




Tempat tin�al Ayub 
dan keluarganya.

Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak 
perempuan. Dia terkenal di negeri timur, bukan 

hanya karena kekay��ya yang melimpah ...

... tetapi juga karena keseti��ya 
kepada A�ah, keluarganya, sahabat-

sahabatnya, dan sesamanya.

Aku 
bersulang 
bagi tuan 

rumah kita!

Kamu berlebihan, 
sahabatku Elifas!

Aku berlebihan? 
Lihat bagaimana 
dirimu menjamu 

kami!

Hahaha! itu 
karena kalian 
sahabatku!

Bahkan 
lebih dari itu, 
kalian seperti 
keluargaku 

sendiri!

Sahabat-sahabat Ayub berasal 
dari berbagai daerah ...

Ayub 1:1-3Ayub 1:1-3

Ayub, sahabatku! 
Pria yang menjadi 

teladanku dan 
kuharap juga bagi 

anak-ana�u!

Negeri Us.
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Oh, tentu sangat 
menyenangkan menjadi 

keluargamu!

Sebab, tidak 
ada yang lebih 

menyayangi 
keluarganya 
dibandingkan

 dirimu, 
sahabatku!

Elifas, orang Teman. Negerinya 
terkenal oleh kearifan penduduknya.

Ya! Tidak hanya 
keluarganya, dia 
juga mencintai 
kebijaksan�n!

Bildad, orang Suah, 
keturunan Suah, anak 
Abraham. Dia berasal 

dari padang gurun 
Arab di negeri timur.

Ayub! Apa yang kau 
lakukan sehin�a patut 
menerima kekay�n dan 
keluarga seperti ini ...

Elihu, orang Bus, sahabat 
Ayub yang termuda. Namanya 

berarti “Dialah A�ahku”.

Beritahukan 
kepadaku, supaya 
aku juga dapat 
memperolehnya!

Bersulang 
untuk Ayub! 

Seorang yang 
murah hati, setia, 

dan saleh!

Dia memang
 rendah hati! Jika 

tidak, semua 
pujian ini akan 
membuatnya 

angkuh!

Zofar, orang N�ma. 
Dia dari kota N�ma 

di perbatasan.

Ayub 1:4Ayub 1:42



Ayah!

Aku senang 
anak-ana�u 
masih suka 
berkumpul 
bersama!

ingatlah 
untuk selalu 

bersikap 
terhormat!

ingatkan juga 
saudara-

saudaramu.
Baik, Yah!

ibu sudah 
menyuruh Set 

untuk mengantarmu. 
Dia akan menginap 

di sana untuk 
mengantarmu 
pulang besok 

pagi.

Ayub 1:4Ayub 1:4

Sudah 
mau pergi, 
sayang?

Sampaikan 
salam kami untuk 

semuanya!

Kami menghargai 
semua yang sudah

Ayah lakukan untuk kami, 
terutama persembahan 
kurban itu. Kami tidak 
akan mempermalukan 

Ayah, atau A�ah! 
Aku janji!

Aku pergi sekarang. 
Omar mengadakan 

pesta jamuan di 
rumahnya.
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Persembahan 
kurban?

A�ah 
menuntut kurban 

atas dosa-dosa kita, 
karena kita tidak 

suci, najis.

Aku 
mengasihi anak-
ana�u, sehin�a

 aku datang kepada 
A�ah atas nama 

mereka.

Kapan kau 
mempersembahkan 

kurban itu?
Anak-ana�u 

biasanya berpesta 
sampai larut. Jadi, 
aku memberikan 
persembahan itu 
pada pagi hari.

Jangan 
khawatir, 

sobat. Pesta 
kita tidak akan 

tergan�u.

Ah, itu 
yang mau 
kudengar!

Jika ada orang yang layak 
untuk mempersembahkan 
kurban bagi orang lain, 

itu adalah kau, Ayub!
Tidak, Elihu. 

Jangan menilai 
orang seperti 

itu ...

Aku tidak 
lebih baik 
daripada 
kalian.

Di hadapan
A�ah yang kudus,
kita semua ber-
dosa dan tidak

sempurna.
Mari makan, 

sebelum makanan 
kita menjadi 

dingin!

Ayub 1:5Ayub 1:5

Ayub biasa 
mempersembahkan 

kurban kepada A�ah demi 
anak-anak kami, sekiranya 
mereka melakukan dosa 

selama mereka 
berpesta.
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Ayub 1:5Ayub 1:5

Ayub biasa 
mempersembahkan 

kurban kepada A�ah demi 
anak-anak kami, sekiranya 
mereka melakukan dosa 

selama mereka 
berpesta.

K�sokan harinya, 
pagi-pagi sekali ...

... Ayub melaksanakan 
perkat��ya.

Seperti yang biasa 
dilakuka�ya.

Aku datang 
kepada-Mu atas 

nama anak-ana�u, 
ya Tuhanku!

Engkau sudah 
memberkatiku 

dengan kehadiran 
mereka.

Jika mereka 
menghujat 

nama-Mu dalam 
hati mereka, 
terimalah 

persembahan 
ini!

Ayub tahu bahwa 
A�ah melihat apa 

yang dilakuka�ya.

Namun, dia tidak menyadari 
bahwa ada pribadi lain 
yang mengamati dirinya.

Ayub 1:5Ayub 1:5 5



Di surga, 
anak-anak A�ah 

datang ke 
hadapan Tuhan.

Namun, ada 
satu yang 
berbeda.

Dia yang 
telah jatuh.

Bahkan, yang 
pertama jatuh.

Setan.

Ayub 1:6-7Ayub 1:6-7

Tentu 
saja.

Aku berjalan 
kian kemari dan 
memperhatikan 

cipt�n-Mu.

Dari 
menjelajahi 

bumi.

Dari 
mana kamu 

datang?
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Sudahkah
kamu memper-

hatikan
hamba-Ku,

Ayub?

Ya. Aku telah 
mengamatinya.

Tapi ...
Ambi�ah semua 

itu darinya, maka 
dia akan mengutuki 

Engkau!

Izinkan aku 
merampas seluruh 
berkatnya. Engkau 

akan melihat dirinya 
yang sebenarnya!

