Ayub
(5)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Tema
Seorang anak sedang dididik oleh mamanya,
"Aku salah. Tidak akan lagi begitu!" Kalau
mengaku demikian segera selesai didikan mama. Tetapi anak itu tetap berkata "Aku tidak
berbuat salah!" Orang-orang di sekitar yang
melihat situasi ini berkata, "Anak ini keras
kepala!" Biasanya kita mengatakan harus
berani mengaku kesalahan diri sendiri. Namun
juga perlu keberanian mengaakan, "Itu bukan
kesalahanku!" Sebenarnya sebagian besar
orang berkata "Minta maaf!" supaya situasi
yang tidak nyaman itu selesai. Bagi mereka
tidak penting fakta, berbuat salah atau tidak.
Jadi kalau kita jatuh dalam situasi seperti Ayub,
sebagian besar orang Kristen akan bertobat
demikian, "Tuhan aku tidak tahu apa kesalahanku. Tetapi aku bertobat sebab aku manusia
yang tidak sempurna. Ampunilah dan pulihkanlah." Ketika teman-teman juga akan menghibur
dan menyemangati, "Tuhan akan memulihkan!"
Namun Ayub tidak seperti itu. Sekalipun susah
mengatakan, "Aku benar!" Dia tetap berani
berkata "Aku tidak berbuat salah." Kita juga
harus menjaga kehidupan kita untuk berani
sama seperti Ayub.

Keberanian berkata
“Aku tidak bersalah.”
Bacaan Minggu

Ayub

30~35

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Keberanian berkata “Aku tidak bersalah” - Ayub (5)

Di masa lalu, Ayub dihormati oleh semua orang, namun sekarang ditertawakan orang bahkan orang mudapun.
Sehingga dia berkata mengapa dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Namun ditimbang di atas neraca
yang teliti, dan kalau ada kesalahan, akan dihukum. Jadi 3 temannya juga menghentikan sanggahan mereka
karena Ayub menganggap dirinya benar. Ketika Elihu marah terhadap Ayub dan mulai menghakiminya. Dalam
pemahamannya Ayub melawan Tuhan dengan kata "Ia mendapat alasan terhadap aku, Ia menganggap aku
sebagai musuh-Nya sekalipun tidak berbuat dosa." Menurut Elihu, dia sendiri menjadi sebagai pengajar Firman.
Dan dia mengutuk Ayub akan diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat.

Message Minggu

Daniel 3:13~18

Orang Indonesia sangat menghargai kesopanan.
Sehingga terus berkata "minta maaf" dan
"Terimakasih." Jika seorang tidak berkata ini, dia
dianggap seorang yang tidak sopan. Sehingga
banyak orang sering "Minta maaf" dan "Terimakasih"
sebagai basa-basi. Sekalipun tidak berbuat salah,
kalau orang lain merasa tidak nyaman, harus berkata
"Minta maaf" Sehingga ada efek negatif, itu susah
bertobat sesunggunya.

Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada raja
Di dalam kitab Daniel pasal 3, dituliskan pentahbisan
patung emas yang dibuat raja Nebukadnezar. Dan
Nebukadnezar perintahkan kepada para wakil raja,
penguasa dan pegawai negeri datang dan sujud
menyembah kepada patung itu. Namun Sadrakh,
Mesakh dan Abednego tidak mengikutinya. Sehingga beberapa orang Kasdim menuduh mereka. Mereka ditangkap di depan Nebukadnezar, dan raja
sekali lagi memberi kesempatan supaya mereka
sujud menyembah kepada patung emas. Maksudnya
mengaku kesalahan. Namun ketiga teman Daniel
menoloak perintah raja sekalipun situasinya lebih
kasar. Bahkan mereka berkata "Tidak ada gunanya
kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini."
Artinya bahwa kita tidak berbuat salah. Mereka
percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka
dari tangan Nebukadnezar dan perapian yang
menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, mereka
sudah mengambil keputusan tidak akan menyembah
patung emas. Sekalipun dijatuhi hukuman mati,
mereka tetap berkata dengan berani "Kita tidak
berbuat salah."
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Maka Allah akan mengetahui, bahwa aku tidak bersalah
Sebenarnya tidak ada orang yang sempurna di
hadapan Tuhan. Teman-teman Daniel berkata
"Tidak berbuat salah" di hadapan raja, namun Ayub
berkata demikian di hadapan Allah. Pasal sebelumnya, Ayub telah berulang mengatakan tidak ada
manusia benar di hadapan Tuhan. Juga berkata
"Aku tahu, bahwa Engkau tidak akan menganggap
aku tidak bersalah." (9:28). Namun demikian, Ayub
tetap berkata bahwa kesusahan yang aku alami itu
bukan karena dosaku. Kita tahu, kalau Ayub
mengaku, "betul, semuanya karena aku berbuat
dosa", teman-temannya juga akan berkata, "tidak
apa-apa. Tuhan akan mengampunimu dan
memulihkanmu." Tetapi Ayub tidak berkata "Aku
berbuat dosa" sekalipun kesulitannya bertambah
karena tegoran teman-temannya. Melainkan Ayub
berkata "Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang
teliti, maka Allah akan mengetahui, bahwa aku tidak
bersalah."(31:6).

Ayub dan teman-temannya terus bergumul karena
tidak tahu alasan kesusahan Ayub. Tetapi di dalam
Alkitab, telah dijelaskan. Itu sebab dia menjadi
kemegahan bagi Tuhan, sebagai orang benar dan
saleh. Jadi Daud juga mengaku, "Kemalangan orang
benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari
semuanya itu." (Maz 34:20). Kita, orang percaya
tidak mungkin bermegah, "Aku adalah orang benar!"
Tetapi harus berkata dengan berani "Aku tidak
berbuat dosa. Kesusahan ini bukan akibat dosa."

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.
2. Membaca
Secara total, kemudian baca ulang
untuk memahami lebih dalam.

Senin

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.

6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Aku berseru minta tolong kepada-Mu,
tetapi Engkau tidak menjawab
Ayub 30:1~31

1

Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka, yang umurnya lebih muda dari padaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersamasama dengan anjing penjaga kambing dombaku. 2 Lagipula, apakah gunanya
bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga, 3 mereka
merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar
di gurun dan padang belantara; 4 mereka memetik gelang laut dari antara semaksemak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. 5 Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri.
6
Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah
tanah dan sela-sela gunung; 7 di antara semak-semak mereka meraung-raung,
mereka berkelompok di bawah jeruju; 8 mereka itulah orang-orang bebal yang tak
dikenal, yang didepak dari negeri. 9 Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran
dan ejekan mereka. 10 Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri dari padaku,
mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, 11 karena tali kemahku telah
dilepaskan Allah dan aku direndahkan-Nya, dan mereka tidak mengekang diri
terhadap aku. 12 Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan
dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku; 13 mereka membongkar jalanku dan
mengusahakan kejatuhanku; tidak ada yang menghalang-halangi mereka. 14 Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu, mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. 15 Kedahsyatan ditimpakan kepadaku;
kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang
seperti awan. 16 Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku; hari-hari kesengsaraan
mencekam aku. 17 Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa
nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. 18 Oleh kekerasan yang tak terlawan
koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. 19 Ia telah
menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu.
20
Aku berseru minta tolong kepada-Mu, tetapi Engkau tidak menjawab; aku
berdiri menanti, tetapi Engkau tidak menghiraukan aku. 21 Engkau menjadi kejam
terhadap aku, Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tangan-Mu. 22 Engkau
mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di
dalam angin ribut. 23 Ya, aku tahu: Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat
segala yang hidup dihimpunkan. 24 Sesungguhnya, masakan orang tidak akan
mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak
ada penolongnya? 25 Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari
kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? 26 Tetapi, ketika aku
mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang; ketika aku menantikan
terang, maka kegelapanlah yang datang. 27 Batinku bergelora dan tak kunjung
diam, hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. 28 Dengan sedih, dengan tidak
terhibur, aku berkeliaran; aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak
minta tolong. 29 Aku telah menjadi saudara bagi serigala, dan kawan bagi burung
unta. 30 Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku
mengering karena demam; 31 permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan
serulingku menyerupai suara orang menangis."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Ayub berseru?

