
Belajar dari Ayub (Pengantar kepada Kitab Ayub) 

                                                                  GRIIBintaro 1103 – Hal 4                                                                                                                                   GRIIBintaro 1103 – Hal 1 

Catatan Khotbah Minggu ini (3 Februari 2019) 
Pengkhotbah : ....................... : ................ 
Nats Alkitab   : ………………… ; …………………. ; ……….…........ 
                         .……………….. ; …………………. ; ………....….…. 

 
           

 
Belajar dari Ayub (Pengantar kepada kitab Ayub) 

Pdt. Hendra Wijaya

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayub 1:1-5 
Kitab Ayub mengajak kita menjawab, melihat, 
memikirkan tiga hal. Pertanyaan pertama adalah 
berkenaan dengan persoalan dunia macam apa yang 
kita ikuti. Pertanyaan kedua adalah berkenaan 
dengan komunitas macam apa yang seharusnya kita 
miliki. Yang ketiga, berkenaan dengan Juruselamat 
macam apa yang kita perlukan. Jadi, setting 
penderitaan kesulitan hidup adalah bagian 
perjalanan Ayub menjawab tiga pertanyaan besar 
itu. Pada waktu kita membaca kitab Ayub, kita 
menemukan kisah tentang Ayub sebetulnya dimulai 
dengan kalimat yang sangat sederhana, biasa-biasa 
saja, sebagaimana biografi kebanyakan orang, 
dimulai dengan kalimat memperkenalkan tokoh 
sentral daripada kisah didalam biografi itu, 
demikian juga kisah tentang Ayub. Dimulai dengan 
kata terjemahan bahasa Inggris “there was a man, in 
the land of Us whose name Job” (ada seorang laki-
laki tinggalnya di tanah Us namanya Ayub) yang 
simple dan sederhana. Apakah kepentingan dan 
relevansi sebaris kalimat yang memperkenalkan 
kepada kita ada seseorang laki-laki yang tinggal di 
Us yang namanya Ayub? Ada enam hal penting 
yang akan kita explore mengenai Ayub. Poin 
pertama yaitu berkenaan dengan tempat dimana 
Ayub berada. Tanah macam apa tanah Us dan 
dimana lokasinya? Tidak ada seorang pun sampai 
hari ini yang kemudian bisa menunjukkan secara 
persis tanah Us ada dimana. Tetapi apakah ini 
kemudian menjadi mitologi dan suatu cerita 
dongeng yang tidak jelas, sebuah kisah antah 
berantah? Bukan. Melainkan, pada waktu kita 
pikirkan tentang tanah Us, para ahli biblika 
sebagian menafsirkan dan mengatakan bahwa 
kemungkinan tanah Us terletak di sekitar tanah 
Edom. Jadi, posisinya ada di sebelah timur tanah 
Perjanjian, yaitu sebelah timur tanah Kanaan. Di 
dalam Ratapan 4:21 disebut putri Edom dan tanah 
Us, jadi berdasarkan rekonstruksi dari ayat ini 
kemudian para ahli biblika kemudian memprediksi 
tanah Us kemungkinan disekitar Edom. Kita 

menemukan sesuatu yang menarik di ayat kelima 
bahwa Ayub seorang yang sudah biasa 
mempersembahkan korban bakaran bagi kaum 
keluarganya. Dalam PL mempersembahkan korban 
tidak boleh lagi dilakukan oleh orang-orang sejak 
institusi imam dimulai. Tetapi sebelum ini artinya, 
Ayub sudah ada jauh sebelum institusi Imam ada. 
Poin kedua adalah berkenaan periode Ayub. 
Dalam ESV Bible, Ayub diperkirakan hidup di 
jaman patria (jaman Abraham, Ishak, dan Yakub). 
Tetapi penafsir lain mengatakan Ayub hidup di 
antara Nuh sampai Musa (sekitar kira-kira 2000 
SM). Saya cenderung memilih tafsiran ini. 
Mengapa kisah Ayub ini kemudian menjadi 
menarik? Oleh karena Ayub, kita menemukan 
bahwa Ayub ternyata bukan orang yang jauh 
sebelum ada Abraham tetapi Ayub jauh sebelum 
penawanan Israel ke Mesir, dan juga keluaran dari 
Mesir. Ayub hidup di jaman jauh sebelum ada 10 
hukum. Ayub hidup jauh sebelum mereka 
memasuki tanah kanaan. Tetapi menarik, Ayub 
seorang yang sebetulnya boleh dikatakan tidak 
mengenal Allah, karena tidak ada orang, pegangan, 
dasar, nabi, dan imam. Tetapi Ayub sudah memilih 
untuk percaya dan berbakti kepada Allah. Ini 
sesuatu yang sangat langkah dan terjadi. Di dalam 
konteks kehidupan Mesir, Ayub tidak spekulasi, 
Ayub tidak cari-cari tetapi Ayub memilih 
mengambil keputusan untuk hidup berbakti kepada 
Allah. Di tangan kita ada kitab suci, 10 hukum, 
Injil, kesaksiaan para nabi dan rasul, kesaksian 
orang-orang yang dipakai Tuhan sepanjang sejarah. 
Tetapi pertanyaanya seberapa seriuskah saudara 
dan saya mengambil keputusan untuk hidup dan 
berbakti kepada Allah dengan tidak mau digeser. 
Poin ketiga yaitu berkenaan dengan nama. 
Namanya disebut Ayub atau Job. Artinya apa? Saya 
coba telusuri nama Ayub dan menemukan bahwa 
sebetulnya tidak ada arti apa-apa dan tidak ada 
tafsiran. Tidak ada seorangpun yang bisa tafsirkan 
Ayub itu artinya apa. Kita tidak diberitahu 
silsilahnya dari mana, keluarganya siapa, hanya 