Baiklah, semua 
yang dimiliki Ayub ada 
dalam tanganmu, tapi 

jangan sentuh dia!

Si penuduh itu pun segera 
pergi dari hadapan Tuhan.

Aku tidak akan 
menyentuhnya.

Ayub 1:8-12Ayub 1:8-12

Tidak ada yang
 seperti dia di muka 
bumi. Dia takut akan 

Allah, dan mem-
benci kejahatan.

Dia mencintai
kebenaran.

Ah, ya ...

Tentu saja dia 
takut terhadap 

Engkau.

Engkau 
melindungi dan 
memberkatinya!

Dia memiliki rumah 
yang indah, ternak 

yang sangat banyak, 
serta keluarga yang 

sehat dan besar!
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Di ladang milik Ayub.

Ayo, 
manis ...

Lari! A�gh ...!

Ayub 1:14-15Ayub 1:14-15

Apa 
itu?
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Di perbukitan, tempat kawanan 
domba Ayub merumput.

Se ... semuanya!

H�? Bau 
apa ini?

Ayub 1:16Ayub 1:16

Lari!

Aa … � … 
p� itu?
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Rombongan 
unta Ayub ...

Hei, kamu 
dengar 

suara itu?

Lihat, dari 
arah sana! 

Apa itu?

Orang-orang 
Kasdim!

Perampok!

Mereka di 
mana-mana ... 
A�g�!!!

Kita 
terkepung!

Ayub 1:17 11



Rumah Omar, anak 
sulung Ayub.

Apa 
tidurmu 
nyenyak, 

dik?
Ya, 

tapi bukan 
karenamu, 
Davinia!

Berapa lama 
Jeth bermain 

kecapi setelah 
aku tidur?

Astaga! 
Apa itu?

itu menuju 
kemari!

Ayo pergi 
dari sini!

Ta--
tapi ke 
mana?!

Ayo kita 
makan!

Suamiku masih 
tidur, tapi dia 

selalu kelaparan 
s�t bangun.

Sangat lama, dik, 
sangat lama.

Masih ada 
banyak makanan. 
Omar dan yang 
lain masih belum 

tidur.

Kalian 
dengar 

sesuatu?

Ayub 1:18Ayub 1:1812



Ayub 1:19Ayub 1:19 13



Terima 
kasih sudah 

datang dalam 
jamuanku!

Ayub, tadi pagi 
aku melihatmu 

mempersembahkan 
kurban.

Keseti�nmu 
kepada A�ah 
sun�uh tak 
tertandingi.

Contoh yang 
akan selalu 
kukenang.

Terima 
kasih, Elihu.

H�m ...
contoh yang 
juga akan 
kukenang.

Oh, kamu 
merayuku, 
istriku ter-

sayang?

Merayu? 
Oh Tidak, 
suamiku.

Nah, bolehkah 
aku membeli 
piring emas 
yang dijual 

di kota?

Mungkin, 
setelah kamu 
menyanjungku 

lagi!

Tuan! 
Tuan!

Ayub 1:14Ayub 1:14

Sampai 
jumpa!
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Ebed! Apa 
yang terjadi 

padamu?

Ha�am! 
Kalian juga 
diserang?

Tidak, 
tuanku! A--
api besar 
turun dari 

langit!

Ladang, 
domba, dan 

semua gembala 
hangus, kecuali 

aku!

ini tidak 
mungkin!

Tarum?! Tolong 
katakan padaku, 
kamu membawa 

berita baik!

Kami diserang 
orang-orang 

Kasdim!
Mereka 

mengepung 
dan membunuh 
semua orang, 
lalu merampas 

unta-unta
kita!

Tuan! Nyonya! Hal 
yang mengerikan 

telah terjadi!

Aku tahu 
Set! Aku 
Sudah 

dengar 
semuanya!

Hamba-hamba yang 
dibunuh! Ternak yang 
mati atau dirampas! 

Mengerikan!

Tidak tuan! 
ini jauh lebih 

buruk!

Apa yang 
lebih buruk, 

Set?

Ayub 1:14-17Ayub 1:14-17

Tuan! Hanya 
aku yang 

selamat …

Orang-orang Syeba …
Mereka menyerang tanpa 
peringatan, merampas, dan

membunuh semua
orang!
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Semua anakmu! Mereka 
sedang berpesta di rumah 

putra sulungmu ...

Aku tahu itu, 
Set! Apa yang 

ingin kamu 
laporkan?

Angin 
yang kuat, 

Tuan. Angin itu 
melanda rumah 

tuan muda!

Rumahnya 
roboh! Kami 

berusaha mengangkat 
reruntuha�ya. Ta ... 

tapi, mereka ...

Oh, 
tidak ... 
tidak … 
tidak …

Tidak!

ini tidak 
mungkin! 
Tidak!

Buah 
hatiku … 

Anak-ana�u 
malang ...

Ayub 1:18-19Ayub 1:18-1916



Ayub 1:20Ayub 1:20 17



Tidak!

Tidak!

Ayub 1:20Ayub 1:2018



Beberapa hari kemudian ...

19



Dengan 
telanjang
aku keluar
dari rahim

ibuku ...

... dan 
dengan 

telanjang 
pula aku 

akan kembali 
ke sana.

Tuhan yang 
memberiku 
segala-

galanya ...

... Dia juga
yang meng-

ambil.

Terpujilah 
nama Tuhan!

Aku tidak 
mengerti, 
mengapa 

Engkau izinkan 
semua ini.

Aku
hanya mampu 

memohon 
kekuatan dan 
penghiburan 

dari-Mu.

Tutup 
kuburnya!

Ayub 1:21-22Ayub 1:21-2220



Sekali lagi, ketika 
anak-anak A�ah datang 

menghadap Tuhan.

Seperti yang 
Kukatakan. Tidak 

ada di bumi ini yang 
seperti hamba-Ku, 

Ayub.

Setan pun datang 
menghadap-Nya.

Dia tetap 
tidak bercela, 

meski kamu telah 
mencobainya!

itu benar! 
Tapi, hanya 

karena satu 
hal ...

