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 CERITA 59  

NABI AYUB 
 

 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru  : Ayub 1 – 2; 42:1-17  
Bahan untuk Kelas  : Ayub 42:1-17 (Kelas Besar) Ayub 1:1-22 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 25:1-6 (Kelas Besar) Mazmur 92:1-5 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Mazmur 103:12-13 (Kelas Besar) Mazmur 103:12-13 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Mazmur 25:5 (Kelas Besar) Mazmur 25:5 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Maleakhi 3:10 (Kelas Besar) Maleakhi 3:10 (Kelas Remaja) 

 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Ayub hidup saleh dan jujur, takut akan Allah dan 
menjauhi kejahatan. 

1:1 + 

Tuhan memberikan 10 anak (7 laki-laki 
dan 3 perempuan), ribuan ternak dan 
kekayaan kepada Ayub. 

1: 
2-3 

   

  Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran 
untuk menguduskan anak-anaknya setiap kali 
mereka mengadakan pesta. 

1: 
4-5 

+ 

Tuhan bercakap dengan Iblis tentang 
Ayub. 

7-8 Iblis meminta untuk mencobai Ayub dengan 
mengambil semua keluarga dan kekayaannya. 

1: 
6-11 

+/- 

Tuhan mengizinkan Iblis. 1:12    

  Harta kekayaan Ayub dirampok orang Syeba. 1:13-15 - 

  Harta lainnya habis dilalap petir yang dahsyat. 1:16-17 - 

  Bencana alam membunuh anak-anak Ayub. 1:18-19 - 

  Ayub berkabung tetapi tidak mengutuki Tuhan 
dan tidak berbuat dosa. Ia mengamini “Tuhan 
yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah 
nama Tuhan”. 

1:20-
22 

+ 

  Iblis tidak puas dan meminta untuk mencobai 
Ayub dengan mengganggu kesehatannya. 

2:1-5 - 

Tuhan mengizinkan Iblis. 2:6    

  Ayub ditimpa penyakit barah yang busuk dan 
gatal, lalu duduk di abu seperti orang gila. 

2:7-8 - 

  Ayub ditimpa barah yang busuk. 2:7-8 - 

 
 

Istri Ayub mencela Ayub dan memintanya untuk 
mengutuki Tuhan Allah. 

2:9 - 

 
 

Ayub menegaskan bahwa harus siap menerima 
yang baik dan yang tidak baik dari Tuhan. 

2:10 + 

 
 

Sahabat-sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad dan 
Zofar datang berkabung bersama Ayub 7 hari 7 
malam. 

2:11-13 + 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

 
 

Ayub menyesal. Ia mengakui keagungan dan 
kebesaran Tuhan dan mengaku dosa di 
hadapanNya. 

42:1-6  

Tuhan menegur ke-3 teman Ayub. 
42:7-9 

Ayub mendoakan dan memohon pengampunan 
Tuhan atas ke-temannya. 

42:7-9  

Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan 
mengembalikan kekayaannya dua kali 
lipat. Tuhan kembali memberikan 10 
anak, yaitu 7 laki-laki  dan 3 gadis 
tercantik di seluruh dunia, Yemima, 
Kezia dan Karenhapukh. 

42:10-15 

 

  

 
 

Ket. Ayub hidup 140 tahun lamanya dan masih 
bisa melihat anak dan cucunya sampai keturunan 
keempat, lalu ia mati. 

42:16-
17 

 

 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Ayub yang kaya dan takut akan Tuhan 1:1-12  

II Iblis mencobai Ayub 1:13-2:13 E 

III Tuhan memulihkan Ayub  42:1-17 D 
 
 

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Tuhan memulihkan keadaan Ayub. (Ay 42:10) 
PGT Bab I:2; III:9 

 
“TUHAN yang memberi, TUHAN yang 

mengambil, terpujilah nama TUHAN." (Ay 1:21b) 
PGT Bab I: 4,6; Bab V:6 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak mengetahui bahwa kekayaan dapat 
menjauhkan dari Allah tetapi juga dapat 
mendekatkan kita kepada-Nya; 

2. Anak menyadari bahwa Tuhan semakin 
melipatgandakan berkat bagi orang yang 
tetap percaya kepada-Nya sekalipun 
mengalami banyak tantantan dan masalah; 

