
IMAM tidak akan kehabisan 

pengajaran

ORANG BIJAK tidak akan kehabisan 

nasihat

NABI tidak akan kehabisan firman



ORANG BIJAKIMAM NABI

I S R A E L

PENGAJARAN NASIHAT FIRMAN



 Sebelum Penciptaan (Ams 8:22-36)

 Bersama Allah ketika Penciptaan (Ayb 8:30)

 Hanya Allah yang tahu (Ayb 28:23)

 Hikmat dan Allah begitu dekat



KARAKTERISTIK SASTRA HIKMAT 
Amsal, Ayub, Pengkhotbah

Hikmat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 
bagaimana hidup dengan baik

1. Persoalan-persoalan kemanusiaan pada umumya.

2. Tidak begitu tertarik dengan sejarah, politik, mukjizat, dosa, 

pengampunan dosa.

3. Pandangan dunia, stabil dengan tujuan: hidup dalam 

hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama dan alam 

semesta.

4. Hikmat tidak unik milik Israel, meskipun ada asumsi bahwa 

hikmat di Israel berasal dari Tuhan (band. Amsal 1:7).

5. Fokus pada hubungan antar-pribadi, pertanyaan-pertanyaan 

tentang arti kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan.



Hikmat tidak memaksakan diri untuk mengungkapkan 
kebenaran

1. Tidak melihat keadaan manusia dari sudut pandang 
yang ilahi/Tuhan melainkan dari sudut pandang 

kebutuhan dan keprihatinan manusia. Menawarkan apa 
yang dapat dan harus dilakukan oleh manusia untuk 

memahami keadaan dirinya.
2. Deskriptif dan tidak preskriptif, maksudnya 

menjabarkan dan menjelaskan dunia dan tatanan sosial 
yang ada sebagai tempat di mana manusia bisa hidup 

dengan baik.
3. Mencoba memahami dunia, terutama lingkungan social 

di mana manusia harus hidup; reflektif, rasional, dan 
menghargai pengetahuan.

4. Menggumuli bagaimana memilih cara yang tepat untuk 
hidup dengan baik, biasanya cara ini diungkapkan 
secara metaforis dengan ‘dua jalan’ (bnd. Maz. 1).



Otoritas hikmat berasal 

dari tradisi

1. Tidak ada ungkapan “demikianlah firman TUHAN.” Otoritas hikmat 
berasal dari kehidupan itu sendiri, yang telah Allah ciptakan.

2. Tradisi/pengalaman dipercaya sebagai hikmat, baik pengalaman pribadi 
maupun masyarakat. Biasanya yang menjadi pegangan adalah tradisi yang 

sudah mapan.
3. Berakar dalam tatanan masyarakat, seperti keluarga, orang-orang bijak, 

raja, atau lingkungan istana.
4. Hikmat tidak menuntut perubahan radikal, misalnya jika terjadi problem-

problem sosial.



Hikmat Israel berakar dalam hormat dan kesetiaan 

kepada Allah

1. Dasar dari hikmat Israel adalah bahwa Allah adalah sang Pencipta langit, bumi 
dan isinya termasuk manusia; segala sesuatu dalam hikmat berasal dari 

keyakinan ini.

2. Sebagai sang Pencipta, Allah telah menyatakan kebenaran dalam seluruh 
ciptaan. Dengan kata lain, semua ciptaan mencerminkan hikmat, hakikat/sifat, 

dan karakter dari Penciptanya. Karena itu manusia bisa belajar dari alam 
semesta untuk memperoleh himat.

3. Hikmat Isarel memegang teguh prinsip dalam Kejadian bahwa dunia yang 
diciptakan Allah baik adanya; dunia jahat adalah ide/pemikiran Yunani yang 

muncul kemudian.

4. Tanggung jawab manusia kepada sang Pencipta adalah hidup dalam tatanan 
yang harmonis dan baik, sebagai hubungan yang baik antara sang Pencipta dan 

ciptaan.

5. Orang bijak adalah orang yang mampun mempertahankan tatanan alam semesta; 
orang ‘bodoh’ adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Pencipta dan 

tidak hidup dalam keharmonisan tatanan alam semesta.

6. ‘Jalan Hikmat’ adalah sebuah sistem etika. Dengan sistem ini manusia 
bertanggung jawab untuk mencari dan melakukan hal-hal yang perlu untuk 

menjaga kelangsungan hidup di dunia ciptaan Allah.





Bertindak secara mengejutkan, memperbaiki 

penyimpangan manusia, mengoreksi 

pemahaman teologis manusia tentang DIA

Mengizinkan iblis untuk menguji, tanpa 

pemberitahuan lebih dulu, dlsb.

Tidak terikat pada rancangan manusia atau 

pada pengertian manusia tentang diri-Nya

Yang paling membuat manusia frustrasi adalah 

mengekang kebebasan Allah



Wakil pertikaian dan kehendak 

jahat

Tunduk kepada Allah yang 

berkuasa atas semua ciptaan

Mencari akar permasalahan: 

hubungan manusia dengan Tuhan



Tahan menderita = siap menerima 
kebebasan Allah = setia

Melihat tujuan yang tersembunyi dan benar 
dalam penderitaan yang Allah izinkan

Friend in need is a friend indeed! teologi 
naif = penghiburan palsu = nasihat yang 

terlalu sederhana = berbahaya!





הבל/הבל הבלים - havel havelim

38 x

Uap, nafas, hembusan, angin

Seorang “workaholic” yang kesepian, yang tidak 

tahu untuk apa ia berjerih payah (4:7-8)

Seseorang yang memperoleh banyak berkat 

materi tetapi tidak bisa menikmati (6:1-2)

Orang jahat mendapat untung, orang baik 

mendapat kemalangan (8:14)

Tidak ada upah untuk orang bijak (2:15-17)

Keadilan tidak mengalahkan kejahatan (3:16-

19)



טוב - baik
Adalah “Baik” untuk



יתרון – yitron
10 X