Engkau tidak 
mengizinkanku 
menyentuhnya.

Bagaimana jika aku 
mencelakainya? Siapa 
pun akan menyerahkan 

segala sesuatu 
demi nyawanya!

Ayub pasti 
akan mengutuki 

Engkau jika 
tubuhnya 

menderita!

Baiklah. Aku 
mengizinkanmu.

Kamu
mengira bahwa

kamu mengetahui
akhir dari semua

ini ...

... tapi 
Aku tahu, dan 

kehidupannya akan 
memberi pengaruh 

yang luas.

Pengaruh
yang luas? cih!

kita lihat
saja ...

Ayub 2:1-6Ayub 2:1-6

... perlakukan 
dia semaumu, 
tapi jangan 

membunuhnya.

Dia ada 
dalam 

tanganmu 
...
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Ayub, apa 
yang kau 
lakukan?

Tubuhku gatal 
sekali. Aku belum 
pernah merasa 

seperti ini.

O�h! 
Gatal 
sekali!

Ayub? 
Ada apa?

Ayub?

Oh, 
tidak!

Ayub 2:7Ayub 2:7

Tidurlah, 
itu akan 
hilang.
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Earg�! 
Seluruh 
badanku 
sakit!

Kulitku, 
perutku, kepalaku 
... Aku tidak bisa 

bernapas!

Ayub! Lihat 
kead�nmu!

Apa 
kau masih 

bisa berkata, 
“Terpujilah 

Tuhan”?!

�R�UGH!!!

Hentikan ... 
Tolong 

hentikan!

Ayub!

Kutukilah 
A�ah!

Ayub 2:8-9Ayub 2:8-9

A��rg��!!!
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Kutuki 
Dia dan 

matilah!!!

Apakah kita hanya mau 
menerima yang baik dari 
A�ah seperti selama ini, 
dan tidak mau menerima 

yang buruk?

Aku tidak 
mengharapkan 

perkat	n bodoh 
itu keluar dari 

mulutmu!

Sekarang, 
aku juga 

kehilangan 
suamiku …

Ayub 2:10Ayub 2:1024



Ayub 2:8Ayub 2:8 25



Semua 
lenyap ...

Terna�u, 
hamba-hambaku, 
anak-ana�u ...

Kini hanya 
ada debu 
dan abu ...

Ayub 2:8Ayub 2:826



itu, di 
sana!

itu Ayub!

Tun�u, kamu 
yakin? Dia tampak 

seperti bukan 
manusia ...

Ayub! 
Kami segera 

datang setelah 
mendengar 
kabarmu!

Oh, Ayub! 
Aku turut 
berduka!

Kami akan berkabung 
bersamamu, seperti 

kebias�n yang 
seharusnya!

Terima 
kasih, sahabat-
sahabatku ...

Ayub 2:11-12Ayub 2:11-12

Pertama 
hartamu, kemudian 

anak-anakmu ... ... dan 
sekarang, 

ini?!
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Sahabat-sahabat Ayub duduk dalam 
diam bersamanya selama tujuh hari ...

... dan tujuh 
malam.

Sampai 
akhirnya ...

Oh, terkutuklah 
hari kelahiranku!

Ayub 2:11-3:1Ayub 2:11-3:128



Para penyembah 
berhala percaya 
bahwa gerhana 
terjadi karena 

Lewiatan menelan 
matahari.

Biarlah Lewiatan 
menelan matahari 

pada s�t aku 
dilahirkan!

Oh, tapi ia akan 
kelaparan karena 
pada hari itu hanya 

ada kegelapan!

Apa 
maksudmu, 

Ayub?

Seharusnya 
aku mati 
pada hari

 kelahiranku!

Semua 
orang akan mati, 

entah mereka
 kaya, miskin, baik, 

dan jahat ...

Tapi, 
aku hanya 
mendapat 

kesusahan ...

Ayub, kami 
sudah di sini 
berhari-hari. 
Bolehkah aku 
berbicara?

S�t kami 
mengalami 

kesusahan, kau 
mendorong kami 
untuk berharap 
kepada A�ah.

Sekarang, 
seharusnya

 kau pun memiliki 
harapan ...

Elifas, jika aku tidak 
memiliki harapan ... itu 
karena aku tak kuat 

lagi berharap. A�ah 
tidak akan 

menghukum atau 
meninalkan 

orang yang tidak 
bersalah!

Jika kau 
membajak 

kejahatan dan 
menabur

 kesusahan, apa 
yang akan kau 

tuai?

Katakan padaku, 
Elifas. Apa yang 

akan kutuai?

Ayub 3-4:11, 6:11Ayub 3-4:11, 6:11

... jika kau 
memang tak 
bersalah, 
seperti 
katamu.
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Tentu saja 
kejahatan dan 

kesulitan!

Kau pasti 
telah melakukan 

sesuatu sehina 
pantas menerima 

hukuman ini!

Pada suatu 
malam, aku 

mendapat suatu 
penglihatan ...

inilah nasihatku, Ayub, 
dari pengalaman dan 
pengamatanku selama 

bertahun-tahun.

Ada sosok yang 
berdiri di hadapanku 

dan berbisik:

“Mungkinkah 
seorang 

manusia benar 
di hadapan 

A�ah?”

“Mungkinkah 
seseorang

 suci di hadapan 
Penciptanya?”

“Jika malaikat saja 
dapat jatuh, apalagi 
manusia yang tinal 
dalam rumah-rumah 

tanah liat, yang asalnya 
dari debu, dan yang 
dapat diremu an 
seperti ngengat!”

Carilah 
A�ah!

Dan, 
bersyukurlah 

karena Dia 
menegurmu!

Bersyukur? 
Atas semua 

ini?

A�ah melakukan semua 
ini untuk menolongmu! Dia 

memukul, tapi juga 
membalut lukamu!

Bertobatlah dari 
dosamu, A�ah akan 

mengampunimu!

Sahabatku, 
Elifas. Bolehkah 

aku bicara?

Ayub 4:12-5:27Ayub 4:12-5:2730



Anak-ana�u terbujur 
kaku, dan tubuhku 
dilanda penyakit!