3. Anak tidak menyombongkan harta yang 
dimilikinya. 

 1. Anak dapat menceritakan kembali kisah Ayub 
yang tetap memuji Tuhan saat cobaan datang 
bertubi-tubi terhadapnya; 

2. Anak menyadari bahwa orang yang 
bergantung penuh kepada Tuhan tidak akan 
meninggalkan Tuhan sekalipun ditimpa 
berbagai penderitaan dan masalah 

3. Anak selalu bergantung kepada Tuhan saat 
masalah dan penderitaan menimpanya 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Memiliki kekayaan dapat membuat kita lebih 
bergantung kepada harta dari pada kepada 
Tuhan. Ayub tidak demikian, harta yang 
melimpah justru membuatnya semakin dekat 
dengan Tuhan. Sehingga saat harta itu habis, 
kepercayaannya kepada Tuhan tidak berkurang. 
Karena itu Tuhan ingin dalam keadaan apapun 
kita terus menggantungkan hidup kita 
kepadaNya. Tuhan Maha Tahu apa yang kita 
butuhkan.  Saat Tuhan memberi kita berkat dan 

 Sebagai manusia biasa, Ayub sedih, menangis dan 
berkabung. Tapi dalam keadaan semenderita itu, 
Ayub tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan, 
karena ia yakin bahwa sesungguhnya Tuhan juga 
mengasihi semua orang dalam keadaan apapun. Saat 
hidup kita susah, begitu rumit janganlah kita 
menganggap Tuhan sudah tidak sayang dan tidak 
peduli terhadap kita. Jangalah kita menyalahkan 
Tuhan dan menjauh dari Dia. Sebaliknya tetap sabar, 
tekun berdoa dan berserah kepada Tuhan, pasti Ia 
membuka jalan keluar.  Seperti Ayub yang dipulihkan 
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kekayaan, janganlah hidup dalam kesombongan 
sebaliknya gunakanlah untuk memuliakan Tuhan. 

dua kali lipat, Tuhan akan memulihkan setiap anak-
anak-Nya yang tetap percaya kepada-Nya sekalipun 
hidup penuh tantangan dan masalah 

 

 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 10 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 12 menit) 

  D   E 
 

 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

1:1-12 1:13-2:13 42:1-17  1:1-12 1:13-2:13 42:1-17 

3 menit 3 menit 4 menit  3 menit 5 menit 4 menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Tuhan memberkati Ayub dengan banyak kekayaan. Ribuan ternak dimilikinya. Keluarganya 
yaitu 7 laki-laki 3 perempuan 
Ayub takut kepada Tuhan. Setiap saat ia mempersembahkan kurban di mezbahnya. Ia 
selalu menjaga hidupnya dan hidup keluarganya  supaya takut kepada Tuhan. 

Gambar 2 Atas izin Tuhan, Iblis mencobai Ayub. Kekayaanya dirampok habis-habisan dalam sehari. 
Yang masih tersisa habis terbakar diterjang oleh kilat yang dahsyat dari langit. 
Semua anaknya mati diterjang angin topan yang menghancurkan rumah mereka. Walau 
begitu Ayub tidak goyah dan tetap percaya kepada Tuhan 
Puncak cerita E ada pada bagian ini. Penerapan cerita kelas remaja diceritakan secara 
tertenun di sini. 
Iblis tidak puas. Atas izin Tuhan ia merusak kesehatan Ayub. Tubuhnya penuh bisul yang 
busuk dan sangat menyiksa Ayub. 
Untuk menghilangkan gatalnya, Ayub sampai tidur diatas abu dan arang. Ia kelihatan 
seperti orang gila. 

Gambar 3 Temannya Elifas, Bildad dan Zofar sampai tidak mengenali Ayub lagi. Mereka menemani 
Ayub berkabung 7 hari 7 malam. Mereka terlibat perdebatan yang sangat seru. Kadang-
kadang Ayub merasa Tuhan tidak adil. Teman-temannya menyebut Ayub berbuat dosa. 
Tuhan menegur Ayub yang sombong rohani. Sombong rohani itu juga dosa. Tuhan juga 
menegur teman-teman yang mempersalahkan Ayub. Tuhan akan menghukum mereka jika 
Ayub tidak mendoakan mereka. Syukurlah, Ayub mau berdoa dan memaafkan teman-
temannya. 