2. Bagaimana Ayub berseru kepada Tuhan?

Pernah Ayub dihormati oleh semua orang,
tetapi sekarang dia ditertawakan, bahkan oleh
orang mudapun. Dia putus asa dan berkata
"Jiwaku hancur dalam diriku." (16). Dia merasa
sakit sampai tulang-tulangnya. Namun lebih
sakit karena Tuhan tidak menjawab sekalipun
berseru minta tolong (20). Ayub berkata
"Engkau membawa aku kepada maut." Tetapi
juga berseru, "Masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau
ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya?" (24).

... yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina
untuk ditempatkan bersama-sama dengan
anjing penjaga kambing dombaku (1)
Ayub berkata kepada orang-orang yang sedang
mengolok-oloknya. Tetapi Ayub sedang
menghina ayah-ayah mereka, dengan lebih
menghina dari pada anjing penjaga. Memang
biasanya Ayub tidak begitu. Kita bisa mengerti
Ayub berkata begitu keras sebab mengalami
kesusahan. Namun orang percaya harus menjaga mulut dalam kesusahan juga.

Praktek Jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata keras sekalipun dalam situasi
sulit

5

Senin

Biarlah aku ditimbang
di atas neraca yang teliti
Ayub 31:1~23

1

"Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku
memperhatikan anak dara? 2 Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan
Yang Mahakuasa dari tempat yang tinggi? 3 Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang
melakukan kejahatan? 4 Bukankah Allah yang mengamatamati jalanku dan menghitung segala langkahku? 5 Jikalau aku
bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu
daya, 6 biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka
Allah akan mengetahui, bahwa aku tidak bersalah. 7 Jikalau
langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, 8 maka biarlah apa yang kutabur, dimakan orang lain, dan biarlah tercabut
apa yang tumbuh bagiku. 9 Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, 10 maka
biarlah isteriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orangorang lain meniduri dia. 11 Karena hal itu adalah perbuatan
mesum, bahkan kejahatan, yang patut dihukum oleh hakim. 12
Sesungguhnya, itulah api yang memakan habis, dan menghanguskan seluruh hasilku. 13 Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka beperkara
dengan aku, 14 apakah dayaku, kalau Allah bangkit berdiri;
kalau Ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadaNya? 15 Bukankah Ia, yang membuat aku dalam kandungan,
membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk
kami dalam rahim? 16 Jikalau aku pernah menolak keinginan
orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi
pudar, 17 atau memakan makananku seorang diri, sedang anak
yatim tidak turut memakannya 18 --malah sejak mudanya aku
membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan
ibunya aku membimbing dia--; 19 jikalau aku melihat orang
mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak
mempunyai selimut, 20 dan pinggangnya tidak meminta berkat
bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu
dombaku; 21 jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak
yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, 22 maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan
lenganku dipatahkan dari persendiannya. 23 Karena celaka yang
dari pada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhuran-Nya.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Ayub mohon kepada Allah?

2. Menurut Ayub, kalau Ayub berbuat dosa,
apa hal akan terjadi dengannya?

Ayub memohon kepada Tuhan menimbangnya
di atas neraca yang teliti sebab dia menetapkan
syarat bagi matanya, tidak berdusta kepada
orang lain. Dan kalau dia berbuat salah
demikian, orang-orang lain akan makan apa
yang dia tanam, dan orang lain meniduri isterinya. Menurut Ayub, dia tidak pernah mengabaikan hak budaknya, tidak pernah membiarkan orang miskin, yatim dan janda. Jika dia
mengangkat tangan melawan anak yatim,
tulang belikatnya akan lepas dari bahunya, dan
lengannya dipatahkan dari persendiannya.
Ayub begitu merasa takut atas celaka yang dari
Allah.

