




Pada tahun 760 SM. Bangsa 
israel mengalami masa kejay�n 

politik di bawah pemerintahan 
Raja Yerobeam II.

Namun, seperti yang sering 
terjadi pada raja-raja israel, 
mereka menin�alkan Taurat 

Musa dan “melakukan apa 
yang jahat di mata Tuhan."

YUNUSYUNUS
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dengan gamblang dan
jelas, Bangsa israel diperintahkan

untuk menyembah hanya kepada
Tuhan A�ah saja.

Bait Suci di Yerusalem seharusnya 
menjadi satu-satunya tempat untuk 

menyembah A�ah.

Meskipun Yerobeam II 
memenangkan banyak peperangan, 

dia memiliki satu masalah utama.
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Dia mengikuti dosa 
Raja Yerobeam I. [1]

Demi melan�engkan kekuas�n dan meredam 
pemberontakan, Yerobeam I membuat dua 

patung anak lembu emas di wilayah Dan.

Dia ingin agar orang-orang datang 
dan menyembah ke sana, menolak 
cara yang diperintahkan Yahweh

Banyak pemimpin mereka dan orang-orang israel lupa 
bahwa rencana A�ah adalah untuk memberitakan kepada 
bangsa-bangsa di dunia tentang satu A�ah yang Benar.

[1] Meski memiliki nama yang sama, zaman pemerintahan Yerobeam I
dan Yerobeam II terpaut sekitar 130 tahun. Yerobeam I adalah
raja pertama Kerajaan israel utara sedangkan Yerobeam II adalah
raja ke-8, dan berasal dari dinasti yang berbeda (dinasti Yehu).
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Untuk mengingatkan mereka, 
A�ah mengutus seseorang 

bernama Yunus.

Yunus adalah nabi A�ah. Dia 
dipan�il dan diberi A�ah 

karunia unik untuk menyampaikan 
firman-Nya kepada orang-orang.

Namun, dalam waktu dekat, 
A�ah hendak memberi Yunus 

tugas yang paling sulit.

Bangun! 
Pergilah ke Niniwe 

kota yang besar itu 
dan berserulah 
kepada mereka, 

karena kejahatannya 
telah sampai 

ke hadapan-Ku.  

Yunus 1:1-2Yunus 1:1-24



Setelah bencana air bah, bahtera Nuh 
mendarat di daerah Turki yang dikenal sebagai 
Ararat. Ada total delapan orang yang selamat.

Nuh, istrinya, 
dan ketiga putranya 

serta para istri mereka.

Ketiga anak Nuh bernama 
Sem, Hem, dan Yafet. 

Yafet, istrinya, dan keturuna�ya 
pergi ke barat dan utara untuk 

memenuhi bumi kembali.

Sem pergi ke 
timur menuju Asia.

Ham dan keturuna�ya tin�al 
di Timur Tengah dan Afrika.

Salah satu cucu Ham dan 
buyut Nuh diberi nama Nimrod, 

atau "si pemberontak".

Dia adalah orang penting pada peradaban 
mula-mula setelah bencana air bah s�t 

peradaban manusia mulai dibangun kembali.

KEJADiAN 8:4, 10:8KEJADiAN 8:4, 10:8 5



Salah satu kota yang dibangun 
Nimrod adalah Niniwe, yang terletak 
di sepanjang aliran sungai Tigris.

Terkadang, Niniwe juga 
disebut "kota perampok" karena 

mengeroyok dan merampok negeri-
negeri lain untuk memperkaya diri.

Seperti orang Yahudi lai�ya, Yunus 
memandang rendah Niniwe dan berharap 
yang terburuk bagi penduduknya karena 

semua teror yang telah mereka sebabkan.

Namun, suatu hari, Yunus mendengar
perintah yang membuatnya bergidik ...

"Pergilah 
ke Niniwe, kota 

yang besar itu, dan 
berserulah kepada 

mereka, sebab kejahatan 
mereka telah sampai 

di hadapan-Ku."

Yunus 1:2Yunus 1:26



Yunus pun segera 
berencana untuk 

melarikan diri dari 
kehendak A�ah.

Dia membenci penduduk Niniwe 
dan senang karena A�ah 

akan membinasakan mereka.

Jadi, dia pergi ke Yafo untuk 
mendapatkan sebuah kapal 
yang berlayar ke Tarsis ...

... Untuk pergi sejauh 
mungkin dari Niniwe.

Pergi ke Tarsis?
melarikan diri 
dari istri atau 

pajak?

Bukan dari
keduanya. 

Dari A�ah
yang tidak

pernah kamu
dengar ...

... Yahweh.

Nama 
yang 
aneh.

Rencana 
yang

aneh ....