Tapi, aku 
tidak pernah 

meragukan A�ah 
atau menyangkal 

firman-Nya!

Tunju�an padaku, 
dosa apa yang telah 
kulakukan, maka aku 

akan bertobat!

Kamu 
tidak bisa 

menunju�a�ya, 
bukan? Tatap 

mataku, 
Elifas!

Lihatlah, apa aku 
berdusta s�t aku 
berkata bahwa aku 

tidak bersalah!

Ya A�ah! Tubuhku 
bermandikan darah, 
tanah, cacing, dan 

nanah!

Aku berseru dalam 
penderit�nku! 

Engkau memandang 
kepahitan jiwaku!

Apakah
aku telah ber-
dosa seperti

yang dikatakan
oleh sahabat-
ku? Jawablah

aku!

Jika Engkau
menunju�an kesalahanku,

aku pasti akan segera
bertobat!

Tapi, kini aku hanya 
ingin berbaring di 

tanah dan membiarkan 
tubuhku lenyap ke 

dalam debu ...

Ayub?

Ayub 6-7Ayub 6-7 31



Umur 
kita di bumi ini 

singkat, karena 
itu pelajarilah 

hikmat dari para 
leluhur!

Orang yang 
melupakan A�ah 
adalah seperti 
tanaman tanpa 

air!

Seperti 
tanaman kering, 
mereka dicabut 
dan dilupakan 
oleh petani ...

... dan 
dibuang!

A�ah tidak 
akan membuang 

orang yang tidak
 bersalah!

Dia juga tidak 
akan menin�ikan 

orang jahat!

Bertobatlah, 
Ayub, maka A�ah 
akan memenuhi 

mulutmu dengan 
tawa!

Ayub 8Ayub 8

Perkat�nmu 
seperti angin yang 

kencang! A�ah 
tidak pernah 

membengko�an 
keadilan!

Jika kamu 
benar-benar tidak 
bersalah, Dia tentu 
sudah menjawabmu 

sekarang ini!

Perhatikanlah 
hikmat generasi 

nenek moyang kita 
dan hikmat leluhur 

mereka!
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Bildad, seandainya 
aku adalah orang 
paling murni, benar, 
dan suci, aku masih 

membutuhkan 
kemurahan A�ah.

Untuk
 menghadap A�ah 
yang Mahakudus, 
aku memerlukan 

seorang perantara 
yang kudus untuk 

mewakiliku.

Tapi, siapa? 
Tidak ada 

seorang pun 
yang bisa!

Ya A�ah! Engkau 
membentu�u dengan 

tangan-Mu. Namun, 
mengapa sekarang 

Engkau membinasakan 
aku?

Mengapa Engkau 
mengizinkanku melihat 

terang pada hari 
kelahiranku?

Mengapa Engkau 
izinkan kegelapan 
ini terjadi dalam 

hidupku, sementara 
aku bisa terus 

menutup mataku?

Perkat�n demi 
perkat�n ...

Perkat�n saja 
tidak dapat memberi 
pengampunan atau 

penebusan!

Kau bilang 
pengajaranmu itu 

murni dan kau bersih
di mata A�ah! Tapi, 
perkat�n saja 
tidak dapat mem-

benarkanmu!

Zofar,
bukan itu

maksudku!

A�ah mengenali 
penipu dan melihat 
kejahatan manusia 

tanpa perlu 
mencari-carinya, 

Ayub!

Orang bodoh 
tidak mungkin 

menjadi bijaksana, 
seperti halnya 
s�kor kuda 

menjadi seperti 
manusia!

Yang manakah 
dirimu, Ayub?

Orang jahat? 
Pendusta? Atau, 
orang bodoh?

Ayub 9:11-12Ayub 9:11-12 33



Bertobatlah, 
Ayub! Tinalkan 
kejahatan dalam 

hatimu! Maka, kau akan 
memiliki harapan 
dan keberanian!

Tapi, harapan 
orang jahat 
akan menjadi 

napas terakhir 
mereka!

Ke mana orang-
orang akan 

mengharapkan 
kata-kata bijak 
setelah kalian 
bertiga mati?

Ayub, tak perlu 
menyindir begitu ...

Bah! Mulut kalian 
mengucapkan kata-kata 

bijak, tapi sekaligus 
juga memuntahkan 
kebodohan kalian!

Lihatlah 
dunia ini, 
Elifas!

Terkadang 
orang jujur dan 
benar kelaparan 
sementara para 

pencuri hidup 
makmur!

Dan, Bildad, katamu 
kebijaksan�n ada 

pada orang yang tua, 
dan pengertian ada 
pada yang lanjut 

umurnya. Tapi, semua 
hikmat asalnya 

dari A ah!

Zofar, 
kau menuduhku 
terlalu berani 

untuk berbicara 
demi A ah, padahal 
ucapan-ucapanmu 
sendiri adalah 

dusta!

DUSTA!

Pepatahmu
berasal dari abu,
dan uraianmu dari

tanah liat!

Ayub, kami 
hanya mau 

membantumu!

Kalau begitu 
tutup mulutmu!

Apa pun
 yang dilakukan 
A ah, aku akan 
tetap percaya 

pada-Nya!
Sebab, A ah 

adalah adil, baik, 
dan benar! Dialah 
keselamatanku!

Ayub 11:12-13:19Ayub 11:12-13:1934



Aku mohon, 
ya A�ah ...

Bicaralah padaku, 
maka aku akan 

menjawab!

Mengapa Engkau 
menyembunyikan 
wajah-Mu dariku? 

Apakah aku ini 
musuh-Mu?

Atau, izinkan 
aku bicara dan 

jawablah!

Ayub! Dustamu 
sendiri yang 

menghuku�u!

Kau tidak 
takut kepada 

A�ah!

Elifas, 
lihat tubuh 

dan wajahku! 
Kesakitan 
ini sampai 
ke relung 

jiwaku!

Ayub 13:20-17:16Ayub 13:20-17:16

Tapi, kini seluruh 
tubuhku perih dan 
jiwaku menderita ...

Ya A�ah! 
Mengapa 

Engkau tetap 
bungkam?