Bukankah satu juga yang membentuk kami
dalam rahim? (15)
Menurut Ayub, budak, yatim, janda semua satu
dalam Allah. Ayub tetap menghargai hak mereka dan tetap mencukupi keperluan mereka.
Tetapi dalam hatinya masih ada hati diskriminasi (30:1~2). Tidak cukup hanya tindakkannya
tidak diskriminasi, melainkan harus membuang
hati diskriminasi juga.

Praktek Jangan diskriminasi dalam jemaat, siapapun dan dengan golongan apapun
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Selasa

Mendengarkan aku!
Yang Mahakuasa menjawab aku!
Ayub 31:24~40

24

Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas, dan berkata kepada kencana: Engkaulah kepercayaanku; 25 jikalau aku
bersukacita, karena kekayaanku besar dan karena tanganku
memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah; 26 jikalau
aku pernah memandang matahari, ketika ia bersinar, dan
bulan, yang beredar dengan indahnya, 27 sehingga diam-diam
hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, 28 maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. 29 Apakah aku bersukacita karena kecelakaan pembenciku,
dan bersorak-sorai, bila ia ditimpa malapetaka 30 --aku takkan
membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya
dengan mengucapkan sumpah serapah! -- 31 Jikalau orangorang di kemahku mengatakan: Siapa yang tidak kenyang
dengan lauknya? 32 --malah orang asingpun tidak pernah
bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir! -- 33 Jikalau
aku menutupi pelanggaranku seperti manusia dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, 34 karena aku
takuti khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar
dari pintu! 35 Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! -Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! --Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis
lawanku! 36 Sungguh, surat itu akan kupikul, dan akan kupakai bagaikan mahkota. 37 Setiap langkahku akan kuberitahukan kepada-Nya, selaku pemuka aku akan menghadap Dia.
38
Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya
menangis bersama-sama, 39 jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar, dan menyusahkan pemilikpemiliknya, 40 maka biarlah bukan gandum yang tumbuh,
tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang." Sekianlah katakata Ayub.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Ayub berkata tentang tindakkannya di masa lalu?
2. Kalalu Ayub berbuat yang jahat, apa hal
akan terjadi baginya?

Menurut Ayub, dia tidak pernah menaruh kepercayaan kepada emas dan harta benda, juga
tidak pernah bersukacita karena kecelakaan
pembencinya. Orang-orang di kemahnya kenyang dengan daging, orang asingpun tidak
pernah bermalam di luar, dan tidak pernah
menutupi pelanggarannya seperti manusia
dengan menyembunyikan kesalahan dalam
hatinya. Ayub berkata "Sekiranya ada surat
tuduhan yang ditulis lawanku!" Jika Ayub berbuat salah di ladangnya bukan gandum yang
tumbuh, tetapi onak, dan lalang akan bertumbuh. Ayub begitu yakin bahwa dia tidak berbuat
salah.

Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada
emas, dan berkata kepada kencana: Engkaulah
kepercayaanku (24)
Sekalipun Ayub pernah orang kaya, dia tidak
menaruh kepercayaannya kepada harta benda.
Melainkan dia memelihara orang miskin, janda,
yatim budak sampai orang asing dengan
kekayaannya. Dan dia menaruh kepercayaan
kepada Tuhan. Sekalipun kita memakai harta
benda kita dengan benar seperti Ayub, tetap
bisa mengalami kesusahan. Namun jangan
putus asa, dan tetap percaya Tuhan.
Praktek Menolong orang-orang yang kekurangan dengan kepunyaan anda
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Rabu

