
 

 

 

 

 

 

PENEBUSKU HIDUP  
 
 

Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di 
atas debu. (Ayub 19:25) 
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ABSTRAKSI 
 

Tulisan ini mengupas identitas “penebus” yang menjadi 
obyek ucapan Ayub dalam 19:25. Sebelum mengupasnya, akan 
dipaparkan  terlebih dahulu struktur Ayub 19 serta konsep umum 
“penebus” dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya akan ditampilkan 
berbagai penafsiran tentang identitas “penebus” Ayub. Penulis 
meyakini bahwa “penebus” yang dimaksud Ayub adalah Allah 
berdasarkan keunikan pemakaian konsep Allah dalam kitab Ayub, 
berdasarkan perbandingan “redeemer passages” yang ada dalam 
kitab Ayub serta keindahan struktur chiastic-nya dalam 19:25-26.  

 
Kata Kunci : Penebus, Ayub, Allah. 

 
PENDAHULUAN 

 

Memahami kitab Ayub bukanlah sebuah pekerjaan yang 
mudah. Selain karena panjangnya kitab, tantangan dalam memahami 
kitab ini terletak pada prinsip “interpreting individual passages in the 
light of the overall literary structure”.1 Artinya dalam memahami 

satu bagian dari kitab ini harus diawali lebih dahulu dengan 
memahami dan menjelaskan seluruh bagian kitab. Dengan 
demikian butuh lebih banyak waktu untuk menafsirkan kitab ini, 
bahkan untuk menafsirkan satu pasal ataupun satu ayat dalam 
kitab ini. Di sinilah letak keunikan hermeneutika kitab Ayub yang 
mungkin tidak dapat diaplikasikan dalam menafsirkan kitab-kitab 
lainnya.   
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Namun sayangnya keunikan dalam memahami kitab Ayub ini 
justru juga menjadi kesalahpahaman yang acapkali dilakukan. 
Salah satunya adalah penekanan secara berlebihan terhadap 
‘kesalehan atau kesabaran Ayub dalam ujian’ tanpa pemberian 
gambaran yang jelas tentang pergumulan total Ayub menghadapi 
ujian tersebut.2 Termasuk pula bagian yang sedang menjadi 

pembahasan dalam tulisan ini, yaitu Ayub 19:25, seringkali dikutip 
sedemikian rupa untuk mewakili gambaran iman ideal seorang 
Ayub, sehingga sosok “penebus” yang didambakan Ayub akhirnya 
harus bergeser mengikuti pemahaman sekilas tersebut.  

 
STRUKTUR AYUB 19 

 
Bagian ini muncul sebagai bagian dari putaran kedua (12:1-

20:29) dari siklus percakapan yang dilakukan oleh Ayub dan tiga 
orang temannya, Elifaz, Bildad dan Zofar. Pasal 19 ini merupakan 
jawaban Ayub terhadap tuduhan yang dilontarkan Bildad kepada 
Ayub (pasal 18). Tuduhan Bildad sendiri merupakan respon dari 
pembelaan yang dilakukan Ayub pada pasal 16-17. Pasal 19 ini 
pada dasarnya merupakan bentuk keluhan Ayub terhadap teman-
temannya yang terus menuduh keberdosaannya sebagai alasan di 
balik penderitaan yang dialaminya (ay. 2-3).  
 

 Siklus Pertama 
(3-11) 

Siklus Kedua 
(12-20) 

Siklus Ketiga 
(21-27) 

Ayub 3 12-14 21 
Elifaz 4-5 15 22 

Ayub 6-7 16-17 23-24 
Bildad 8 18 25 

Ayub 9-10 19 26-27 
Zofar 11 20 - 

 
Secara gamblang, Ayub 19 yang merupakan respon kelima 

Ayub (tetapi merupakan rangkaian ke-enam) dapat dibagi menjadi 
beberapa bagian yang menjadi kerangka berpikir Ayub dalam 
meresponi ucapan Bildad pada pasal 18.3  
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Ay. 1-6            Keluhan Ayub terhadap teman-temannya 
Ay. 7-12 Keluhan Ayub terhadap permusuhan yang 

dilakukan Allah kepadanya 
Ay.13-20 Keluhan Ayub terhadap pengasingan yang 

terjadi padanya 
Ay. 21-27 Permohonan meminta pertolongan dan 

pernyataan tentang jaminan 
Ay. 28-29      Peringatan Ayub untuk teman-temannya 

 
Ucapan Bildad di pasal 18 sendiri begitu sederhana untuk dibuatkan 
semacam kerangka: ay. 2-4 merupakan keluhannya terhadap 

Ayub, ay. 5-21 menggambarkan nasib orang fasik.   
 