Mengapa Engkau 
membiarkan 

sahabat-sahabatku 
yang bicara?

Tubuh dan 
jiwaku remuk, 

tapi masih 
dihina juga!

Sahabat-
sahabatku tidak 
memberi hikmat 

kepadaku, melainkan 
hukuman dan 
kegelapan!

Engkau 
menghitung 
langkahku ...

Engkau 
menutupi 
dosaku ...

Engkau 
memberiku 
tubuh dan 

juga jiwa ...
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Ayub, kau pikir 
kami bodoh?

Kami bisa 
lihat sendiri 

buktinya!

Yang terjadi 
padamu adalah 
hukuman bagi 
orang jahat!

Kengerian 
mengelilingi orang jahat 

dan mencampa�a�ya 
ke dalam kegelapan!

Orang yang melihat 
kead��ya diliputi ketakutan, 

tapi dunia akan segera 
melupaka�ya!

Tida�ah kamu 
mengerti?

Ya, Bildad. 
itulah yang 

terjadi s�t 
ini.

Aku 
diperlakukan 

seperti orang 
asing di rumahku 

sendiri!

Kasihani 
aku, Bildad!

Zofar, 
Bildad ... 
hibur dan 

kasihanilah 
aku!

Dan, Elihu,
jangan 

tinalkan 
aku!

Oh, seandainya 
perkat�nku akan 
bertahan, tertulis 
bagi generasi yang 

akan datang ...

Sebab, aku 
tahu Penebusku 

hidup!

Meski kulit dan 
tulangku hancur, 
aku akan melihat 

A�ah dalam 
tubuhku!

Tapi, 
kalian!!!

Ayub 18-19:27Ayub 18-19:2736



Kalian, yang 
mengatakan bahwa 
kejahatanlah yang 
menimpakan semua 

hal ini pada 
diriku …

… takutlah 
pada pedang!

Takutlah pada 
pengadilan!

Jika semua ini
terjadi karena 
kejahatanku, 

tun�ulah apa 
yang akan me-
nimpa kalian!

Ayub ... Kau! Berani-
beraninya!

Kaulah yang 
sedang menerima 
hukuman! Bukan 

kami!

Zofar, kamu terus 
mengatakan bahwa 

yang terjadi padaku ini 
karena kejahatanku! 
Tapi, apa yang telah 

kulakukan?!

Kau menyembunyikan 
kejahatanmu, Ayub!

Oh, kejahatanmu 
pasti manis rasanya, 
tersembunyi di bawah 
lidahmu dari dunia ...

... tapi, racun 
yang tersembunyi 
tetaplah beracun 

s t ditelan!

Tapi, nasib 
orang jahat 
hanya satu ...

Tuhan Aah
 akan menimpakan 

amarah-Nya kepada 
mereka s t mereka 
berusaha melindungi 

harta milik yang 
tin�al sedikit

 itu!

Sampai 
yang tersisa 

hanyalah 
debu!

Seperti 
yang kau 

alami!

Zofar, 
lihat aku!
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Jika kamu ingin 
menuduhku seperti ini, 
lihatlah air mataku 

dan wajah yang 
menahan rasa 

sakit ini!

Kamu 
berkata 

bahwa orang 
jahat akan mati 

muda! Kamu 
salah!

Hujan diturunkan 
bagi orang benar 

dan jahat!

Aku tidak tahu
 alasa�ya, hanya 

A�ah yang tahu! Tidak 
seorang pun dapat 

memahami cara A�ah 
bekerja!

Tapi, A�ah tidak 
akan memberimu 
hukuman atas 

kesucian hidupmu!

Kau dapat
 menyembunyikan 
kejahatanmu dari 

manusia! Tapi, 
kau tidak dapat

 bersembunyi
 dari A�ah!

Tapi, Elifas .... 
Aku berusaha 
mencari A�ah 

seumur hidupku!

Dan, seperti 
yang kamu 

katakan, A�ah 
tentu mengenal 

hatiku!

Dia tahu bahwa
 aku lebih memilih 
untuk hidup ber-

dasarkan segala
perkat�n yang

keluar dari mulut-
Nya, bukan dari

roti ...

Tapi, sekarang 
aku tidak dapat 
mendengar-Nya 
sama sekali!

Ayub 21-23Ayub 21-2338



Orang
jahat mencuri dan
merusak. Orang
miskin kelaparan
dan telanjang.

Dibandingkan dengan 
orang-orang itu, aku 

tidak jahat. Tapi, di 
hadapan A�ah, aku 
orang berdosa!

Jika aku 
memiliki kuasa 
seperti A�ah, 

aku akan 
menghapus 

kejahatan dari 
muka bumi!

Mungkin 
aku seharusnya 

senang. Jika A�ah 
melakuka�ya, 
aku akan turut 

terhapus.

Tapi, mengapa 
A�ah tidak 

melakuka�ya?

Dan, kau 
Ayub .... Kau 

adalah cacing 
di hadapan 

A�ah!

Mengagumkan, 
Bildad ...

Ayub 24-25Ayub 24-25

Manusia 
membunuh 

sesamanya. 
Laki-laki dan 
perempuan 

berzina.

Di bawah 
bayang-bayang

 kegelapan, orang-
orang melakukan 

kejahatan.

Ayub, dengarkan 
perkat�nmu!

Apakah aku 
mengatakan 
hal-hal yang 
tidak benar?

Tidak 
semuanya. A�ah 

memang Mahakuasa, 
kudus, dan murni.

Sedangkan 
manusia?

Manusia 
adalah 

belatung!
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Kata-katamu 
sun�uh 

menghibur.

Katakan padaku, 
dari mana kamu 
dapatkan semua 

kebijaksan	n ini?

Ayub, aku hanya 
menunju�an padamu 
apa yang kupelajari 
dari orang-orang 
bijaksana lai�ya.

oh, “orang-
orang bijak 

lai�ya”

Bentang 
permuk	n 

bumi, dalamnya 
samudra, dan 
luasnya langit 

...

Semua adalah 
cipt	n A�ah, 

yang menunju�an 
apa yang dapat 
dilakukan-Nya!