Elihu menagguhkan bicara
dengan hati marah
Ayub 32:1~22

1

Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. 2 Lalu marahlah Elihu bin Barakheel, orang Bus, dari kaum Ram; ia marah
terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya lebih benar dari
pada Allah, 3 dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu,
karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat
memberikan sanggahan. 4 Elihu menangguhkan bicaranya
dengan Ayub, karena mereka lebih tua dari pada dia. 5 Tetapi
setelah dilihatnya, bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. 6 Lalu berbicaralah Elihu bin
Barakheel, orang Bus itu: "Aku masih muda dan kamu sudah
berumur tinggi; oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. 7 Pikirku: Biarlah yang sudah lanjut
usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya
memaparkan hikmat. 8 Tetapi roh yang di dalam manusia, dan
nafas Yang Mahakuasa, itulah yang memberi kepadanya
pengertian. 9 Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai
hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. 10
Oleh sebab itu aku berkata: Dengarkanlah aku, akupun akan
mengemukakan pendapatku. 11 Ketahuilah, aku telah menantikan
kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga
kamu menemukan kata-kata yang tepat. 12 Kepadamulah
kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya, tiada seorangpun
yang mengecam Ayub, tiada seorangpun di antara kamu
menyanggah perkataannya. 13 Jangan berkata sekarang: Kami
sudah mendapatkan hikmat; hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. 14 Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. 15
Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi,
mereka tidak dapat berbicara lagi. 16 Haruskah aku menunggu,
karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan
tidak memberi sanggahan lagi? 17 Akupun hendak memberi
sanggahan pada giliranku, akupun akan mengemukakan pendapatku. 18 Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang
ada dalam diriku mendesak aku. 19 Sesungguhnya, batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru
yang akan meletup. 20 Aku harus berbicara, supaya merasa lega,
aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. 21 Aku
tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan
menyanjung-nyanjung siapapun, 22 karena aku tidak tahu
menyanjung-nyanjung; jika demikian, maka segera Pembuatku
akan mencabut nyawaku."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa tiga teman Ayub menghentikan sanggahan?
2. Kenapa Elihu mulai marah dan mulai berkata?

Teman-teman Ayub menghentikan sanggahan
sebab Ayub tetap menganggap dirinya benar.
Jadi Elihu marah terhadap Ayub karena dia
lebih membenarkan diri daripada Tuhan, dan
teman-temannya mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan.
Menurut Elihu, dia sabar karena lebih muda
dari pada mereka, tetapi sekarang dia akan
berkata dengan pengertian dari roh dan nafas
Yang Mahakuasa. Dia katakan "Aku tidak akan
memihak kepada siapapun dan tidak akan
menyanjung-nyanjung siapapun.

Sesungguhnya, batinku seperti anggur yang
tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat
baru yang akan meletup (19)
Karena pengertian dari roh yang Mahakuasa,
dia sudah penuh dan hatinya akan meletup.
Kadang kita juga merasa kondisi meletup
sebab dipenuhi kata-kata di dalam hati. Kadang
kita menasihati atau menyanggah dengan hati
itu. Tetapi ketika harus berhenti dan diam supaya membedakan pengertian dari Tuhan dan
pandangan diri sendiri.

Praktek Sabar dan mengatur mulut dan hati supaya tidak berbicara dengan panas hati
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Kamis