Ringkasan Khotbah 
Gereja Reformed Injili Indonesia Bintaro 

Tahun ke - 22 
 

Tahun Ke- 
1103 

22 April 2019 



Belajar dari Ayub (Pengantar kepada Kitab Ayub) 

                                                                  GRIIBintaro 1103 – Hal 4                                                                                                                                   GRIIBintaro 1103 – Hal 1 

disebut seorang laki-laki namanya Ayub. Ayub 
adalah seorang yang tidak punya signifikansi 
dengan nama. Tidak terlalu penting nama itu 
ternyata. Di dalam konteks kultur kita hidup, nama 
dan artinya itu penting. Bagi Ayub tidak penting 
nama dikenal orang atau tidak, bersih atau tidak, 
bercahaya atau tidak, besar atau tidak, diingat orang 
atau tidak. Tetapi bagi Ayub nama jauh lebih 
penting jikalau diingat dan dikenal oleh Tuhan. Di 
dalam konteks hidup kristen kita, berapa banyak 
kita mengejar, menuntut berelasi dengan Allah dan 
ingin nama kita diingat diketahui dan dicatat oleh 
Tuhan? Poin keempat berkenaan dengan 
kesalehan karakter Ayub. Ayat 1 dikatakan dia 
adalah orang yang takut akan Allah dan menjauhi 
kejahatan. Pepatah mengatakan kebesaran dan 
keagungan seseorang ditentukan oleh karakternya. 
Penulis Ayub memperlihatkan 4 aspek karakter. 
Sudut yang pertama: Ayub seorang yang memiliki 
integritas. Saya percaya barang paling berharga di 
dalam dunia, di konteks kita hari ini, adalah 
integritas. Ada orang yang kita pikir baik ternyata 
tidak baik. Pemimpin itu baik atau tidak bukan 
berdasarkan apa yang dikatakan tetapi berdasarkan 
apa yang dikerjakan. Kita hari ini suka berbicara 
integritas, tetapi integritas itu apa. Di dalam 
konteks Ayub, dikatakan Ayub adalah seseorang 
yang memiliki integritas. Dalam English Bible, 
kalimat kedua dikatakan orang itu “blameless” 
kemudian “upright”. Kata “blameless” dalam 
bahasa aslinya diterjemahkan sebagai orang yang 
komplit, lengkap, yang sempurna. Bukan berarti 
orang yang tidak berdosa karena Ayub sendiri 
mengakui keberdosaannya dalam Ayub 13:26 dan 
14:16. Secara dasar, “blameless” disini bukan 
berkenaan dengan berbuat dosa atau tidak tetapi 
dikaitkan dengan persoalan kesejatian, keaslian, 
otentisitas dan kejujuran. Ayub adalah seorang 
yang jujur dan terbuka. Ayub seorang pribadi yang 
karakternya adalah apa yang ada didalam itu yang 
ada diluar. Dalam kultur sekarang, blameless itu 
menjadi satu karakter yang langka, mahal dan sukar 
ditemukan. Kultur kita sekarang justru mengajarkan 
jangan jadi blameless, jangan sincerity, jangan 
sama luar dan dalam, jangan buka hatimu, jangan 
terlalu terbuka dengan orang, supaya jangan di 
bully, dikerjain, abused. Dunia mengajar karakter 
semacam itu. Lawan kata dari karakter Ayub itu 
hipocrisy yaitu munafik. Sikap yang sering kali 
muncul antara luar dan dalam tidak sama. Orang 
kristen tidak dipanggil untuk hidup dengan karakter 