Setiap kata 
yang kcapkan 

sangat menyakitkan, 
jadi aku ingin setiap 
kata itu berarti ...

Aku 
hanya punya 
waktu untuk 
kebenaran.

Para raja 
menambang bumi, 

manusia membunuh untuk 
merampas kekay	n, dan 

orang benar bekerja 
untuk hidup mereka ...

Ayub 26-28:11Ayub 26-28:11

Mereka mencari 
emas dan perak, 
perhiasan dari 
dalam tanah ...

A�ah 
telah mengambil 

segalanya, 
kecuali kepahitan 

dalam jiwaku.

Dia mungkin 
tidak berbicara 

padaku, tapi aku tidak 
akan menentang-Nya 
seperti yang kalian 

lakukan!
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Emas dan 
perak bisa 

dibeli.

Keduanya 
dapat 

ditambang.

Dan, 
keduanya 

dapat diberi 
atau diterima.

Tapi, emas 
dan perak 

adalah harta 
yang dapat 

dicuri.

Harta 
yang bisa 

hilang!

Harta yang 
pada akhirnya 
akan lenyap.

Tapi, tidak 
demikian 

dengan harta 
terbesar …

“Takut 
akan Tuhan,

 itulah hikmat; 
dan berbalik dari 
kejahatan, itulah 

pengertian”

Hikmat 
berusaha 

memahami hidup 
seperti yang 

diinginkan 
A�ah!

Oh, betapa 
aku merindukan 

masa lalu, ketika 
aku bergaul karib 

dengan A�ah!

Waktu itu, 
terang A�ah 

tetap besertaku 
meski aku ber-
jalan dalam 
kegelapan.

Ayub 28:12-29:6Ayub 28:12-29:6

Dan, 
apakah harta 
terbesar itu?

HiKMAT!

Bukan sekadar 
pengetahuan dari 

pengalaman leluhur 
atau pengamatan!

Dan, dari 
manakah 

datangnya 
hikmat?
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Anak-anak muda 
dan orang-orang tua 

menghormatiku s�t aku 
duduk bersama mereka 

di alun-alun kota.

Sebab, aku 
diberkati, dan 
meneruskan 

berkat itu kepada 
mereka yang 

membutuhkan ...

Aku membela 
mereka yang 
tertindas...

Menghibur yang 
berduka ...

Aku 
menolong 

yang lumpuh, 
serta yang 

buta ...

Aku 
seperti 

seorang 
raja!

Namun, 
kini ... Aku

 diperlakukan 
tidak lebih 

baik dari salah 
satu anjing-
anjingku ... !

Ayub 29:7-30:1Ayub 29:7-30:1

Tidak seperti kalian, 
sahabat-sahabatku, para 
pemuka dan orang-orang 
terhormat, mendengarkan 

perkat�nku.

Mengapa?
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A�ah tidak lagi 
memberkatiku ...

Aku mengharap 
kebaikan, tapi 

mendapat yang 
jahat.

Aku 
menantikan 
terang, tapi 
menemukan 
kegelapan ...

Aku 
berseru 

minta tolong, 
tapi tak 

seorang pun 
menjawab …

Aku telah setia 
terhadap istriku 
dan tidak pernah 

menginginkan 
perempuan lain!

Aku selalu 
mengatakan 
kebenaran!

Aku 
menolong 

mereka yang 
membutuhkan!

Aku 
tidak pernah 

bersukacita s�t 
musuhku ditimpa 

kemalangan!

Sebab, 
itulah satu-

satunya alasan 
yang dapat 
menjelaskan 
kead�nmu ...

Ayub 30:2-31:40Ayub 30:2-31:40

Tak
 seorang 

pun, kecuali 
kalian ...

Dulu, aku 
bermain harpa 

dan orang-
orang menari
 bersamaku!

Sekarang, aku 
menyanyikan lagu 
duka, tapi kalian 

berusaha menghitung 
dosa-dosaku!

Tidak!!!
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Kalian 
boleh tidak 

percaya padaku! 
Tapi, kalian bukan 
hakim! A�ahlah 

hakim yang 
benar!

Kondisi yang 
kau alami ini 

memang tidak 
pernah kulihat 
sebelumnya, 

tapi …

Seperti 
yang telah

 kami katakan, 
tak seorang pun 
dapat memahami 
rencana A�ah!

Engkaulah 
yang dihukum! 

Dan, satu-satunya 
pertany�n 

yang ...

Tapi, yang 
kalian lakukan 
dengan segala 
pengalaman dan 
hikmat itu adalah 
berdebat dengan

 Ayub!

Elihu, kami 
jauh lebih 

berpengalaman 
darimu--

Dan, kalian 
tetap tidak bisa 

membuktikan 
kesalaha�ya!

Kalian terus-
menerus menuduhnya 

melakukan dosa 
yang tersembunyi!

Terima 
kasih, 
Elihu ...

Jangan 
berterima 
kasih dulu, 

Ayub.

Aku pun 
ingin mengatakan 
sesuatu padamu.

Ayub 31:1-32:22Ayub 31:1-32:22

Jika yang kalian 
tuduhkan itu benar, 
mengapa A�ah tidak 
menimpakan hukuman 

ini sejak dulu?

HENTiKAN!!!

Sahabat-
sahabatku! Aku
 lebih muda dari 
kalian, dan aku 
telah menahan

 diri untuk 
bicara.

Seharusnya 
kalian lebih 
berhikmat 

dariku!Tapi, 
sepertinya 
aku keliru!
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Engkau mengeluh kepada
A�ah karena Dia tidak
menjawab seruanmu

dan menjelaskan
maksud-Nya.

Namun, A�ah tidak 
selalu berbicara 
dengan cara yang 

kita inginkan.

Melalui 
pengalaman, 
tradisi, dan 
hukuman ...

Dia 
berbicara 

melalui mimpi, 
pengajaran, 
malaikat ...

S�t A�ah 
berbicara, Dia 

membantumu untuk 
mengenal-Nya

 lebih baik.

Dan, s�t A�ah 
memberi hukuman, 
tujua�ya adalah 
agar kau kembali 

kepada-Nya.