Dengarkanlah bicaraku
Ayub 33:1~33

1

"Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. 2 Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara.
3
Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang
diketahui. 4 Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Mahakuasa membuat aku hidup. 5
Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. 6 Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau, akupun dibentuk dari tanah liat. 7
Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan
berat. 8 Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar: 9
Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. 10 Tetapi Ia
mendapat alasan terhadap aku, Ia menganggap aku sebagai musuh-Nya. 11 Ia memasukkan
kakiku ke dalam pasung, Ia mengawasi segala jalanku. 12 Sesungguhnya, dalam hal itu engkau
tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih dari pada manusia. 13
Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? 14
Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. 15 Dalam
mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat
tidur, 16 maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran 17
untuk menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang, 18
untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur, dan hidupnya dari pada maut oleh lembing. 19
Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam
tulang-tulangnya; 20 perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat;
21
susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya, yang mula-mula tidak
tampak, menonjol ke luar, 22 sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. 23 Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, satu di
antara seribu, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, 24 maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman: Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur; uang tebusan
telah Kuperoleh. 25 Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa
mudanya. 26 Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya; ia akan memandang
wajah-Nya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. 27 Ia
akan bernyanyi di depan orang: Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan,
tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. 28 Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang
kubur, dan hidupku akan melihat terang. 29 Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah dua,
tiga kali terhadap manusia: 30 mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi
oleh cahaya hidup. 31 Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. 32 Jikalau ada yang hendak kaukatakan, jawablah aku; berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. 33 Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku; diamlah, aku hendak
mengajarkan hikmat kepadamu."
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana pemahaman Elihu tentang perkataan Ayub?
2. Kenapa Elihu berkata kepada Ayub supaya
memperhatikan dan mendengar perkataannya?

Kata Elihu dia dan Ayub sama sebab dibentuk
dari tanah liat. Dan dia memahami bahwa Ayub
membenarkan diri dan Tuhan memusuhi dia
seklaipun dia murni dan tidak berbuat salah.
Elihu berkata bahwa manusia tidak bisa berbantah dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan terus
mengajar dan mengingatkan kepada manusia
dengan mimpi, firman dan wabah penyakit,
manusia tidak memperhatikannya. Jadi Tuhan
akan mengirim malaikat untuk menyatakan
jalan yang benar kepada manusia. Menurut
Elihu, dia sendirilah orangnya. Sehingga dia
berkata kepada Ayub "Hendaklah engkau
mendengarkan aku; diamlah, aku hendak
mengajarkan hikmat kepadamu."
Karena Allah berfirman dengan satu dua cara,
tetapi orang tidak memperhatikannya (14)
Ayub sedang susah karena tidak mengerti
rencana Tuhan. Namun Elihu berkata bahwa
Tuhan berkata dengan banyak cara, harus
memperhatikannya. Sebagiannya benar. Tuhan
tetap berkata kepada kita. Namun Tuhan juga
berbicara kepada kita dengan diam. Elihu
masih tidak memahami tentang itu. Dan dia
juga hanya katakan "dengarkan" kepada Ayub,
itu juga tidak beda dari temannya yang lain.
Praktek Jangan mengatakan bahwa perkataan dan nasehat anda sebagai Firman Tuhan
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Jumat