SEKILAS MEMAHAMI AYUB 19  
(Berdasarkan Struktur) 

 
Dengan membaca keseluruhan pasal 19 ini, akan didapati 

kesan bahwa pada bagian ini : 
 
Ayub 19:1-6 
 

Ayub sedang menjawab tuduhan Bildad di pasal 18 yang 
menyamakan dirinya dengan orang fasik. Sebenarnya tuduhan 
teman-teman Ayub memiliki kesamaan tema, yaitu kehancuran 
orang fasik, kecuali ucapan Elifaz pada siklus ke-tiga (pasal 22).4 
Walaupun bagian ini sedang menjawab tuduhan Bildad, ucapan 
Ayub sebenarnya ditujukan kepada semua temannya (perhatikan 
pemakaian bentuk orang kedua maskulin jamak pada ayat 2,3 dan 
5). Untuk menggambarkan kualitas dan kuantitas serangan 
tuduhan teman-temannya, Ayub menggunakan gaya bahasa 
hiperbola,”Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku” (ay. 
3).5 Padahal jika dihitung baru lima kali teman-teman Ayub 
menghina dia (Elifas 2x: pasal 4-5, 15; Bildad 2x: pasal 8-18;  Zofar 
1x: pasal 11). Akhirnya, Ayub meminta mereka  untuk menyadari 
bahwa apa yang menimpanya ini merupakan tindakan 
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ketidakadilan Tuhan padanya (ay. 6) yang seolah-olah menjeratnya 
supaya dia jatuh.  

 

Ayub 19:7-12 
 

Kali ini Ayub mengarahkan tuduhannya kepada Allah (orang 
ketiga tunggal maskulin). Ucapan Ayub dalam ay. 7 “aku berteriak: 
Kelaliman!, tetapi tidak ada yang menjawab “ memiliki kemiripan 
dengan yang ada di Habakuk 1:2 “aku berseru kepada-Mu: 
"Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? Kata “kelaliman” dan 

“penindasan” (LAI) yang dipakai juga adalah kata yang sama sm'Þx, 

yang merupakan kata yang biasa dipakai untuk teriakan minta 
pertolongan karena diperlakukan secara tidak adil (Yer 20:8).6 

Untuk menggambarkan tindakan ketidakadilan perlakuan Tuhan 
kepadanya, Ayub memakai beberapa metafora, seolah-olah Tuhan 
itu seperti penutup dan penghalang jalannya (ay. 8),  penanggal 
kemuliaannya (ay. 9), tukang kebun yang mencabut akar pohon 
(ay. 10), tentara perang yang menyerang kemahnya (ay. 12). 
Dengan kata lain, Allah secara aktif menyerang Ayub.   

 
Ayub 19:13-20 
 

Di bagian ini Ayub menggambarkan secara detil bagaimana 
orang-orang dekatnya menjauh darinya karena tindakan Allah. 
Bervariasinya penggunaan berbagai macam perbendaharaan kata 
untuk menghubungkan relasi sosial Ayub seimbang dengan 
kemunculan banyak variasi kata untuk menggambarkan usaha 
‘melepaskan diri’ (separation) dari Ayub,7 cenderung merupakan 

gambaran penekanan hebatnya pemutusan relasi sosial Ayub 
akibat penderitaannya.  

 

Ayub 19:21-27 
 

Bagian ini dimulai dengan dua kali kemunculan permohonan 
“Kasihanilah aku” yang menunjukkan penekanan permintaan Ayub 
kepada teman-temannya untuk memahami bahwa penderitaan 
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yang dialaminya adalah karena Allah. Keyakinan Ayub bahwa apa 
yang dialaminya akan terus dikenang dan pengharapan tentang 
adanya seorang penebus, bahkan seandainya dia mati terlebih 
dahulu, merupakan inti bagian ini.  
 
Ayub 19:28-29 
 

Peringatan Ayub pada bagian ini ditujukan kepada teman-
temannya yang terus menerus menuduhnya sebagai orang fasik 
agar mereka menyadari keberadaan penghakiman di masa 
mendatang. Peringatan ini merupakan konsekuensi logis dari 
keyakinannya tentang penebus yang akan membenarkan dirinya.   

 
DEFINISI “PENEBUS” DALAM PERJANJIAN LAMA 

 
Kemunculan istilah “penebus” (LAI) dalam Ayub 19:25 akan 

sangat membingungkan pembaca modern (bandingkan dengan 
pemahaman orang Indonesia sendiri tentang “penebus”).  Beberapa 
versi Inggris-pun lebih memilih “vindicator” dari pada “penebus.”8  
 

Istilah lae_GO ‘penebus’ dalam Alkitab muncul pertama kali 

dalam Imamat 25:26. Secara umum istilah lae_GO ini merupakan 

bagian dari istilah hukum keluarga bangsa Israel.9 Kata ini berasal 

dari kata kerja la;G' yang arti dasarnya diperdebatkan: ‘to 

reproach, rebuke, cover, protect.”10 Singkatnya, lae_GO ini memiliki 

beberapa fungsi dalam konteks hukum keluarga Israel, yaitu:
11

 

