAN kepada bangsa-bangsa lain (ayat 8). 

Segenap bumi diajaknya untukmemuji TUHAN ( ay 8 ) dan segala bangsa 

harus diberi peluang mendengar tentang kemuliaandan perbuatan tangan 

TUHAN ( ay 24 ) . Segala bangsa harus tahu bahwa TUHAN itu raja segala-

galanya ( ay 31 ). 

Dari kumpulan Kitab syair, dapat dipilh misalnya dari Kitab Mazmur 

67 yang berisi nyanyian penghapan agar segala bangsa mengenal keselamatan 

dari Allah ( ay 3 ). Segala bangsa bahkan suku bangsa diharapkan bersyukur 

kepada Allah ( ay 4-6 ) . dalam Mazmur 87 dikatakan bahwa TUHAN 
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menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa   ( ay 6 ) . betapa TUHAN 

peduli kepada segala bangsa . 

Dari Kitab para Nabi, diambil contoh Kitab Nabi Yesaya pasal 11 saat 

menubuatkan tentang Sang Raja Damai yang berasal  dari pangkal Isai, 

Yesaya menulis Raja Damai itu juga bagi bangsa-bangsa lain ( ay 10 ) . Dalam 

pasal 25 Kitab Nabi Yesaya menuliskan tentang perjamuan bagi bangsa-

bangsa dan akan terangkatnya kain kabung yang menudungi bangsa-bangsa 

itu ( ay 8-7 ). Pasal 49 terutama ayat 6 jelas pars proto toto Israel yang 

ditonjolkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari 

pada TUHAN itu sampai ke ujung bumi . Dalam pasal 55 ajakan kepada 

bangsa-bangsa untuk ikut menikmati keselamatan dari TUHAN terutama ayat 

4-5 dari pasal ini . Inilah gambaran ringkas pars pra toto . 

 

B.   HILANGKAN SINDROM  YUNUS SANG NASIONALIS 

TUHAN memakai Kitab Nabi Yunus untuk membuka mata, membuka 

hati , membuka telinga dan meluaskan cakrawala bangsa Israel yang kurang 

bahkan tidak peduli akan bangsa-bangsa lain dalam hal ini pandangannya 

jelas ditampilkan pada sikap Nabi Yunus. Sedangkan Allah tidak pernah 

untuk tidak peduli kepada bagsa-bangsa lain . TUHAN adalah TUHAN untuk 

segenap manusia, dan bangsa Israel sebagai turunan dari Abraham seharusnya 

menjaga fungsi pars pron toto – nya, namun mereka telah gagal. Verkuyl 

menyatakan bahwa kitab nabi Yunus, sangat   kuat melawan etnosentrisme 
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yang menyabot rencana universal Allah (1978, 97). Hal serupa bisa terjadi 

juga kepada gereja masa kini yang dengan berbagi alasan tidak lagi 

menjalankan amanat agung kepada segala bangsa ; sentimen pengelompokan 

bisa menjadi salah satu penghalangnya . 

Dalam konteks yang lebih sempit mengajak kita untuk bercermin dari 

pengalaman Yunus diatas. Adalah wajar bahkan tidak bisa sebagai orang 

percaya kita mengasihi gereja TUHAN . Lebih konkrit lagi gereja-gereja di 

dalamnya kita hadir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan . Bisa jadi 

TUHAN memberi kepercayaan kepada sebagian dari kita untuk 

menggembalakan gereja dalam satu denominasi. Yang lain merintis dan 

mengembangkan satu gereja lokal . Atau berperan sebagai pendukung dari 

kehadiran gereja-gereja dalam konteks geografis tertentu . Rasa memiliki dan 

rasa kesatuan keumatan pun bisa jadi hadir secara kuat dalam diri kita . 

Kepedulian dan mengasihi saudara seiman adalah suatu kewajaran bahkan 

keharusan ( 1 Yoh 4 : 7,11,21 ) .  