Kiranya Ayub diuji terus-menerus
Ayub 34:1~37

1

Maka berbicaralah Elihu: 2 "Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. 3 Karena telinga itu menguji
kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. 4 Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa
yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. 5 Karena Ayub berkata: Aku benar, tetapi Allah
mengambil hakku; 6 kendati aku mempunyai hak aku dianggap berdusta, sekalipun aku tidak
melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. 7 Siapakah seperti Ayub, yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, 8 yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan
kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? 9 Karena ia telah berkata: Tidak berguna bagi
manusia, kalau ia dikenan Allah. 10 Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari pada Yang Mahakuasa untuk
berbuat curang. 11 Malah Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang
mengalami sesuai kelakuannya. 12 Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak
membengkokkan keadilan. 13 Siapa mempercayakan bumi kepada-Nya? Siapa membebankan alam
semesta kepada-Nya? 14 Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, dan mengembalikan nafas-Nya padaNya, 15 maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. 16
Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. 17
Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia
yang adil dan perkasa, 18 Dia yang berfirman kepada raja: Hai, orang dursila, kepada para bangsawan:
Hai, orang fasik; 19 Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang
yang terkemuka dari pada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangan-Nya? 20 Dalam
sekejap mata mereka mati, ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa; mereka yang perkasa
dilenyapkan bukan oleh tangan orang. 21 Karena mata-Nya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat
segala langkahnya; 22 tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang
melakukan kejahatan dapat bersembunyi. 23 Karena bagi manusia Ia tidak menentukan waktu untuk
datang menghadap Allah supaya diadili, 24 orang-orang yang perkasa diremukkan-Nya dengan tidak
diperiksa, dan orang-orang lain diangkat-Nya ganti mereka. 25 Jadi, Ia mengetahui perbuatan mereka,
dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. 26 Mereka ditampar-Nya
karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak, 27 karena mereka meninggalkan-Nya, dan
tidak mengindahkan satupun dari pada jalan-Nya, 28 sehingga mereka menyebabkan jeritan orang
miskin naik ke hadapan-Nya, dan Ia mendengar jeritan orang sengsara. 29 --Kalau Dia berdiam diri,
siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau Dia menyembunyikan wajah-Nya, siapa akan melihat Dia,
baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang? --, 30 supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah
jerat bagi orang banyak. 31 Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah: Aku telah menyombongkan
diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat; 32 apa yang tidak kumengerti, ajarkanlah kepadaku;
jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi, 33 menurut hematmu apakah
Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus
memutuskan, bukan aku; katakanlah apa yang engkau tahu! 34 Maka orang-orang yang berakal budi
dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku: 35 Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya tidak mengandung pengertian. 36 Ah, kiranya Ayub diuji
terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat! 37 Karena ia menambahkan dosanya
dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah."
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Elihu menegor tentang perkataan
Ayub?
2. Bagaimana Elihu berkata kepada Ayub?

Menurut Elihu, telinga menguji kata-kata, langitlangit mencecap makanan. Seperti itu dia mau
memutuskan secara bersama-sama apa yang
adil dan apa yang baik. Menurut Elihu, Ayub
berkata: Aku benar, tetapi Allah mengambil
hakku, lukaku tidak dapat sembuh lagi, dan
itulah menghujat terhadap Allah. Elihu berkata
"Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa
tidak membengkokkan keadilan." Siapapun
tidak mempercayakan bumi kepada-Nya, dan
siapapun tidak membebankan alam semesta
kepada-Nya. Dia sendiri penguasa di atas alam
semesta. Sehingga sekalipun Tuhan berdiam
dan menyembunyikan wajah-Nya, siapapun
tidak menjatuhkan hukuman. Kemudian Elihu
berkata "Ayub diuji terus-menerus, karena ia
menjawab seperti orang-orang jahat!"

Karena bagi manusia Ia tidak menentukan
waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili (23)
Kelihatannya Tuhan segera menghukum orang
jahat. Tuhan menggulingkan mereka di waktu
malam, sehingga mereka hancur lebur (25).
Tetapi Elihu tidak tahu kapan penghukumanNya tiba, berapa lama Ia sabar, berapa banyak
kali memberi kesempatan lagi.

Praktek Jangan mengutuk dan menyalahkan siapapun
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Sabtu

Menurut Elihu,
Ayub berbesar mulut dengan sia-sia
Ayub 35:1~16

1

Maka berbicaralah Elihu: 2 "Inikah yang kauanggap adil dan
yang kausebut: kebenaranku di hadapan Allah, 3 kalau
engkau bertanya: Apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? 4 Akulah yang akan memberi
jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersamasama dengan engkau: 5 Arahkan pandanganmu ke langit dan
lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi dari
padamu! 6 Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan
kaulakukan terhadap Dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa
yang kaubuat terhadap Dia? 7 Jikalau engkau benar, apakah
yang kauberikan kepada Dia? Atau apakah yang diterimaNya dari tanganmu? 8 Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. 9 Orang menjerit oleh karena
banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena
kekerasan orang-orang yang berkuasa; 10 tetapi orang tidak
bertanya: Di mana Allah, yang membuat aku, dan yang
memberi nyanyian pujian di waktu malam; 11 yang memberi
kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara? 12 Ketika itu orang menjerit, tetapi Ia
tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat.
13
Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan
tidak dihiraukan oleh Yang Mahakuasa. 14 Lebih-lebih lagi
kalau engkau berkata, bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan kehadapan-Nya, tetapi masih
juga engkau menanti-nantikan Dia! 15 Tetapi sekarang: karena murka-Nya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu
mempedulikan pelanggaran, 16 maka Ayub berbesar mulut
dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Elihu berkata tentang kebenaran dan
kejahatan Ayub?
2. Menurut Elihu, kenapa Tuhan tidak menjawab
Ayub?