 

1. lae_GO memperoleh hak membeli kekayaan yang dijual oleh 

kerabatnya (Imamat 25:25) 

2. lae_GO berhak membeli kekayaan yang statusnya sedang ada 

dalam bahaya karena dapat hilang oleh orang asing/tak 
dikenal (Yeremia 32:6ff) 
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3. lae_GO secara moral (bukan legal) berkewajiban untuk 

mendukung janda dari kerabat dekatnya yang sedang 
membutuhkan biaya hidup melalui ladang yang dimilikinya 
(Rut 4:4) 

4. lae_GO berkewajiban menebus kerabat yang harus menjadi 

budak karena jatuh miskin (Imamat 25:47) 

5. lae_GO berkewajiban menuntut hutang darah ketika terjadi 

penumpahan darah (Bilangan 35:17ff) 

 
Jika disimpulkan, salah satu tujuan utama pembentukan ide 

tentang lae_GO adalah restorasi.12 Tidak dapat disangkal, ide tentang 

keberadaan seorang lae_GO dapat berfungsi dengan efektif di 

masyarakat Israel kuno karena adanya landasan hubungan 
perjanjian antara bangsa Israel dan Tuhan (Ulangan 25:18). Di 
dalam segala bentuk pelanggaran terhadap hubungan tersebut, 
selalu ada restorasi yang dalam hal ini idenya selalu datang dari 
Tuhan. Hal ini juga diperlakukan dalam hubungan sosial antara 

masyarakat Israel; di sinilah pula seorang lae_GO menjalankan 

fungsinya.  
 

Dalam beberapa bagian PL, Allah juga disebut dengan 
“penebus” (Maz. 19;15; 78:35; Amsal 23:11; Yer. 50:34). Bagian 
lainya merujuk Allah sebagai penebus (Yes. 41:14; 43:14; 44:6) 
dan Allah yang melakukan tindakan penebusan untuk umat-Nya 
(Kel. 6:6; 2 Sam 7:23; Neh. 1:10).13 

 
IDENTITAS “PENEBUS” DALAM AYUB 19:25 

 
Pasal 19:25-27 merupakan salah satu dari beberapa bagian 

lainnya (Ayub 9:32-35; 16:18-22) yang disebut dengan “redeemer 
passages”.14 Ciri-ciri yang menandai redeemer passages ini adalah 
: 1. kemunculan konteks bentuk “ratapan”; 2. diakhiri dengan 
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teriakan keputusasaan (9:35b; 16:22; 19:27c) yang merupakan 
respon eksplisit dari sebuah ratapan yang disertai dengan harapan 
yang belum tergenapi; 3. sosok yang digambarkan semacam 
“penebus” itu merupakan gambaran yang tidak mungkin.15

  

 
PENEBUS – Yesus Kristus 
 

Clement of Rome (I Clement 26.3) adalah penulis era 
postapostolik yang pertama kali mengutip ayat ini dalam konteks 

kebangkitan; bahkan Origen mengidentifikasi lae_GO dengan 

Kristus.16 Pandangan ini diikuti pula oleh Agustinus dan Jerome. 
Hanya John Chrysostom yang menolak ayat ini sebagai pendukung 
pandangan tentang kebangkitan dan hanya menafsirkannya 
sebagai suatu pengharapan akan pemulihan dalam kehidupan ini. 
Penggunaan Ayub 19:25-27 sebagai bentuk nubuatan akan 
adanya kebangkitan setelah kematian, berlangsung terus hingga 
jaman Reformasi, bahkan hingga abad 19.17 Baru pada abad 19 
itulah terjadi perbedaan pandangan yang secara mayoritas terbagi 
menjadi 2, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa harapan 
Ayub akan intervensi penebus itu akan terjadi sebelum 
kematiannya (ante mortem) atau bahwa penebus yang diharapkan 
Ayub tersebut akan bangkit sesudah kematian Ayub (post mortem). 
Pandangan ante mortem ini lebih banyak mendapat dukungan 
karena memang dalam kitab Ayub, pilihan untuk kehidupan setelah 
kematian tidak muncul (bdg. Ayub 14:14).  