Yunus 1:3Yunus 1:3 7



Namun, A�ah memiliki rencana lain untuk menarik perhatian 
Yunus. Dia mengirimkan angin ribut dan badai yang mengamuk.

Para awak kapal 
mulai berseru kepada 

ilah-ilah mereka.
Ya Kamos! 
Lindungilah 

kami!!

Dagon 
yang agung,
selamatkan 

kami!!!

Kapal 
ini hampir 
pecah!!! 

Kurangi 
beban kapal, 
kosongkan 
kargo!!!

#@!*!

Namun, Yunus yang 
tidak t�t itu tidur nyenyak 

di bagian bawah kapal.

Bagaimana bisa kamu tidur? 
Bangun dan berserulah 
kepada A�ahmu yang 

namanya aneh itu.

Mungkin Dia akan 
memperhatikan dan kita 

tidak akan mati.

Yunus 1:4-6Yunus 1:4-68



Ayo lempar 
undi agar kita 

tahu siapa yang 
menyebabkan 

malapetaka ini.

Siapa pun
yang mendapat

undi ini ...

... dialah yang
bersalah!

Undi itu pun 
berhenti di 

Yunus.

Katakan, siapa 
yang menyebabkan 

malapetaka ini?

Apa
pekerj�nmu? 

Dari mana
asalmu? 

Di mana
negeri-

mu? Apa
sukumu?

Yunus 1:7-8Yunus 1:7-8 9



Aku orang ibrani dan aku 
menyembah Yahweh, A�ah

semesta langit, yang membuat
lautan dan daratan

kering.

Katamu, kamu
lari dari
A�ah ...

Apa yang 
telah kamu 
lakukan?!

Lautan semakin 
bergemuruh.

Apa
yang harus

kami lakukan
padamu agar
lautan menjadi

tenang?

Angkat aku 
dan lemparkan 

aku ke laut, 
maka dia akan 

tenang.

Aku yakin 
badai besar yang 
menerpa kalian ini 
terjadi karena 

salahku.

Orang-orang itu tidak mau membunuh 
Yunus dan mereka berusaha mendayung 
dengan keras untuk keluar dari badai.

Namun, mereka gagal 
dan amukan laut semakin tidak 

terkendali lebih dari sebelumnya.

Yunus 1:9-13

... sekarang 
kami percaya 

padamu!

Yunus 1:9-1310



Ya Tuhan, jangan 
biarkan kami mati 

karena telah 
mengambil nyawa 

orang ini.

Jangan membuat 
perhitungan dengan 

kami karena membunuh 
orang yang tidak bersalah, 

ya Tuhan, karena Engkau 
telah berbuat sesuai 

kehendak-Mu.

Segera 
setelah kita 
melemparkan 
dia ke laut ...

… lautan 
menjadi 
tenang!

Yahweh, A�ah
yang dibicarakan 

Yunus ini pasti 
adalah A�ah
yang benar!

Tidak
ada lagi yang
bisa menjelas-

ka�ya!

Cepat! 
Ambil gandum yang 
tersisa, kita akan 

membakarnya sebagai 
persembahan bagi 

A�ah Yahweh.

Yunus 1:14-16Yunus 1:14-16 11



Namun, Tuhan telah 
mengutus s�kor ikan 
besar untuk datang 
dan menelan Yunus.

Yunus 1:17Yunus 1:1712



Namun, Tuhan telah 
mengutus s�kor ikan 
besar untuk datang 
dan menelan Yunus.

Yunus 1:17Yunus 1:17 13



Yahweh, telah 
mengutus s�kor 

ikan ...
... untuk 

membunuhnya!
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Namun, A�ah tidak mengutus ikan 
besar untuk membunuhnya melainkan untuk 
memberi pelajaran keras kepada Yunus.

Ketidakt�tan itu mahal 
harganya ... dan menyakitkan.

A�ah telah menyuruh Yunus 
untuk pergi ke Niniwe.

Jika Yunus menolak, 
A�ah akan memastikan 

dia sampai ke sana 
dengan cara lain.
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A�ah sudah mendapat perhatian 
Yunus. Sekarang, tergantung 

bagaimana Yunus menan	apinya.
Selama tiga hari tiga 

malam, Yunus berbaring 
dalam kegelapan.

Dia merenungkan 
ketidakt�ta�ya 

... dan berdoa.

Doanya mencerminkan 
perubahan hatinya.

Dalam 
kesengsar�nku 

aku berseru kepada 
Tuhan, dan Dia 
menjawab aku.

Dari perut
bumi aku 
memohon 

pertolongan, 
dan Engkau 
mendengar 
tangisanku.

Air yang menelanku 
ini membuat aku takut; 

rumput laut melilit
kepalaku. Tapi, Engkau 

mengambil kembali nyawaku 
dari lubang kubur, oh

Tuhan A�ahku.