Saat mendengar bahwa sekelompok orang Kristen teraniaya, adalah 

wajar dan patut memberi perhatian, sedih bahkan kecewa. Bisa jadi pula 

amarah bahkan ada juga mengutuki, namun yang lebih berkenan berdoa agar 

TUHAN membalas kepada penganiaya saudara-saudara kita . saat tempat 

ibadahnya dirusak, dibongkar apalagi dibakar habis, hatipun pedih, 

marah,emosi seraya bertanya-tanya mengapa pemerintah membiarkannya ? 
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Adalah suatu kenyataan bahwa di negara kita sudah ribuan tempat 

ibadah umat kristen dengan berbagai alasan dan sebab dan sebab ditutup, 

dirusak, bahkan dibakar. Adalah kenyataan bahwa alasan dan sebab 

penutupan atau perusakan itu tidak dikenakan kepada golongan keyakinan 

lain. Adalah kenyataan pula bahwa sikap permusuhan dan kebencian serta 

penganiayaan terhadap orang percaya kepada Kristus terjadi sangat tempat di 

dunia ini . Sekalipun dalam pengelompokkan keagamaan penganut Kristen 

ini terbilang mayoritas yaitu 33% dari penduduk dunia, namun kenyataannya 

orang-orang kristen banyak mengalami penganiayaan. 

Pada awal tahun 2015 Open Doors satu organisasi gerejawi dunia 

memberi perhatian atas penderitaan dan memberi bantuan terhadap orang 

Kristen yang menderita aniaya di dunia ini serta menerbitkan 2015 hand book 

of prayer. Dalam buku kecil itu di daftarkan ada 50 negara di dunia yang 

tergolong pada negara tempat orang-orang Kristen mengalami kesulitan 

dalam menjalani hidup dan ibadahnya kepada Kristus . Yang bertengger 

nomer 1 negara yang berpaham komunisme yaitu Korea Utara. Namun 

mayoritas dari negara-negara dalam daftar tersebut adalah negara dengan 

mayoritas penduduknya muslim .  

Bercermin dari pengalaman Yunus adalah mungkin lebih banyak 

diantara orang Kristen yang memiliki rasa tidak suka, marah, atau benci 

kepada kelompok yang memusuhi atau mempersulit bahkan menganiaya 

orang Kristen . Dalam ketidak berdayaannya bagi orang Kristen menjadi pasif 
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bahkan takut , tidak sedikit yang mengambil langkah tiarap , tidak jarang pula 

yang tidak peduli kepada kelompok yang bukan Kristen . kesaksian Kristen 

pun menjadi pudar .  

Sindrom nasionalisme Nabi Yunus telah merasuki banyak dariorang 

Kristen yang justru cenderung mengambil sikap seperti Yunus untuk berjuang 

mencari perlindungan bagi kaum Kristen dengan mengharapkan kelompok 

yang memusuhi apalagi menganiaya kaum Kristen dipukul TUHAN . sering 

dilupakan bahwa Tuhan Yesus dalam kotbahnya diatas bukit, sebagaimana 

dicatat oleh Matius diantaranya mengajak pendengar untuk membuka hati, 

membuka mata untuk mengasihi orang-orang yang memusuhinya bahkan 

mendoakan orang-orang yang menganiayanya ( Mat 5 : 43-44 ) . sikap yang 

diajarkan Tuhan Yesus bila dilaksanakan akan menjadi pembeda antara orang 

Kristen dengan kelompok lain ( Mat 5 : 45-47 )  

Banyak kasus pula saat orang Kristen memberi bantuan dan melakukan 

pelayanan sosial kepada tetangga sekitarnya, niatnya adalah mengharapkan 

perlindungan kepada dirinya atau gerejanya .Dasar sikap ini adalah rasa takut 

akan menjadi sasaran permusuhan atau perusakan terhadap harta milik orang 

Kristen karena ketidak berdayaan dengan maksut untuk melindungi diri 

sendiri, maka berharap dengan memberi bantuan supaya dapat menerima 

perlindungan dari para penerima bantuan tersebut. Belum tentu sikap ini atau 

tindakan seperti itu terbilang salah . Namun motivasi yang lebih baik saat kita 

membagikan bantuan sosial atau diakonia adalah karena sebagai umat Kristen 
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sedang mempraktekan kasih Kristus kepada mereka yang membenci kaum 

Kristen . Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi mereka yang 

memusuhi umatNya .    