  
PENEBUS – Seseorang yang Hidup (Kerabat) 
 

Dengan menjelaskan latar belakang budaya tentang konsep 
kematian dalam dunia Jaman Batu (misalnya tentang tulisan di 
nisan, pelaksanaan penguburan, konsep tentang kehidupan 
setelah kematian, dll), Suriano membandingkannya dengan konsep 
yang muncul di Ayub 19, termasuk di dalamnya dia membandingkan 
konsep “penebus” dalam Ayub dengan konsep “penebus” dalam 
PL, terutama kitab Rut.18 Dari hasil penelusurannya, Suriano 
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menyimpulkan bahwa “penebus” yang dimaksudkan Ayub 
bukanlah makhluk surgawi, melainkan salah satu kerabat dari 
keluarga besar Ayub yang akan bertanggungjawab untuk 
menentukan apakah penguburan Ayub kelak telah sesuai/pantas 
sebagaimana seharusnya, sekaligus untuk meyakinkan bahwa 
namanya akan terus hidup walaupun dia telah mati.  
 
PENEBUS – Perwujudan dari Keluhan Ayub 
 

D.J.A. Clines menafsirkan “penebus” yang disebutkan Ayub 
dalam ay. 25 bukan Allah, bukan pula makhluk surgawi lainnya.19  
Dengan membedakan tentang “what Job knows or believes”, “what 
Job desires” and “what Job wishes” dan bahwa dalam pasal 19 ini 
dijelaskan tidak ada seorangpun baik Allah maupun kerabat-
kerabatnya yang akan membelanya, Clines menyimpulkan bahwa 
“penebus” Ayub adalah teriakan atau tangisannya sendiri yang 
menuntut keadilan kepada Allah yang sekaligus berbicara untuk 
kepentingannya.20 What Job knows/believes adalah bahwa pada 
akhirnya dia akan dibenarkan tetapi bukan sebelum dia mati dan 
juga bukan karena Allah itu adil tetapi karena alasannya itu benar. 
What Job desires adalah ingin melihat Allah yang akan 
membenarkannya sebelum dia mati. Dan what he wishes adalah 
bahwa bantahan ketidakbersalahannya dapat terus dipertahankan 
di bumi secara permanen karena sorga merupakan pihak yang 
tidak bisa diandalkan untuk memperoleh pembenaran. 21  
 

Ketika Ayub berkata “Penebusku hidup”, hal itu merupakan 
keyakinan Ayub bahwa dengan mem-personifikasi-kan teriakan 
atau tangisan untuk meminta keadilan itu sebagai makhluk hidup 
yang akan tetap hidup walaupun nantinya dia mati terlebih dahulu, 
maka penebus yang hidup itu akan tetap menyuarakan tuntutan 
keadilannya.  
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PENEBUS – Makhluk Surgawi (Selain Allah) 
 

Beberapa penulis lainnya dengan dipelopori oleh Sigmund 
Mowinckel mempelopori ide tentang makhluk surgawi lainnya 
selain Allah yang menjadi “penebus” Ayub.22  Keberatan mendasar 
pandangan yang menolak Allah sebagai “penebus” Ayub adalah 
bahwa Ayub secara konsisten memandang Allah sebagai 
penyerangnya bukan pembelanya, musuhnya bukan temannya, 
pendakwanya bukan pembela.23 Jadi tidak mungkin Allah yang 
adalah musuh Ayub juga bertindak sebagai “penebus” Ayub.  

 
Dengan melanjutkan pendekatan –pendekatan para 

pendahulunya yang melihat 19:23-27 ini dalam konteks paralelisme 
dengan mitos penciptaan orang Kanaan dan Babilonia, William 
Irwin “mengembangkan”nya dengan mengembangkan pemahaman 
tentang dialog dan kesatuan seluruh kitab.24 Menurut Irwin, salah 
satu bukti yang mendukung pendapat bahwa Ayub sedang merujuk 
pada “penebus” yang adalah makhluk surgawi lainnya adalah 
paralelisme pada kisah dewa Anat yang sedang berbicara kepada 
El,25  
 

In my dream, O gentle-hearted El,  
In my vision, O Creator of Creatures,  
The skies were raining fatness,  
The wadis were running with honey —  
So I know that Baal Puissant is alive,  
That his highness, the lord of the earth still exists 