Tapi aku akan membayar apa yang 
telah kunazarkan, Keselamatan 

berasal dari A�ah.

Yunus 2:1-9Yunus 2:1-916



Ada dampak dari tiga hari tiga 
malam tanpa makanan dan berada 

dalam gelap. Sekarang, ketika A�ah 
berbicara - Yunus siap untuk men�ti.

Sekarang, A�ah membantu 
Yunus menyelesaikan tugas yang 

dulu diberikan kepadanya.

Firman A�ah datang kepada 
Yunus untuk kedua kalinya ...

“Pergilah ke
Niniwe, kota besar
itu, dan sampaikan

pesan yang Aku
berikan kepadamu.”

Kali ini ... Yunus siap mengikuti dan 
men�ti perintah A�ah untuk pergi 

dan berkhotbah ke kota Niniwe.

Yunus 2:10Yunus 2:10 17



A�ah sudah mendapat 
perhatian Yunus ...

... Dia pun akan 
mendapatkan 

perhatian dari 
yang lain.

Kita 
melihatnya 
keluar dari 
perut ikan.

tapi lihatlah,
kulitnya 
putih!

Tin�al 
dalam perut 

ikan itu 
membuatnya 
jadi begitu!

Orang yang berjalan ke Niniwe itu 
mendapat perhatian orang-orang.

Yunus masih harus menempuh perjalanan 
panjang menyeberang pegunungan dan
 gurun tandus untuk sampai ke Niniwe. 

Namun, kali ini, dia mau t�t.

S�t Yunus melewati kota-kota 
dan desa-desa, kabar tentang 
orang dari laut ini tersebar.

Salah satu sosok sembahan 
bangsa Asyur yang paling disukai 

adalah dewa ikan, Dagon.

itu dia, 
orang yang 
mereka lihat 
dimuntahkan 

oleh ikan 
besar.

Menurutmu 
Dagon 

mengutus 
dia?
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Kota Niniwe sangat besar, 
ukura�ya pasti mengejutkan 

Yunus ketika melihatnya.

Orang Asyur sangatlah kejam – terkenal 
karena menarik keluar lidah musuh mereka atau 

menguliti mereka hidup-hidup dan membiarkan 
kulitnya tergantung di tembok-tembok kota.

A�ah sudah menyiapkan
 Yunus ... tetapi, Dia juga harus 

menyiapkan orang-orang Niniwe.

Di sana pernah 
terjadi kelaparan 
hebat, beberapa 

tahun sebelumnya.

Gerhana bulan muncul 
dan orang-orang 

bertanya-tanya apakah 
mungkin mereka membuat 

dewa mereka marah.

Dan, sekarang ...
 seseorang dari laut 

tempat dewa ikan 
mereka hidup.

A�ah mendapatkan 
perhatian mereka.
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Orang dari 
laut itu ada di 
pintu gerbang 

kota.

Mereka bilang, 
dia punya pesan 

dari A	ah!

Orang-orang Niniwe berkumpul untuk 
mendengar pesan dari orang yang tiba ke 
kota itu dengan kead	n yang tidak biasa.

Dengarkan 
firman A	ah!!!

Kejahatan dan
penumpahan darahmu

telah sampai ke telinga
A	ah di surga.

Dia telah 
menetapkan,
dalam empat

puluh hari, Niniwe
akan dijungkir-

bali�an!

Nabi ibrani ini mengatakan kita 
tidak boleh menyembah ilah buatan 
manusia, melainkan a	ah ibrani yang 

menciptakan segala sesuatu.

Dia juga 
mengatakan 

kejahatan yang kita 
lakukan terhadap 
musuh-musuh kita 
membuat A	ah 
ibrani murka.

Lalu?

Dan, jika kita tidak bertobat, 
A	ah ibrani akan menghancurkan 

kota kita, seperti Dia menghancurkan 
kota Sodom dan Gomora.

Yunus 3:3-4Yunus 3:3-420



Empat puluh
hari lagi Niniwe
akan dijungkir-

bali
an!

Namun kemudian, salah 
satu hal paling menakjubkan 

dalam sejarah terjadi ...

Sesuai
ketetapan raja

dan para pembesarnya:
jangan ada manusia atau
binatang, baik sapi atau
kambing domba, yang

mencicipi apa pun.

Jangan ada yang
makan atau minum, tapi
biarlah setiap orang 
dan hewan memakai kain

kabung dan berseru
dengan nyaring
kepada A�ah.

Biarlah setiap
orang berbalik dari
jala�ya yang jahat,
dan dari ‘kekerasan

yang diperbuat
tanga�ya.’

Siapa 
tahu?

A�ah akan berbalik 
dan menyesal, serta 

berpaling dari murka-Nya 
yang menyala-nyala 
sehin�a kita tidak 

binasa.