itu. Kita dipanggil untuk luar dan dalam itu sama. 
Jadi samar-samar kita melihat karakter Ayub ada 
kesamaan dengan karakter Kristus, samar-samar 
kita melihat bayangan Kristus yang muncul di 
kemudian hari. Itu sebabnya panggilan kita untuk 
menggumuli panggilan itu. Kata yang kedua setelah 
blameless dikatakan dia adalah seorang yang 
upright yaitu lurus, coba kita melihat disini Ayub 
bukan cuman seorang yang memiliki integritas luar 
dan dalam sama, tetapi dia adalah orang yang tegak 
lurus, dalam Ayub 31:23. Ayub mengungkapkan 
dan bertanggung jawab meluruskan kesalahannya. 
Kebanyakan kita mau play safe, tidak mau konflik, 
dan hidup damai dengan orang lain. Kita cenderung 
untuk berdiplomasi, karena waktu kita lurus kita 
akan melawan arus. Ada banyak harga yang harus 
dibayar untuk kelurusan. Ada banyak hal yang 
harus dikorbankan karena memelihara integritas 
yang lurus. Siapa yang kemudian rela membayar 
harga untuk hidup kudus. Hal yang ketiga dari 
karakter Ayub ditandai dengan sikap kesalehan 
yang rendah hati ditandai dengan sikap yang takut 
akan Allah. Sekarang kalau kita ditanya kita kenal 
Tuhan tidak? Pasti kita mengatakan kita kenal 
Tuhan, tetapi pertanyaan kedua seberapa banyak 
kita pelihara sikap hidup takut akan Tuhan? Sikap 
takut Tuhan harus kita tegakkan bukan karena kita 
takut Tuhan hukum atau tidak hukum, tetapi sikap 
takut Tuhan adalah karena kita sadar Dia adalah 
pencipta dan sumber kita. Di kedalaman hatinya, 
Ayub memelihara sikap takut Tuhan karena Ayub 
memiliki sebuah desire yang begitu dalam ingin 
menyenangkan Tuhan. Yang keempat dari karakter 
Ayub, berkaitan dengan isu moralitas. Yaitu 
dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang 
menjauhi kejahatan. Sikap menjauhi kejahatan itu 
yaitu sikap pertobatan. Ayub adalah orang yang 
senantiasa memelihara pertobatan itu menjadi satu 
sikap hidup yang dijalankan tiap-tiap hari, bukan 
cuman satu hari. Suatu kebiasaan yang dilakukan 
Ayub baik di dalam perkataan maupun pikiran, 
maupun perbuatan. Setiap kali dia sadar 
pengampunan Tuhan, dia berhenti di aspek hidup 
itu lagi, dia tidak akan ulangi lagi. Poin kelima 
tentang kebesaran Ayub. Di ayat 2 dan 3 dikatakan 
Ayub memiliki tujuh anak laki-laki dan 3 
perempuan. Dalam mazmur 127:3-5, anak-anak itu 
adalah pusaka yang berasal dari Tuhan. Ayub 
mengalami kesempurnaan dan kepenuhan di dalam 
pusaka dari Tuhan. Angka 7 dalam Alkitab adalah 
simbol kesempurnaan. Laki-laki adalah berkat 

khusus yang diberikan. Alkitab memberikan kepada 
kita betapa pentingnya 7 anak laki-laki, misalnya 
Ruth 4:15, dimana Naomi memuji Ruth dengan 
mengatakan engkau lebih berharga dari tujuh anak 
laki-laki. Tujuh anak laki-laki berkat besar, tiga 
anak perempuan sempurna. Ideal. Cukupkah itu? 
Belum. Kebesaran Ayub ditambah lagi dia adalah 
pembesar yang kemudian menjadi orang terkenal 
dalam Ayub 29:7. Ayub orang yang penting, pasal 
1:18 bukan tinggal di tenda melainkan tinggal di 
rumah. Ayub memiliki 7000 ekor kambing domba, 
300 ekor unta, dimana unta pada saat itu adalah 
barang transportasi paling mahal, barangkali hari 
ini sama dengan Lamborghini, Mercedez, atau lebih 
dari itu. Sesuatu yang sangat luar biasa saat itu, 
ditambah lagi mempunyai 500 pasang lembu untuk 
menabur benih dan sekaligus untuk berkembang 
biak. Ayub memiliki kekuatan untuk mengelola 
ekonomi secara begitu dasyat. Dahsyat luar biasa, 
ditambah lagi 500 keledai betina dan sejumlah 
kuda-kuda. Bisa bayangkan, Ayub perlu punya 
kekayaan berapa banyak untuk bayar gaji 
karyawan. Berarti Ayub itu luar biasa kayanya, dia 
bukan cuman kaya, tetapi punya kekuasaan yang 
sangat besar. Dari mana Ayub mendatangkan 
semua itu? Dari tipu, dari karakter yang tidak 
benar? Tidak, Ayub justru memperoleh semua 
berkat besar itu karena Ayub memilih jalan hidup 
yang saleh. Orang-orang yang saleh itu dipelihara 
oleh Tuhan. Itu sebabnya, kita jangan terlalu kuatir 
dengan kehidupan kita berkaitan dengan ekonomi, 
apa yang kita makan, pakai, perlukan. Siapa bilang 
jujur itu rugi, siapa bilang hidup benar itu miskin 
dan kalah, hidup benar akan menjadikan kita tidak 
menjadi kaya? Persoalannya hari ini kenapa tidak 
terjadi kepada kita? Hari ini tidak terjadi karena 
kita bercabang hati, di satu sisi kita sepertinya saleh 
hidup takut akan Tuhan, tetapi yang sisi lainnya 
juga memilih diri kita sebagai sentral kita, sebagai 
tempat dimana kita akan mencari jalan menurut 
bijaksana kita sendiri. Di dalam konteks ini, jauh 
lebih penting itu sikap hati. Kalau sikap hati sudah 
condong dan geser, maka seluruhnya akan geser. 
Poin keenam yaitu Ayub memiliki kegelisahan di 
dalam hatinya. Kegelisahan apa, yaitu kegelisihan 
ketika setiap hari, setiap kali, sesudah anak-anak 
merayakan ulang tahun, sukacita, dan hidup 
mereka, Ayub gelisah. Bahkan dikatakan 
kegelisahaan itu membuat Ayub pagi-pagi benar, 
dia bangun, buru-buru, tidak membuang waktu 
untuk mengadakan membakar upacara korban. 