 
Dengan pula membandingkan konsep mitos bangsa-bangsa 

kafir saat itu, “penebus” yang dimaksudkan Ayub itu mengarah 
pada eksistensi seorang “messenger” (malaikat?; Ayub 33:23) atau 
pula “personal god”. Namun pandangan Irwin ini diakui sebagai 
pandangan yang belum konklusif.26  
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Pandangan lain yang hampir senada adalah pemaparan 
tentang konsep Allah yang dipaparkan Curtis; dia membedakan 
konsep Ayub tentang Allah menjadi 2 bagian.27 Menurut Curtis, 
dalam konsep Ayub, Allah yang memusuhi dia dan yang sekaligus 
dia tolak adalah Allah yang Berkuasa tetapi tidak peduli dengan 
keadilan. Dialah Yahweh yang transendent tetapi jauh dari 
persoalan-persoalan di bumi. Sementara “penebus” yang dimaksud 
Ayub adalah allah yang sifatnya sangat personal, allah yang benar-
benar berbeda dari Allah yang maha tinggi itu. Allah yang personal 
itu dipahami Ayub sebagai allah yang mengawasinya, yang 
pikirannya dapat dipahami umat manusia. Allah inilah yang 
merupakan  pengharapan manusia ketika teman-teman maupun 
Allah yang maha tinggi gagal menjadi pengharapan manusia, 
termasuk dalam hal membenarkan orang-orang benar yang 
menderita.28 Curtis sendiri menyimpulkan pada bagian akhirnya 
bahwa pandangannya ini dapat dinilai sebagai konsep yang 
‘irreligous and impious’ bagi pembaca modern, karena memang 
menurut pandangannya Ayub sedang protes melawan konsep 
konservatif. Ayub sedang protes terhadap Yahweh dengan cara 
berpaling pada allah pribadinya (yang sebenarnya bukan Allah) 
yang memang dianut oleh orang-orang kuno saat itu. Pandangan 
Curtis ini cukup spekulatif mengingat dalam kitab Ayub tidak ada 
indikasi sedikitpun baik dalam teks yang sedang dibahas ini 
maupun dalam keseluruhan konteks kitab Ayub yang memberikan 
indikasi bahwa Ayub sedang membedakan 2 konsep Allah.29  

 
PENEBUS – Makhluk Surgawi (Setan) 

 
Dibanding pandangan sebelumnya yang sama-sama merujuk 

pada makhluk surgawi selain Allah yang menjadi “penebus” Ayub, 
pandangan Michael Oblath cukup unik. Dia menginterpretasikan 
“penebus” Ayub sebagai setan.30 Oblath mengakui bahwa idenya 
merupakan perkembangan dari tulisan Peggy L. Day, An Adversary 
in Heaven: Satan in the Hebrew Bible (Atlanta: Scholars Press, 
1988) yang menyajikan peranan setan di Alkitab PL; Oblath malah 
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akan menampilkan peranan setan yang lebih positif dalam kasus 
Ayub dibandingkan dengan apa yang dipaparkan Day.  

 
Pola pemikiran singkat Oblath adalah sebagai berikut: yang 

dimaksud dengan “makhluk surgawi” ketika Allah mengadakan 
pertemuan dalam 1:6 dan 2:1 itu bukan hanya “anak-anak Allah” 
(malaikat?) tetapi juga setan. Dalam perbincangan antara Allah dan 
setan tentang Ayub, termasuk ketika Allah “menantang”-kan iman 
Ayub kepada setan, setidaknya setan merupakan satu-satunya 
saksi (the only visible witness) yang mengetahui penyebab 
penderitaaan Ayub. Allah dan setan seakan-akan berada pada 
posisi “bersekongkol” untuk mencobai Ayub yang tak bersalah itu. 
Dari pihak Ayub sendiri, dia mempertahankan pandangan 
“retributive theory” dan terus menuntut penjelasan dari Allah 
tentang alasan penderitaannya. Tidak adanya penjelasan dari Allah 
itulah yang memicu Ayub untuk meminta “seseorang lain” menjadi 
saksi sekaligus penolong dari ketidakbersalahannya. Memang 
setan tidak hadir dalam kisah-kisah Ayub selanjutnya setelah 
prolog karena memang bukan tugas setan untuk menjelaskan 
penyebab penderitaan Ayub; Allah-lah yang harus menjelaskannya. 
Dengan diam-nya Allah, maka satu-satunya candidat yang paling 
tahu skenario di balik alasan penderitaan Ayub adalah setan. Di 
sinilah peranan setan ketika Ayub meminta “wasit’ (9:33-35), “saksi 
di surga” (16:19-22), “penebus” (19:25-29) dan “malaikat” (33:23-
28). 

 

PENEBUS – Allah 

 
Ada banyak pandangan yang mendukung bahwa “penebus” 

Ayub adalah Allah sendiri. Setidaknya pendapat-pendapat berikut 
merupakan perwakilan pandangan:31

 

 
a. Figur yang ingin dilihat Ayub (ay. 26) adalah sama seperti 

“penebus” yang diharapkan Ayub untuk bangkit (ay. 25) - 
Gordis 

b. Istilah !Arªx]a; (‘akhirnya’ di ay. 25) bukanlah kata keterangan 

waktu, melainkan sebuah gelar yang ditujukan pada allah 
yang sama dengan “penebus” (Yes. 44:6; 48:17) - Dahood 
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c. Kata yx'_ (hidup) seringkali dipergunakan untuk Allah dan 

penggunaan formula laeâ-yx;  “Demi Allah yang hidup” (27:2) 

merupakan bukti bahwa Ayub masih menganggap allah 
sebagai penjamin keadilan - Gordis 

d. Dalam kitab Mazmur, Allah diharapkan sebagai “penebus” 
yang akan menebus orang-orang yang tertindas (19:15; 
119:154) - Dhorme 

e. Bentuk monotheisme yang tidak dikompromikan dengan 
apapun dalam kitab Ayub bertentangan dengan penafsiran 
adanya orang ketiga yang berperan sebagai orang yang 
tugasnya membenarkan (Padahal tugas itu adalah hak 
prerogatif Allah) – Gordis 

