
Selamat Pagi Perempuan Indonesia – Kitab Ayub 

 

1 

 

KITAB AYUB 
PERTANYAAN DISKUSI 

 
 
 

Pasal 1 
Betapa mudah memuji dan mengikut Tuhan pada kondisi yang baik. 
Bagaimana kita bisa ingat untuk tetap setia bahkan dalam kondisi buruk 
sekalipun? 
 
Pasal 2 
Pernahkah seseorang mengajakmu untuk meninggalkan Tuhan?  
Bagaimana responmu saat itu? 
 
Pasal 3 
Kita pasti pernah mengalami suatu masa ketika kita bertanya mengapa harus 
diri kita yang mengalami suatu hal tertentu.  
Bagaimana Tuhan menghiburmu di masa-masa seperti itu? 
 
Pasal 4 
Kadang-kadang ketika kita menghadapi pencobaan, sulit untuk mengingat 
bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita.  
Bagaimana kamu tetap fokus pada Allah selama masa hidup yang sulit?  
 
Pasal 5 
Kita diingatkan hari ini bahwa ketika Tuhan mendisiplin kita, sejatinya kita 
diberkati.  
Bagaimana kita bisa menemukan secercah sinar di saat-saat sulit? Sebutkan 
suatu masa ketika anda mengalaminya.  
 
Pasal 6 
Ayub sangat ingin mengetahui kesalahan apa yang telah dia lakukan dan 
pelajaran apa yang perlu ditarik dari hal itu.  
Sebutkan suatu masa ketika kamu berjuang untuk menemukan apa yang 
sedang Tuhan ingin tunjukkan padamu. 
 
Pasal 7 
Ayub tidak pasti tentang tujuan hidupnya karena ia tidak dapat melihat 
gambaran besarnya.  
Apakah kamu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Tuhan tentang 
apa tujuan hidupmu? Apa yang telah Tuhan tunjukkan padamu? 
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Pasal 8 
Bildad menuduh Ayub memiliki semacam dosa rahasia. 
Pernahkah kamu menghakimi seseorang dengan cepat? Bagaimana bisa 
kamu merasa itu benar?  
 
Pasal 9 
Sangat mudah untuk menjadi putus asa ketika kita merasa kita melakukan 
segalanya dengan benar dan hal-hal buruk masih terus terjadi. 
Dengan cara apa kamu dapat memperoleh motivasi di masa-masa seperti 
itu?  
 
Pasal 10 
Sangat mudah untuk membuat keputusasaan berubah menjadi kepahitan 
dan mengasihani diri sendiri. 
Bagikanlah di sini sebuah ayat yang memberimu harapan dan semangat di 
saat-saat sulit. 
 
Pasal 11 
Bahkan di saat-saat paling gelap pun selalu ada harapan. 
Sebutkan suatu masa ketika kamu menemukan harapan di tengah-tengah 
situasi gelap. 
 
Pasal 12 
Kita telah diingatkan betapa Allah benar-benar kuat. 
Bagaimana kebenaran ini memotivasimu?  
 
Pasal 13 
Akan selalu ada orang-orang yang mempertanyakan perjalanan 
kekristenanmu. 
Bagaimana kamu menangani situasi-situasi seperti itu? 
 
Pasal 14 
Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebuah akhir. Namun kita memiliki 
kepastian bahwa melalui keselamatan kita bahkan kematian duniawi kita pun 
bukanlah akhir. 
Bagaimana kata-kata kebenaran ini menghiburmu?  
 
Pasal 15 
Perjalanan kekristenan setiap orang terlihat berbeda. Karena itu, akan selalu 
ada orang-orang yang mempertanyakan tindakanmu. 
Bagaimana kamu dapat mematahkan tren ini dengan menjadi motivator 
bagi sesama orang Kristen yang mungkin mengalami penghakiman yang 
sama? 