Inilah sense of worhip. Ibadah menjadi prioritas 
pertama sebelum prioritas yang lain. Saudara 
datang kesini beribadah atau tidak? Setiap kali 
minggu pagi saudara mau berbakti, saudara bangun 
dengan kesadaran apa? Saya harus apa hari ini, 
harus kerjakan apa? Ayub tidak ingin ditarik 
perhatiannya ke tempat lain, dia utamakan berbakti. 
Berapa banyak orang tua Kristen tiap pagi bangun 
untuk mendoakan anak-anaknya. Ayub tidak 
gelisah tentang hari depan anak-anaknya, berapa 
banyak warisan yang harus dia sediakan untuk 
anak-anaknya. Tetapi Ayub gelisah kalau anak-
anaknya berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ayub tahu 
dalam kedalaman hati manusia ada wilayah yang 
sangat gelap yaitu secara natur, sebetulnya kita 
adalah orang-orang yang tidak suka menghormati 
Tuhan sebagai Tuhan. Kita tidak suka bersyukur 
kepada Tuhan. Kegelapan dosa dan hati kita 
seringkali ditutupi oleh kemunafikan dan kesalehan 
yang palsu; dan Ayub tahu itu. Itu sebabnya Ayub 
mengatakan, sikap ini perlu mendapat belas kasihan 
Tuhan, perlu di transformasi oleh Tuhan, perlu ada 
pengudusan yang melalui korban, yaitu ada yang 
dikorbankan. Dalam konteks korban, imam atau 
orang menaikkan dan mempersembahkan korban 
lalu dibakar. Artinya, waktu dibakar menandakan 
memberikan kesadaran api itulah murka Tuhan 
yang akan menelan habis. Yang ditelan habis yang 
berbuat salah, yaitu kambing domba dan tidak ada 
sisa. Kambing domba adalah sebuah substitusi dari 
kita. Jadi, yang seharusnya kita yang berdosa ini 
yang harus dimurkai Allah sampai kita binasa, 
tetapi Allah tidak membinasakan kita. Kristus 
menjadi domba Allah yang mengganti kita dan 
Ayub di dalam kejauhan sangat jelas melihat 
konsep ini. Itu sebabnya, Ayub mengambil 
keputusan bahwa setiap anak-anak selesai 
melakukan pesta, Ayub datang dengan sikap ibadah 
menaikkan korban dan minta pengampunan dan 
belas kasihan Tuhan. Berapa banyak kita, orang tua 
memiliki spiritualitas semacam ini. Ayub kontras 
dengan imam Eli, saya takut gagal mendidik anak 
seperti Imam Eli. Imam Eli adalah orang yang 
sangat dihormati di Bait Allah tetapi anaknya justru 
dimatikan oleh Tuhan karena dosa yang mereka 
perbuat dan mereka tidak bertobat. Kiranya kita 
bisa belajar dari Ayub—gelisahlah! Dia akan 
meneguhkan dan memberkati kita, Dia akan pimpin 
kita melewati hidup kita, sekalipun ada ujian dan 
pencobaan kita akan keluar menang seperti Ayub.     
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