 
Namun pendapat-pendapat tersebut juga mendapat banyak 
perlawanan: 
 

a. Tidak ada alasan logis dan tekstual yang mendukung 
mengapa figur yang diharapkan dilihat oleh Ayub, yaitu Allah, 
identik dengan figur “penebus” yang membela Ayub melawan 
Allah (ay. 25) 

b. Istilah !Arªx]a; (‘akhirnya’) bukan merupakan gelar standar 

untuk Allah dan kecuali jika ada alasan yang mendasar yang 
bertentangan, maka istilah tersebut harus dipertahankan 
sebagai sebuah kata keterangan waktu.  

c. Kata yx'_ (hidup) merupakan istilah umum dan tidak ada 

hubungan secara eksklusif dengan Allah. Pemakaian “Demi 
Allah yang hidup” (27:2) merupakan model standar untuk 
sebuah sumpah, bukan merupakan pernyataan pengakuan 
kepercayaan Ayub pada Allah sebagai penjamin keadilan. 

d. Kiasan Allah sebagai “penebus” dalam Mazmur tidak ada 
kaitannya; konteksnya lebih mengarah ke hukum, bukan 
pengkultusan. Pentingnya pembebasan  itu konteksnya yang 
berasal dari Allah, bukan oleh Allah. 

e. Pernyataan yang mengatakan bahwa teologi kitab Ayub 
menekankan bentuk monotheisme yang tidak dikompromikan 
adalah sesuatu yang menyesatkan. Justru pada 16:19 
dinyatakan bahwa pengharapan akan adanya pihak ketiga 

sangat konsisten dengan kosmologi dan teologi kitab Ayub.  
 



SIAPAKAH PENEBUS AYUB? 
 (Pandangan Penulis) 

 

Terkenalnya ayat ini merupakan tantangan tersendiri dalam 
menafsirkan Ayub 19:25, seperti yang dikatakan Ballentine, “who 
can read Job's words in 19:25—"I know that my Redeemer lives"—
without hearing the echo of the glorious soprano aria in Handel's 
Messiah: "For now Christ is risen from the dead"?”32 Untuk masa 
sekarang ini, bermunculan banyak lagu Kristen kontemporer yang 
juga memakai judul yang sama “My Redeemer Lives”. Justru 
karena kepopulerannya itulah, setidaknya ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan untuk dihindari dalam memperlakukan ayat ini. 
Pertama, pernyataan Ayub dalam 19:25 bahwa “Aku tahu 
penebusku hidup” tidak boleh dipandang sebagai turning point 
dalam perjalanan iman Ayub.33 Dalam pasal-pasal sesudahnya 
Ayub masih bergumul dengan masalah tuntutan pembenaran dari 
Allah atas penderitaan Ayub, misalnya 31:35-37. Turning point 
iman Ayub mencapai puncaknya justru pada 42:1-6. Kedua, agak 
berbeda dengan konsep Perjanjian Baru yang menekankan bahwa 
iblis adalah musuh utama Allah, maka dalam kitab Ayub 
digambarkan bahwa iblis tetap musuh Allah tetapi dia bukan 
tandingan untuk Allah.34 Iblis tunduk dalam koridor-koridor yang 
ditetapkan Allah. Walaupun dalam bagian prolog diceritakan tentang 
keterlibatan iblis, namun sangat tidak masuk akal menginterpretasikan 
“penebus” Ayub adalah setan. Ayub tidak mempunyai ide tentang 
keterlibatan iblis dalam alasan penderitaannya. Ketiga, harus 
diingat bahwa untuk memahami identitas “penebus” dalam kitab 
Ayub tidak boleh dilakukan dengan memasukkan doktrin Inkarnasi 
dalam Perjanjian Baru.35 Makna dari kitab Ayub dan pengaruhnya 
yang besar akan menjadi jauh lebih indah dan lebih menonjol jika 
membiarkan kitab ini berbicara menurut latar belakangnya sendiri. 
Estes juga memiliki pemikiran yang sama,  
 

Although verse 25 frequently has been read through the lens 
of New Testament doctrine of resurrection, it is better to 
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interpret it in terms of Job’s intentions. It is true, of course, 
that he may be speaking with significance beyond what his 
character or even the author of the book understood, but the 
primary intention must be given to what this verse means 
within its context.36

 

 
Dari sejak awal pembahasan tulisan ini telah penulis 

tekankan bahwa tujuan akhirnya adalah menafsirkan sosok lae_GO 
‘penebus’ yang diucapkan Ayub. Oleh karena itu penulis tidak akan 
mengulas ide-ide lain yang berkait dengan ayat ini, misalnya 
apakah bagian ini berbicara tentang kebangkitan, atau apakah 
Ayub akan melihat (dibenarkan) Allah sebelum atau sesudah 
kematiannya serta ide-ide lainnya. Oleh karena itu keterkaitan 
dengan ayat-ayat sesudahnya lebih diarahkan kepada menemukan 

identitas lae_GO ‘penebus’ itu. 