Selamat Pagi Perempuan Indonesia – Kitab Ayub 

 

3 

 

Pasal 16 
Ayub menyadari ia telah dikelilingi oleh mereka yang tidak berbelas kasih dan 
yang tidak bersedia untuk memberikan kenyamanan. 
Apakah kamu memiliki hubungan seperti ini dalam hidupmu sendiri? 
 
Pasal 17 
Ayub merasa seolah-olah semua orang dalam hidupnya telah berpaling dari 
dirinya. 
Apakah ada relasi dalam hidupmu di mana kamu merasa seseorang telah 
berpaling darimu? Bagaimana kamu mengatasi rasa sakit hatimu? 
 
Pasal 18 
Bildad awalnya mencoba untuk memberi motivasi (Ayub 8). Namun, ia telah 
kehilangan kesabaran dan justru membawa kekecewaan. 
Sebutkan suatu waktu ketika Anda memotivasi seseorang namun sebaliknya 
anda membawa sebuah kekecewaan. 
 
Pasal 19 
Meskipun Ayub putus asa, ia merasa terhibur mengingat bahwa Penebusnya 
hidup. 
Bagaimana ingatan akan hal ini menghiburmu di masa sulitmu?  
 
Pasal 20 
Kehidupan dan kesenangan orang fasik bersifat sementara. Dosa merusak 
perasaan sukacita dan kebahagiaan. 
Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kebenaran yang sederhana ini 
tidak bermain dalam kehidupanmu sendiri? 
 
Pasal 21 
Kadang-kadang mudah untuk berkecil hati ketika Anda merasa seolah-olah 
orang jahat itu makmur. 
Dengan cara apa Anda dapat tetap fokus pada Tuhan dibandingkan pada 
bagaimana orang lain mendapat keuntungan dari tindakan yang salah? 
 
Pasal 22 
Apakah Anda pernah berada di tengah-tengah peperangan rohani dan 
memiliki teman-teman yang menuduh bahwa masalahnya terletak pada 
hubungan Anda dengan Tuhan? 
Jika ya, bagaimana kamu menanggapi tuduhan itu? 
 
Pasal 23 
Ayub tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam dirinya melalui 
cobaan-cobaan ini. Ia tidak meragukan Tuhan.  
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Ketika kamu dihadapkan pada cobaan-cobaan, bagaimana kamu menjaga 
imanmu supaya kuat dan tetap dekat dengan Tuhan? 
 
Pasal 24 
Teman-teman Ayub mencoba untuk mengatakan ia sedang dihukum karena 
ia menjadi jahat, tapi respon Ayub mengingatkan mereka bahwa 
penghakiman Allah tidak selalu terlihat. 
Bagaimana kamu melihat kebenaran ini dalam hidupmu? 
Pasal 25 
Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan dan kita tidak 
pernah dapat dibandingkan denganNya. 
Bagaimana kamu mengingat kesucian Tuhan vs keberdosaan manusia? 
 
Pasal 26 
Jalan Tuhan pasti lebih tinggi dari cara kita. 
Kuasa Allah apa yang telah kamu lihat dalam hidupmu yang membuatmu 
tertegun dan terkagum padaNya? 
 
Pasal 27 
Karena integritasnya maka Ayub menolak untuk berbicara menentang 
teman-temannya yang berbicara menentang dia. 
Bagaimana kamu menjaga integritasmu terhadap teman-teman yang telah 
berbicara menentang kamu? 
 
Pasal 28 
Untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengertian, kita harus takut akan 
Tuhan dan menjauhi kejahatan. 
Langkah apa yang kamu ambil untuk mengejar hikmat dan pengertian dalam 
hidupmu? 
 
Pasal 29 
Ayub berjalan dengan Tuhan dan menyentuh kehidupan banyak orang 
sepanjang hidupnya dan bahkan lebih dari itu.  
Bagaimana kesaksian Ayub berdampak pada hidupmu? 
 