Raja Niniwe mengeluarkan 
ketetapan itu dan rakyat
Niniwe men�tinya, dari 

yang paling tin�i ...

... sampai yang 
paling rendah.

Yunus 3:4-9Yunus 3:4-9 21



Namun, ketika Yunus menun�u untuk melihat A�ah 
menghancurkan Niniwe seperti yang Dia katakan, 

dia mengalami sesuatu yang agak berbeda.

Ketika A�ah melihat bahwa Niniwe benar-benar bertobat 
dan berbalik dari kejahata�ya, A�ah berbelas kasih 
dan tidak mendatangkan kehancuran yang Dia katakan.

Yunus 3:10Yunus 3:1022



Namun, ketika Yunus menun�u untuk melihat A�ah 
menghancurkan Niniwe seperti yang Dia katakan, 

dia mengalami sesuatu yang agak berbeda.

Ketika A�ah melihat bahwa Niniwe benar-benar bertobat 
dan berbalik dari kejahata�ya, A�ah berbelas kasih 
dan tidak mendatangkan kehancuran yang Dia katakan.

Yunus 3:10Yunus 3:10 23



Ya Tuhan, 
bukankah hal ini 

sudah aku katakan 
s�t aku masih 

di negeriku?

itu sebabnya
aku dulu melarikan diri

ke Tarsis karena aku tahu 
Engkau adalah A�ah yang 
penyayang, lambat untuk 

marah, dan berlimpah kasih 
sayAng. A�ah yang menyesal 

atas malapetaka yang 
Dia timpakan.

Sekarang, 
ya Tuhan, ambi�ah 

nyawaku sebab 
lebih baik aku mati 

daripada hidup.

Yunus menin�alkan 
kota dan tin�al di 

sebelah timur kota itu.

Di sana, dia mendirikan sebuah 
pondok, lalu duduk berteduh 
sambil melihat apa yang akan 

terjadi atas kota itu.

yunus 4:1-5

Pantaskah 
kamu 

marah?

yunus 4:1-524



Kemudian, Tuhan A�ah 
menyediakan pohon jarak 

dan membuatnya tumbuh 
melampaui Yunus yang 

menaungi kepalanya untuk 
meringankan kesusaha�ya ...

... dan Yunus sangat senang 
karena pohon jarak itu.

yunus 4:6yunus 4:6 25



Namun, s�t fajar k�sokan 
harinya, A�ah mengirim s�kor 

ulat untuk memakan pohon jarak 
itu dan membuatnya layu.

yunus 4:7yunus 4:726



S�t matahari terbit, A�ah mengirim 
angin timur, dan matahari menyakiti kepala 

Yunus sehin�a dia hampir pingsan.

Dia ingin 
mati.

Lebih baik 
aku mati 
daripada 

hidup.

Pantaskah 
kamu marah 

karena 
pohon jarak 

itu?

Ya! Aku pantas
marah sampai

mati!!

Kamu sayang 
terhadap pohon 

jarak ini, meski kamu 
tidak mengusahakan 

atau menumbuhkannya. 
Itu tumbuh dalam 
semalam dan mati 

dalam semalam.

Tapi, ada lebih 
dari 120 ribu orang 

di Niniwe yang tidak bisa 
membedakan antara tangan 
kanan dan kiri (anak-anak), 

dan ternaknya juga 
sangat banyak.

Tidakkah 
seharusnya aku 
menyayangkan 

kota besar 
itu?

Yunus kembali ke israel, tetapi mendapat 
pelajaran penting bahwa A�ah adalah 

A�ah yang berbelas kasih, yang 
memperhatikan semua orang.

Yunus 4:8-11Yunus 4:8-11 27



790 tahun kemudian, Nabi 
besar yang lain, Yesus Kristus, 

merujuk dan mengesahkan 
bahwa kisah Yunus adalah benar.

Guru, kami ingin 
melihat tanda 
ajaib dari-Mu.

Generasi 
yang jahat 
dan berzina 
ini menuntut 
suatu tanda!

Tapi, tidak ada 
tanda yang akan 
diberikan, kecuali 
tanda Nabi Yunus.

“Sebab, seperti Yunus berada 
di perut ikan besar selama 

tiga hari tiga malam ...”

“... demikian juga Anak Manusia 
akan berada selama tiga hari 
tiga malam dalam perut bumi.”

matius 12:38-40matius 12:38-4028



“Orang-orang Niniwe akan berdiri bersama-
sama generasi ini pada Hari Penghakiman dan 
akan menghukumnya, sebab mereka bertobat 
setelah mendengar khotbah Yunus. Sekarang, 

Dia yang lebih besar dari Yunus ada di sini.”

matius 12:41matius 12:41 29