 
Dari keterbatasan sumber yang telah penulis miliki dan baca, 

penulis mengambil kesimpulan bahwa lae_GO “penebus” yang 

dimaksudkan Ayub dalam 19:25 adalah ALLAH sendiri. Ada 
beberapa penjelasan yang penulis anggap paling mendukung 
pandangan ini.  

 
1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (dalam bagian 

PENEBUS – Makhluk Surgawi (Selain Allah)), bahwa salah 
satu keberatan mendasar dari pandangan “penebus” Ayub 
adalah Allah adalah karena Ayub sendiri memposisikan Allah 
sebagai musuhnya. Bagaimana mungkin seorang musuh 
dapat berfungsi sebagai penebus dalam waktu yang 
bersamaan?  

 
Hal ini merupakan sebuah konsep yang menarik dari 

kitab Ayub tentang bagaimana Ayub memperlakukan Allah. 
Robert Gordis mengatakan37   

In all of Job’s speeches two themes have been 
heard….Again and again Job has attacked the God of 
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power, but with equal frequency he has appealed to the 
God of justice and love. Now the two themes are 
united…as Job appeals “from God to God.”  

 
Dengan kata lain Gordis ingin menekankan bahwa 

Allah yang seringkali dianggap tidak adil kepada Ayub 
merupakan Allah yang sama yang kepada-Nya Ayub memohon 
pembenaran. Hartley juga mengutarakan hal senada,38  

 
This magnificient verse (19:25) then means that Job is 
beseeching the God in whom he has faith to help him 
against the God who is punishing him. While this view 
seems irrational, this paradox lies at the core of Job’s 
struggle. These two conflicting views of God  are at war 
in his mind. Although he believes that God is just, he is 
overwhelmed by God’s punishing power as manifested 
in his suffering. 

 
Seharusnya ketika Ayub meminta pembenaran dari 

Allah, dia harus juga mengakui dan percaya bahwa Allah 
dapat bersikap adil kepadanya. Jika tidak, permintaannya 
untuk dibenarkan oleh Allah, merupakan permintaan sia-sia. 
Namun itulah yang terjadi dalam kitab Ayub. Dan justru di 
sinilah kekuatan utama kitab ini seperti yang dikatakan 
Newsom, “The theological and emotional power of the book 
is due in large measure to the apparently insoluble nature of 
this contradictory experience.”39 Ayub sedang mengalami 
‘two conflicting concept of God’, seeking justice from a God 
who wrongs him unjustly.  

 
Dengan demikian, menempatkan Allah sebagai 

“penebus” Ayub bukanlah tindakan yang tidak masuk akal 
ataupun berkontradiksi.  

 
2. Dengan tidak bermaksud untuk memperluas bahan diskusi, 

namun bertujuan memperoleh gambaran perbandingan, 
penulis ingin melihat pemakaian istilah senada dalam kitab 

                                                 
38 

Hartley, 295. 
39

 Alison Lo, Job 28 as Rhetoric: An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31 – Vetus 
Testamentum Supplements 97 (Leiden: Brill, 2003), 68 



 

Ayub yang dipahami sebagai “redeemer passages” 
 

9:33 16:19 19:25 31:35 
Tidak ada 
wasit di 
antara 
kami, yang 
dapat 
memegang 
kami 
berdua! 

Ketahuilah, 
sekarangpun 
juga, 
Saksiku ada 

di sorga, 
Yang 
memberi 
kesaksian 
bagiku ada di 
tempat yang 
tinggi. 

 Tetapi aku 
tahu: 
Penebusku 
hidup, dan 
akhirnya Ia 
akan 
bangkit di 
atas debu. 

 Ah, sekiranya 
ada yang 
mendengark
an aku! Inilah 

tanda 
tanganku! 
Hendaklah 
Yang 
Mahakuasa 
menjawab 
aku! 
Sekiranya 
ada surat 
tuduhan yang 
ditulis 
lawanku! 

