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GO – KITAB SUCI LINGKUNGAN (GO – KIL): PERTEMUAN II 

TANDA NABI YUNUS 
 

LAGU PEMBUKA  

TANDA SALIB DAN SALAM 

F : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 
U : Amin. 
F : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putera dalam 

persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
 
 

PENGANTAR 
 
Hidup manusia dilengkapi dengan panca indera. Dengan kelima inderanya itu manusia 
sanggup menyelenggarakan hidupnya. Tidak berfungsinya salah satu indera manusia akan 
menimbulkan kesulitan yang sangat besar dalam hidup. Berdasarkan yang dapat kita 
tangkap, dari panca indera itulah kita mengambil sikap hidup. Misalnya apabila kita melihat 
awan mendung dan udara menjadi dingin maka kita mengatakan akan turun hujan, tentu 
kita menyiapkan payung bila akan bepergian. Itulah yang kita sebut tanda.  
 
Dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak dapat kita tangkap dengan panca indera. Untuk hal-
hal inipun kita memerlukan tanda yang dapat kita tangkap dengan panca indera kita. 
Apabila kita mengasihi seseorang, kita perlu berperilaku mengasihi agar orang yang kita 
kasihi dapat mengerti bahwa kita mengasihi dia. 
 
Walau begitu pada sebagian orang, tanda yang ada akan diabaikan karena mereka pada 
dasarnya tidak percaya, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 
 
 

DOA PEMBUKA  

Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur bagi-Mu atas anugerah-Mu yang melimpah 
bagi kami semua. Engkau telah mengutus Putera-Mu sendiri untuk datang dalam hidup 
kami, yang memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar Firman-Mu. Berilah kami 
bimbingan dan terang-Mu agar kami mampu melihat Tanda Kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan 
dan penyelamat kami. Amin 
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BACAAN KITAB SUCI  

MATIUS 16: 1-4  ORANG FARISI DAN SADUKI MEMINTA TANDA 

 

ULASAN BACAAN: 

Dengan melihat cara berpakaian, sikap dan perilaku seseorang sebagai tanda, kita dapat 
menyimpulkan kedudukan seseorang dalam masyarakatnya. Seorang pejabat, semakin 
tinggi jabatannya akan semakin banyak pengawal yang mengiringinya. 
 
Yesus semasa berkarya di dunia ini, telah banyak kali memperlihatkan tanda bahwa Dia 
adalah Anak Allah dengan perkataan, pengajaran dan mukjizat yang dibuat-Nya. 
Orang Farisi dan Saduki tentu telah mendengar dan mengetahui perkataan, pengajaran dan 
mukjizat yang dilakukan Yesus, yang merupakan tanda dari sorga, walau begitu mereka 
tetap meminta tanda dari Yesus. Tujuannya bukan untuk percaya melainkan untuk 
mencobai Yesus. 
 
Yesus mengerti dan mengatakan untuk mereka yang bebal ini hanya ada satu tanda, yaitu 
tanda nabi Yunus, karena tanda yang pernah diberikan tidak membuat mereka percaya. 
Nabi Yunus tinggal 3 hari dalam perut ikan. Kemudian ikan memuntahkan Yunus ke darat 
dan kemudian Yunus memberitakan Firman Tuhan di Niniwe, untuk menyelamatkan orang 
Niniwe. Demikian juga Yesus akan mati tinggal diperut bumi 3 hari, kemudian bangkit dari 
kematian dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Hanya tanda inilah yang dapat 
diberikan kepada kaum Farisi dan Saduki karena kebebalannya, agar mereka percaya. 
 
 

BUTIR PERMENUNGAN 
 
Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. 

 Apa maksud permintaan mereka? 

 Pernahkah kita bersikap seperti orang Farisi dan Saduki? 
 
Yesus mengatakan hanya akan memberikan tanda nabi Yunus. 

 Apa yang dimaksud Yesus dengan tanda nabi Yunus? 
 

  
SHARING 
 
Pemandu meminta umat yang bersedia, untuk men-sharing-kan pengalaman hidupnya yang 
sejalan dengan butir permenungan di-atas. 
 
 

 
 
 



 
 

3 
 

 
 
DOA UMAT 
 
Sewaktu menyebar undangan pertemuan Pendalaman Kitab Suci, Ketua Lingkungan 
meminta kepada umat lingkungan yang berkenan, untuk membawa tulisan doa umat/ 
permohonan/ucapan syukur, untuk dibacakan pada sesi doa umat. 
 

 
DOA PENUTUP 
 
Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimakasih atas rahmat yang telah Kau curahkan dalam 
pertemuan ini. Sertai dan bimbinglah seluruh anggota keluarga kami agar kami selalu 
mempercayai ajaran yang telah diberikan oleh Putera-Mu. Mampukanlah kami untuk 
menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. 
Kami panjatkan doa ini dalam nama Putera-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang 
hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Amin 
 
 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 
 
F : Marilah kita memohon berkat Tuhan….. Tuhan beserta kita. 
U : Sekarang dan selama-lamanya. 
F : Kita sekalian dilimpahi rahmat oleh Allah Yang Mahakuasa, Bapa dan Putera dan 

Roh Kudus. 
U : Amin. 
 
 

LAGU PENUTUP 
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