Berkaitan dengan Amanat Agung, gereja Kristen harus mentaatinya 

sebagaimana kehendak TUHAN tidak menginginkan seorangpun binasa ( 2 

Petrus 3 : 9 ) .Tuhan Yesus telah menyampaikan dan memerintahkan dalam 

amanat agungNya kepada para muritnya ketika Yesus Kristus masih bersama-

sama dengan para muritnya .  Hal yang sama  dimasa kini setiap orang yang 

percaya dan mengaku sebagai  murit TUHAN adalah termasuk para pelaksana 

amanat agung Tuhan Yesus . 

Amanat agung Tuhan Yesus merupakan berita tentang pertobatan dan 

pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa dimuka bumi 

supaya semua orang mendengar dan menerima berita keselamatan oleh 

pengorbanan kematian dan kebangkitan  Kristus Yesus  kepada segala bangsa 

di dunia ( Lukas 24 : 47 ) . Tentu termasuk kepada kaum yang sebagian besar 

memusuhi semua orang yang percaya sebagai pengikut Kristus . Kaum 

muslimin pun janganlah dianggap dipadang sebagai musuh, walaupun banyak 

dari mereka yang memusuhi , mempersulit bahkan menganiaya kaum 

kristiani . Sudah lebih dari seribu gedung gereja dan tempat ibadah diseluruh 

wilayah Nusantara ini syang mereka tutup, dirusak bahkan dibakar sejak 

dekade terakhir seabad yang lalu .  
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Perintah TUHAN tetap harus dipatuhi untuk mempraktekkan 

kebenaran Firman untuk mengasihi, mengampuni kepada mereka yang 

memusuhi berhak untuk mendengar kabar baik . Adalah merupakan tantangan 

bagi setiap umat Kristiani untuk menguji diri sebagai orang percaya apakah 

kita telah dihinggapi sindrom “ nasionalis” sebagaimana yang kita jumpai dari 

sikap seorang Nabi yang telah menerima panggilan dan diutus untuk 

menyampaikan kabar baik yaitu pertobatan dan pengampunan yang 

disediakan TUHAN kepada bangsa lain yaitu penduduk kota Niniwe yang 

tidak dapat membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri . Dengan 

demkian berapa parahnya kehidupan bangsa yang tidak mengenal TUHAN 

yang harus mendapat belas kasihan dari seorang Nabi dari Israel yang 

memiliki Nasionalisme tinggi namun tdak bersedia bahkan menolak 

panggilan TUHAN untuk menyampaikan kabar baik tentang pengampunan 

dan pertobatan bagi penduduk kota Niniwe sebagai bangsa lain yang patut 

dikasihani sehingga mereka diluputkan TUHAN dari bencana murka 

TUHAN  

Demikian halnya bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus menerima 

panggilan dan tugas untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang 

yang belum mendengarkan kabar baik tentang pengampunan dan pertobatan 

yang telah disediakan TUHAN Yesus Kriustus kepada semua orang yang 

berdosa, supaya menerma keselamatan.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Dari pembahasan diatas kita dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kabar baik yang diberitakan adalah satu berita yang pasti untuk membawa 

perubahan bagi para pendengarnya yang meresponi dengan positif. Itulah 

berita yang disampaikan Nabi Yunus bagi penduduk kota Niniwe. 

2. Kabar baik bukan hanya milik sekelompok komunitas, namun  bagi semua orang 

yang berdosa, supaya mereka masuk dalam pertobatan dan  menerima 

pengampuna dosa yang disediakan TUHAN bagi bangsa-bangsa.  

3. Kebenaran Firman Tuhan mengajak kita untuk meluaskan cakrawala, supaya 

hati kita terbuka, mata kita terbuka, telinga kita terbuka memberi perhatian 

bagi mereka yang berbuat dosa, sehingga belas kasihan TUHAN menyentuh hati 

mereka.\ 

4. TUHAN Allah yang kita percaya adala penyayang dan pengasih Sang 

penyelamat bagi semua orang yang berdosa. 
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