Gambar 4 Tuhan memulihkan Ayub. Semua kekayaannya yang hilang dikembalikan 2 x lebih banyak 
lagi. Ayub juga mendapat 10 anak lagi, 7 laki-laki dan 3 anak gadis yang tercantik sedunia 
waktu itu. Namanya Yemima, Kezia dan Karenhapukh 
Puncak cerita D ada pada bagian ini. Penerapan cerita kelas besar diceritakan secara 
tertenun di sini. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu 129 Ayub 
Kidung Jemaat 341 KuasaMu dan NamaMulah 
Nyanyian Rohani 86 Tahanlah dan Berjuang T’rus 
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Kidung Ceria 252 Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu 
Kidung Ceria 300 Tolong Aku Tuhan 
Kidung Jemaat 446 Setialah 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Ayub 42:2  Ayub 2:21 

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan 
segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang 

gagal. 

 "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan 
ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke 

dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang 
mengambil, terpujilah nama TUHAN!" 

 
 

AKTIVITAS 

Beberapa aktivitas di bawah ini dapat menjadi alternatif. Pilihlah salah satunya sesuai dengan kondisi 
kelas di jemaat, atu GSM dapat membuat aktivitas lain sesuai dengn tema cerita.  
1. Membuat KARTU KEBAIKAN dengan menggunakan kertas sampul/manila berwarna cerah. Kertas 

digunting dengan ukuran 15x10cm. Pada kartu ditulis: kebaikan yang harus kulakukan hari ini. Anak-
anak mendaftar kebaikan yang harus mereka lakukan sebagai wujud mengasihi tuhan. Pada bagian 
atas kartu, dilubangi untuk menaruh pita/tali. Disekeliling kartu kebaikan, tempelkan pita berwarna 
emas dengan cara dilem sebagai bingkai kartu untuk mempercantik kartu. Selamat berkreasi. 

2. HIDUP SESUAI KEHENDAK TUHAN 
a) Siapkan sebuah kotak, misalnya mangkok yang terbuat dari kertas 
b) Tuliskan pada masing-masing kertas tulisan kata yang bertuliskan sifat Ayub (1:1-3), seperti berikut: 

 

 

 

 

 

c) Gunting kecil-kecil kertas bertuliskan kata-kata tersebut kemudian lipat menjadi ukuran kecil dan 
masukkan ke dalam kotak (mangkok) yang disiapkan, tempatkan di depan dan setiap anak 
dipersilahkan satu-persatu mengambil lipatan kertas itu, membuka lalu memperlihatkannya, 
kemudian guru dapat memberikan contoh-contoh dari setiap karakter tersebut. (Seperti 
mengambil/mencabut nomor undian). 

3.  MENGENAL LAGU dengan judul “Ayub” Cipt. Pdt. Andarias Banne 

Do  = c   2 ketuk  

j3j jj j 5 |5   jjjj3j j j 5 | 5   j3j j j 5 | j6j j j 6   j5j j j 6 |  5   
Den   I  – a      taun- Na   Puang A  -  yub    tu      di  -  sang-an    -   ni  
Mandu   na    ka – ma  -  sei      Pu -  ang   Ka – pe – nomb-an   -  Na 
 

J5j j  3 | 2   j2j j  /1 | 2  j2j jj j 3 |  j5j j 5  j3 jj 2 |  3 
Min-tu’       ka  -tuo -  an  -    na  mengka  -   o  -  la    la  -  ko     Puang 
Bu – da     tu      a  -   nak  -  na   bu – da      du -  ka     ia -  nan -  na 
 

j3j j 5 | 5  jjj3j j j 5 | 5  j3j j j 5  | j6j jj 6   j5j j j 6  | 5   
Tae’ ia     an - na    po – gau’  tu  - tang    na -  po – rain –na    Puang   
I -  nang   su  -   gi’    to – ngan   ka – tan -  dan   dio  ton  - dok – na 
 

Jujur Saleh Takut akan Allah 

Menjauhi kejahatan Tidak sombong 
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j5j j j 3  | 2  j2j j j /1 | 2  j2j j j 3  | j5j j 5   j3j j j 2 |  1 + 
Ka- tuoan –na  ma  - se   -  ro    di   -    o      pen -  ti  -   ro  -  Na   Puang. 
I   -     a        tu     ka -  tuoanna  nang  na  - rin  - ding   pa -   la’   Puang. 
 

4. MENGHAFAL AYAT, Ayub 2:21, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang 
juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama 
TUHAN!"  