Pasal 30 
Ayub melayani Tuhan dan orang lain dengan setia, tetapi cobaan-cobaan 
masih terus berdatangan.  
Apakah kamu memiliki pengalaman serupa? Jika ya, bagaimana kau terus 
tumbuh di dalam Tuhan sepanjang proses tersebut? 
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Pasal 31 
Ayub berbicara untuk membersihkan dirinya dari tuduhan palsu teman-
temannya. 
Jika kamu pernah ada dalam situasi Ayub, bagaimana kamu berusaha untuk 
membersihkan namamu sambil terus memberikan kemuliaan pada Tuhan 
seperti Ayub? 
 
Pasal 32 
Elihu menunggu sampai teman Ayub yang lebih tua berbicara sebelum dia 
berbicara. Dia memilih untuk menghormati mereka dengan cara ini. 
Apakah kamu meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang orang tua 
rohanimu katakan sebelum kamu berbicara? 
 
Pasal 33 
Elihu mengakui kasih karunia Allah, rahmat dan mediasi bagi mereka yang 
telah berbuat dosa. 
Bagaimana kamu mengalami kasih karunia Allah dan rahmat dalam hidup 
Anda? 
 
Pasal 34 
Elihu berbicara dengan baik dan mengacu pada Allah, karakter dan cara-
Nya, ketika berbicara pada Ayub tentang kesalahannya. 
Ketika seseorang mendekatimu dan mengacu pada Tuhan ketika mengoreksi 
dirimu, bagaimana kamu menerima mereka? 
 
Pasal 35 
Hidup melalui cobaan dapat menyebabkan kita mengatakan hal-hal yang 
tidak kita inginkan atau yang kita sesali di kemudian hari. 
Bagaimana kamu bereaksi di tengah cobaan-cobaan dalam hidupmu? 
Apakah kamu memiliki penyesalan dan apa yang dapat kamu pelajari dari 
penyesalan itu? 
 
Pasal 36 
Seringkali, cobaan-cobaan yang kita alami tidak berakhir sampai kita telah 
mempelajari pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita.  
Apakah kamu sedang mengalami cobaan sekarang? Pelajaran apa yang 
sedang Tuhan ajarkan melalui cobaan itu?   
 
Pasal 37 
Ketika kita mempertimbangkan keajaiban Tuhan, kita menyadari betapa tak 
berharganya kita tanpa Tuhan dalam hidup kita. 
Bagaimana kamu menempatkan Tuhan yang terutama di hidupmu untuk 
menolongmu tetap rendah hati? 
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Pasal 38 
Ketika Tuhan bertindak mengoreksi kita, Dia sering mengingatkan kita betapa 
sedikitnya yang kita tahu.  
Apakah akhir-akhir ini Tuhan bertindak untuk mengoreksimu? Jika ya, dengan 
cara apa dan bagaimana kamu menanggapinya? 
 
Pasal 39 
Seringkali kita perlu diingatkan betapa menakjubkannya ciptaan Allah dan 
bahwa tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. 
Ciptaan Tuhan apa yang menyebabkan Anda dipenuhi dengan kekaguman 
dan kerendahan hati? 
 
Pasal 40 
Tuhan berkonfrontasi dengan Ayub karena kondisi hati Ayub dan kata-
katanya yang melawan Tuhan. Ceritakanlah suatu waktu ketika Tuhan 
berkonfrontasi dengamu karena kondisi hatimu dan kata-kata yang telah kau 
ucapkan.  
 
Pasal 41 
Semua adalah milik Allah. Kita tidak boleh lupa betapa dalamnya kebenaran 
ini. 
Bagaimana kamu ingat bahwa tidak ada yang benar-benar adalah milikmu, 
dan bahwa semua telah diberikan kepada kita oleh Allah? 
 
Pasal 42 
Setelah cobaan-cobaan, koreksi-koreksi, dan pertobatan Ayub, berkat 
melimpah datang dari Tuhan. 
Apakah kamu meluangkan waktu untuk mengakui berkat-berkat yang telah 
kamu terima dari Allah, setelah cobaan-cobaan dalam hidupmu? 
 