Menurut Elihu, Ayub berkata bahwa kebenaranku di hadapan Allah, apakah gunanya
bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat
dosa? Elihu berkata bahwa Ayub berbuat apapun di hadapan Tuhan, itu tidak mempengaruhi,
Ayub tidak akan dapat untung oleh kebenarannya dan akan dirugikan oleh kefasikannya.
Menurut Elihu, Tuhan tidak menjawab Ayub
sebab kecongkakannya dan teriakan yang
kosong tidak didengar Allah. Maksudnya Ayub
berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara
tanpa pengertian.

Tetapi orang tidak bertanya: Di mana Allah,
yang membuat aku... (10)
Sekalipun banyak orang ditindas oleh penguasa, tidak ada orang yang kembali kepada
Tuhan. Orang Israel terus berseru pada saat
penindasan, pada saat di Mesir, di pada gurun
dan di tanah Kanaan. Dan Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Namun orang Israel
segera kembali ke cara hidup duniawi. Tetapi
Ayub tetap mencari dan bertanya kepada Tuhan. Itu hanya sebagai kemegahan tentang
pengetahuan diri.

Praktek Jangan memegahkan pengetahuan anda dan ingat itu sebagian kecil dari
pengetahuan di alam semasta
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Bahan PA

Ayub 34:1~37 (Jumat)
Sharing
Ice Break

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

“Ujung gunung es”
1. Apa arti istliah "Ujung gunung es, orang-orang buta dan gajah"?
2. Apakah ada hal yang dipikir sudah tahu, namun sebenarnya hanya tahu sebagian?

Baca Teks 1. Bagaimana Elihu memahami perkataan Ayub? (1~9)

2. Bagaimana Elihu menjaelaskan tentang Allah? (10~30)

3. Bagaimana menegor Ayub dan bagaimana berkata tentang Ayub? (31~37)

Bacaan
Lebih luas

Bagaimana Paulus berkata tentang dikasihani Tuhan?

Rom 8:31~35,
9:18~23
1Tim 1:13~16

Paulus berkata "Aku dikasihani, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka
yang mendapat hidup yang kekal." (1Tim 1:16). Itu karena Tuhan membenarkan
dia dan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan
Yesus, Roh kudus juga berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan.
Tetapi Elihu, yang menyebut dirinya orang berhikmat itu, hanya memahami tentang
Allah sebagai penghukum. Dan dia berkata "Karena bagi manusia Ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili" (Ayub 34:23).
Kelihatannya Allah segera menghukum manusia, tetapi bukan. Ia tetap panjang
sabar dan memberi kesempatan lagi dalam rancangan-Nya. Betul, siapapun tidak
bisa tahu secara total tentang Allah. Namun kita harus ingat hati-Nya yang mengasihi manusia dan berbelas kasihan kepada mereka.

Aplikasi

Mari share tentang Allah yang dialami masing-masing. Dan dilengkapi tentang
karakter Allah. Selama minggu ini lagi mendengar tentang pemahaman Allah dari
sesama, dan semakin melengkapi pemahaman kita tentang Tuhan.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, pengembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam, kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
minggu ini

Kelebihan
dalam seminggu

Kekurangan
dalam seminggu

Tujuan minggu
besok
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