 
Kesimpulan yang didapatkan dari 4 redeemer passages 

ini adalah semuanya merujuk pada satu obyek yang sama. 
Pertama, terdapat pola yang sama pada masing-masing ayat 
(lihat di bagian pendahuluan Identitas Penebus). Kedua, 
keempat ayat tersebut di atas sama-sama memakai bahasa 
hukum dalam konteks masing-masing.40 Ketiga, Ayub 
memiliki ’harapan’ yang sama terhadap obyek ini, yaitu dia 
sangat menginginkan adanya seseorang yang berdiri di 
sebelahnya (membela) untuk menyerang Allah yang telah 
menyerangnya.41

 

 
Penggunaan istilah-istilah yang berbeda pada masing-

masing ayat di atas disesuaikan dengan konteksnya (tidak 
akan dibahas satu per satu). Khusus 19:25, Ayub 
mempergunakan istilah yang berkaitan dengan hukum 

keluarga, yaitu lae_GO ‘penebus’ karena memang pasal 19 

berisi topik-topik yang berkaitan dengan ‘penebus’ yaitu tidak 
adanya anggota keluarganya yang mau melakukan sesuatu 
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yang seharusnya mereka lakukan sehubungan dengan 
penderitaan yang Ayub alami (ay. 13-19).42 Juga, dalam 
18:19 Bildad menyatakan bahwa tidak adanya keturunan 
merupakan bukti bahwa Ayub adalah orang fasik. Dalam 
bagian sebelumnya (17:3) Ayub juga merasakan kesendirian 
karena tidak ada seorangpun yang mau berada di pihaknya, 
oleh karena itu dia memohon Allah yang menjadi jaminannya. 
Kondisi yang seperti inilah yang memicu Ayub kali ini 

menyebut/memanggil Allah sebagai lae_GO ‘penebus’.  

 
3. Ayub 19:25-26 membentuk struktur chiastic yang pada 

akhirnya diketemukan bahwa lae_GO ‘penebus’ Ayub adalah 

Allah sendiri.43  

A    For I know that my Redeemer lives,  wa´ªnî    yäDa`Tî  

Göªlî häy   

B   And He shall stand at last on the earth; 

 wa’ahªrôn  `al  `äPär  yäqûm 

B¹  And after my skin is destroyed, this I know,

 w®’aHar `ôrî niqq®Pû zö’T 

A¹   That in my flesh I shall see God, . . .        ùmiB®Särî  

’eh®zeh  ’elôah  

  
Untuk  A dan A¹ :  
Keduanya berkomposisi “orang pertama tunggal + verb orang 

pertama tunggal + obyek (Allah). wa´ªnî (I, myself) 

berhubungan dengan ùmiB®Särî  (and from my flesh) karena 

dalam antropologi Ibrani, daging (Bäsär) merupakan 

gambaran dari orang yang hidup sehingga B®Särî (my flesh) 

seringkali dipakai dalam nilai yang setara dengan kata  ´asmî 

(myself). Sedangkan kata yäDa`Tî (I know) berhubungan 

dengan ’eh®zeh  (I shall see) karena keduanya merupakan 

kata yang berpasangan (band. Ayub 24:1).  
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Untuk  B dan B¹ :  

Kata w®’aHar (and after) berhubungan dengan wa’ahªrôn (at 

last) melalui pengulangan konsonan’ Hr dan pengulangan 

vokal a dan o. Dari sisi arti, keduanya merujuk pada ide 

tentang masa depan “what comes after”. Sedangkan kata 
`ôrî  (my skin) berhubungan dengan `al  `äPär  (on dust) 

melalui pengulangan huruf ` dan r/l. Keduanya pun 

mengandung ide yang sama yaitu tubuh manusia 
(bandingkan Kej. 3:19,21 kutukan kematian, yaitu kembali 

kepada `äPär (debu) diiringi dengan tindakan Allah yang 

menutupi manusia pertama  dengan `ôr  (kulit). Dan akhirnya 

penulis artikel ini, Jacques Doukhan,  membuktikan melalui 

artikel ini bahwa kata niqq®Pû  memiliki nilai paralel dengan 

kata yäqûm  yang sama-sama berarti “berdiri” (stand).  

 
KESIMPULAN 

 
Sebagai sebuah ayat yang cukup dikenal, Ayub 19:25 telah 

banyak ditafsirkan para sarjana. Tulisan ini mengajak pembaca 
untuk sejenak memikirkan kembali berbagai upaya untuk 
memahami identitas “Penebus” yang menjadi obyek tempat Ayub 

berbagi keyakinannya. Dari berbagai kemungkinan yang ada, 
Penulis meyakini bahwa “Penebus” yang dimaksud Ayub adalah 
Allah sendiri. Hal ini merupakan karakteristik sekaligus pesan 
teologis kitab Ayub yang sedang bergumul dengan Allah itu sendiri. 
Bagian-bagian lain yang memiliki pesan serupa (redeemer 
passages) juga mendukung pemahaman bahwa kepada Allah-lah 
jeritan Ayub itu ditujukan.  
 