A�ah melakukan 
apa yang selalu 

dilakukan-Nya, untuk 
meman�il kita dari 
kegelapan menuju 

terang! Elihu, aku tidak 
bersalah, tapi A�ah 

tidak memberiku 
kesempatan untuk 

membela diri? Dan, Dia 
tidak menjawab s�t 

aku bertanya.

Atau, 
jika Dia tidak 

mau menan�api 
orang yang 

berbicara dengan 
congkak ...

Ayub, A�ah tidak 
mengabaikanmu!

Jika Dia tidak 
mau mendengar 

permohonan yang 
tidak jujur ...

Ayub 33-35Ayub 33-35

Mengapa kini Dia 
harus menjawab 
hanya karena kau 
lelah menun�u?

Kita semua layak 
menerima yang lebih 
buruk daripada yang 

sudah kita terima.
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A�ah tidak 
pernah menyiksa 

siapa pun!

Dia adalah guru, 
bahkan guru yang 
luar biasa karena 
yang diajarka�ya 
adalah hukum-Nya 

sendiri!

Seluruh 
alam semesta 

menjawab 
kepada-Nya!

Halilintar tidak 
sebanding dengan 

suara-Nya!

Dia yang 
berfirman 
pada hujan 
deras dan 

salju!

Angin kencang 
bukan tandingan 

napas-Nya!

tapi kau 
katakan, Dia 
bungkam?

A�ah
 ada di sini, 

Ayub!

Dia ber- 
bicara!

Aku masih bodoh
jika dibandingkan 

beberapa orang, tapi
 aku tidak cukup bodoh

 untuk mengucapkan 
apa yang telah kau 

katakan tadi.

Kuasa A�ah itu 
dahsyat! Dia penuh 
dengan keadilan 
dan kebenaran!

Ayub 36-37Ayub 36-37

Ya ...

Adalah 
benar untuk 
takut kepada 

A�ah!

Tunduk terhadap 
Dia yang san�up 
memerintah badai 
kencang adalah 
sesuatu yang 

benar!
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Ya ...

Kamu 
benar ...
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Ayub!

Y-Ya, 
Tuhan?

Ayub ...

... kamu berbicara 
seolah kamu 

sudah mengetahui 
segalanya!

Tapi, kata-katamu 
tidak mengandung 

hikmat-Ku!

hamba
menjawab 

kebodohan 
mereka ... AYUB!

Ayub 28:1-38:2Ayub 28:1-38:2

Aku 
sedang 

berbicara 
denganmu!

Bukan 
dengan 
mereka!

Ya ... Ya, 
Tuhan.
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Aku punya 
beberapa 

pertanyaan 
untukmu. Aku 

ingin kamu 
menjawabnya!

B-Baik, 
Tuhan! hamba akan 

berusaha men- 
jawabnya ...

Di manakah kamu 
ketika Aku meletakkan 

dasar bumi, dan, 
menyelubunginya dengan 

awan, lalu membuat 
bintang-bintang bernyanyi 

bersama dengan 
terang?

Adakah 
kamu di 
sana?

Dapatkah kamu 
menjelaskan 

bagaimana itu 
terjadi?

Pernahkah dirimu 
membentuk bumi 

dari tanah liat dan 
memisahkan terang 

dari gelap?

Pernahkah kamu 
berjalan-jalan
 di kedalaman 

samudra?

Atau, sanggupkah
 kamu menentukan
 rasi bintang dalam 
pergerakan mereka 

di jagat raya?

Ayub 38:3-8Ayub 38:3-8 49



Apakah
 dirimu yang 

memberi makan 
singa-singa

 muda?

Apa kamu 
memperhatikan 

ketika rusa-rusa 
betina beranak?

Apakah kamu 
mendengar seruan 
anak-anak burung 

yang baru menetas?

Apakah 
kamu yang 
memberikan 

kekuatan
 kepada kuda?

Apakah kamu 
tahu bagaimana 
elang terbang?

Jawablah aku, 
Ayub! Apakah kamu 
akan mengajari-Ku 
tentang apa yang 
harus Kulakukan?

hamba, 
tidak bisa 
menjawab-

nya ...

Maka, jawablah 
pertanyaan-

pertanyaan ini!

Ayub 39-40:14Ayub 39-40:1450



Lihatlah! Behemot 
yang ototnya kuat 

dan tulangnya 
bagaikan besi!

Tidak ada yang 
seperti dirinya di 

dunia ini!

Tidak seorang 
pun dapat 

menantangnya!

Apakah kau 
memiliki kuasa 

sepertiKu?!

Dapatkah 
kamu menghabisi 

kejahatan?

Ayub 40:15-24Ayub 40:15-24 51



Bagaimana 
dengan 

Lewiatan?

Dapatkah kamu 
menangkapnya 
dengan kail?!

Dapatkah kamu 
memegangnya dan 

membuatnya menjadi 
pelayanmu untuk 

selamanya?

Dia yang sisiknya 
bagaikan zirah 

dan punggungnya 
bagai perisai!

Ayub 41:1-24Ayub 41:1-2452



Akulah pencipta 
segala makhluk itu 
dan tidak seorang 
pun dapat melawan 

mereka!

Jika demikian, 
siapakah yang dapat 

melawanku?!

Ayub, Akulah yang 
menciptakan alam 

semesta. Akulah yang 
membentuk bumi!

Aku memenuhinya 
dengan makhluk 
yang besar dan 

kecil.

Ayub 38-41Ayub 38-41

Akulah yang 
menciptakanmu!

Percayalah 
kepada-Ku!
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Ya, A�ah! hamba
tahu bahwa Engkau 
sanup melakukan 
segala sesuatu ...

hamba
tahu bahwa

Engkau memiliki
rencana yang

melampaui
pengertian 
dan kuasa
manusia.

Engkau bertanya, 
siapa yang memiliki 
hikmat, kuasa, dan 

kebenaran-Mu?

Siapakah 
yang meragukan 

A�ah meski 
tidak mengetahui 

keseluruhan 
rencana-Nya?

Hambalah
orang itu.

Ampuni 
hamba.