Cara menghafal:  

 Tuliskan ayat di atas pada sehelai kertas, kemudian lipat seperti lipatan kalau mau membuat 
kipas dari kertas, dengan urutan sebagai berikut 

 Lipatan pertama : Ayub 2:21  

 Lipatan kedua: Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku  

 Lipatan ketiga: dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. 

 Lipatan keempat: TUHAN yang memberi 

 Lipatan kelima: TUHAN yang mengambil 

 Dan pada bagian belakang kertas itu tertulis : Terpujilah nama Tuhan. 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada halaman V. Tabel ini sangat penting dalam persiapan 
Guru Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan 
setia. 

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru.  

3. Sangat diharapkan GSM membaca keseluruhan Kisah Ayub Pasal 1-42 supaya dapat memahami 
secara utuh karya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ayub dan memudahkan berimajinasi secara 
benar. 

4. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Saat saya mengalami pendiritaan seperti ayub, adakah juga saya tetap setia kepada Tuhan? 
b. Adakah potensi dalam diriku untuk menyalahkan dan menjauh dari Tuhan saat malapetaka menimpa 

diriku? 
c. Bagaimana reaksiku saat sahabat-sahabatku menjauhiku? 
d. Dapatkah saya menerapkan prinsip diam dan sabar saat saya disakiti? 

 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulai cerita ini dengan permulaan yang membuat anak-anak seolah-olah berada pada situasi nyata 
Ayub. Ceritakan bagaimana kebahagiaan Ayub yang memiliki keluarga yang bahagia, rumah yang 
indah, ternak yang sangat banyak sehingga Ia menjadi orang terkaya dinegerinya. 

2. Ceritakan adegan I bahwa meskipun Ayub sangat kaya, Ayub tidak sombong, Ia baik budi, 
menyayangi keluarganya, suka menolong. Ia bahagia karena Ia mengasihi Tuhan Allah. Ayub sadar 
kekayaan dan kebahagiaan yang ia miliki semua datang dari Tuhan, sebab itu ia sangat 
berterimakasih kepada Tuhan. Tiap kali anak-anaknya berpesta, pagi-pagi sekali Ayub bangun untuk 
mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk tiap-tiap anaknya supaya diampuni Tuhan. Sebab, 
pikirnya anak-anaknya mungkin melakukan dosa tanpa sengaja. 

3. Pada adegan II, ceritakan suatu ketika Tuhan memanggil malaekat-malaekatNya dan juga Iblis. 
Tuhan mengijinkan Iblis merampas harta benda dan keluarganya. Ayub juga tertimpa penyakit keras, 
penyakit yang membuat orang jijik kepadanya, menjauh darinya. Istri dan sahabat-sahabatnya 
menjauh darinya. Sungguh, Malapetaka besar menimpa Ayub. Tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya 
hilang, musnah seketika. Ekspresikan bagaimana perasaan Ayub saat itu, Ayub sangat sedih. Ia 
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berkeluh kesah, mengutuki hari lahirnya, ia ingin mati saja, ia merasa Tuhan Allah tidak adil padanya. 
Meskipun ia sangat sedih tapi Ayub tidak mengutuki Tuhan, Ayub tidak menjauh dari Tuhan. Ayub 
masih mengharap pertolongan Tuhan. Ia masih berpegang kepada Tuhan. Ia tetap berbakti kepada 
Tuhan. 

4. Pada adegan III, ceritakan bahwa kelepasan yang diharapkan Ayub akhirnya datang juga. Doa-
doanya didengar oleh Tuhan, Ayub kembali menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik. Ia sembuh dan 
sehat seperti duu. Kaum kerabatnya datang beramai-ramai membawa hadiah. Mereka berpesta, 
bersukaria, karena Ayub sudah sembuh. Ternaknya dua kali lebih banyak dari yang dulu. Hartanya 
berlipat ganda. Sekarang kambingnya ada empat belas ribu ekor, enam ribu unta, seribu pasang 
lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ayub juga mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga orang anak 
perempuan. Dan sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun sehingga ia sempat 
melihat keturunannya yang keempat. 

5. Buka Alkitab dari Ayub 42:1-17 untuk kelas Besar, dan Ayub 1:1-22 untuk kelas Remaja. Bacalah 
dengan metode membaca yang berbeda dengan minggu lalu. 

 