Ayub 42:1-3Ayub 42:1-354



hamba tidak 
dapat menjawab 
pertany�n-Mu, 

hanya Engkau yang 
mengetahui 
jawaba�ya.

Sampai s�t ini, hamba
hidup dalam kekaguman 
kepada-Mu melalui apa 
yang hamba dengar.

... tapi sekarang, 
mata hamba sendiri 

telah melihat
Engkau.`

Ampuni 
hamba!

hamba tidak 
memiliki hikmat-Mu,
 tapi hamba dapat 

percaya pada
 hikmat-Mu!

Dulu, hamba hanya
mementingkan diri
hamba, tapi kini 
mengarahkan 
perhatian ke-

pada-Mu!

Aku tidak 
marah 

kepadamu, 
Ayub.

Kamu bertanya 
kepada-Ku dan mengenai 
diri-Ku, tapi kamu tidak 
pernah menentang-Ku.

Aku menyebutmu 
hamba-Ku, bahkan 

sahabat-Ku!

Tapi, 
kalian 

bertiga ...

Ayub 42:3-7Ayub 42:3-7 55



Aku berbicara 
kepada Ayub untuk 
menegurnya, bukan 
karena Aku marah 

kepadanya.

Kalianlah 
yang 

membuat-Ku 
marah!

Kalian menyebut 
Ayub pendusta, 

munafik, pendosa 
serta berkata 

bahwa Aku telah 
menghukumnya!

Kalian tidak 
mengatakan yang 

benar tentang Aku 
seperti Ayub.

Masing-
masing dari 

kalian harus 
mempersembahkan 

tujuh sapi dan tujuh 
domba jantan 

sebagai kurban 
bakaran pada-Ku.

Aku akan 
menerima doa 

Ayub atas kalian, 
sehingga Aku tidak 
memperlakukanmu 

menurut 
kebodohanmu!

Bertobatlah!

Ayub 42:7-9Ayub 42:7-9

Kalian 
berkata-kata 

tentang kuasa 
dan keadilan-Ku, 

tetapi mengabaikan 
kedaulatan dan 

belas kasihan-Ku!
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Masa 
berkabung 

ini telah 
usai ...

Kurasa, sudah 
s�tnya aku 

pulang.
Ya, dan 
tidak ...Ayub, 

apakah 
kau baik-

baik saja?

tubuhku
masih nyeri, 

dan hatiku masih
berduka atas
anak-ana�u.

Ayub?! Jika kalian
 ingin melakukan 
apa yang A�ah 

perintahkan kepada 
kalian, aku akan 
menun�u kalian 

di rumahku.
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Mari, Ayub. 
Aku akan 

mengantarmu 
pulang.

Ayub?!

A--Apa yang 
terjadi?

Aku ... Aku 
tidak tahu.

Satu hal lagi 
yang tidak dapat 

kumengerti ...

... dan
 harus 

kusyukuri 
kepada 
A�ah!
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Sahabat-sahabat
 Ayub pun datang untuk 
menti perintah A
ah.

Ayub juga melaksanakan apa yang 
telah diperintahkan A
ah kepadanya.

Ya A�ahku, sahabat-
sahabatku datang

 ke hadapan-Mu untuk 
mempersembahkan 

kurban.

Mereka 
mempersembahkan 
kurban ini sebagai 

penebus dosa mereka 
terhadap Engkau ...

Dan, A
ah menepati apa 
yang telah dikatakan-Nya.

Ayub 42:9Ayub 42:9

Mereka 
mengakui dosa-
dosa mereka 
dan hendak
 bertobat.
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Akankah kamu 
mengetahui 

mengapa semua 
itu terjadi?

Apakah 
Aah ingin 

mengajarkan 
sesuatu 

kepadamu?
meng-

ajarkan kita
sesuatu?

Atau, kepada 
generasi yang 
akan datang?

Mungkin 
untuk semua 
alasan itu ...

Atau untuk 
alasan 

lain di luar 
pengertian 

kita!

Selama 
penderit�nmu, 
kamu memohon 

seseorang menjadi 
perantara bagimu 

dan Aah.

Dan, setelah kami 
gagal, engkaulah yang 

justru yang menjadi 
perantara bagi kami 

di hadapan Aah!

Tuhan Aah 
memberkatimu, 

sahabatku.

Aku 
merasa 

terhormat 
terhitung 
sebagai 

salah satu 
sahabatmu.

Sebab, Aah tidak 
membenci kita. Bahkan, 
setelah kita bersalah 

kepada-Nya.

Ayub 42:9Ayub 42:9

Bagaimana 
mungkin kau 

tidak membenci 
kami setelah 

semua perkat�n 
kami kepada-

mu?
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Terima 
kasih atas 

dukunganmu, 
Elihu ...

Aku mengira 
bahwa aku telah 

kehilangan 
dirimu ...

Aku yakin 
bahwa A�ah 
juga telah 

mengambilmu 
dariku.

Awalnya 
aku juga 

mengharapkan 
begitu, sampai 
Dia berbicara 

padaku.

Aku harap A�ah 
memberimu suatu 

jawaban.

Tapi,
 katamu Dia tidak 
memberitahukan 

alasa�ya!

Ya.

Dia tidak
 memberiku jawaban 

yang kuinginkan,
 melainkan jawaban 
yang kuperlukan.

Ayub 42:10Ayub 42:10

Aku juga 
berterima kasih
 padamu untuk 
persahabatan

 kita, Ayub.
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istriku, aku ragu 
kita dapat memahami 

alasan di balik 
semua ini.

Tapi, kuasa, 
kebenaran, dan

 kasih A
ah kepada 
kita tidak akan 
kuragukan lagi.

Setelah itu, A�ah menambahkan 
kepada Ayub dua kali lipat dari 

semua yang dia miliki sebelumnya.

Setelah itu, 
Ayub mati 

karena tua 
dan lanjut 
umurnya.

Ayub 42:1-17Ayub 42:1-17

Ayub masih sempat 
melihat keturuna�ya 

sampai generasi
 yang k�mpat.

A�ah memberkatinya dengan 
ternak yang lebih banyak serta 
memberinya sepuluh orang anak.

63
















