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Ayub 1: 

Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada 

seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi 

kejahatan." Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan 

Allah? Bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? 

Apa yang dikerjakannya telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi 

ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-

Mu." Maka firman TUHAN kepada Iblis: "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya 

janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah Iblis dari hadapan 

TUHAN. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum 

anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata: 

"Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-

orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku 

sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan. 



 

Página (Page)2 

 

Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: "Api telah menyambar dari langit dan 

membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, 

sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang 

lain dan berkata: "Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan 

merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga 

dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan 

berkata: "Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di 

rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun; 

rumah itu dilandanya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga 

mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." Maka 

berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan 

menyembah, katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku 

akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!" 

Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 

Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mulia dan agung. Tuhan, Engkau bertakhta di surga dan Engkau 

melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah Yang 

Kekal, Yang Suci. Tuhan, Engkau maha kuasa, dan Engkau saja adalah kerinduan hati kami, dan kami 

memuji dan menyembah Engkau pagi ini, kami tunduk di hadapanMu dan sebagai hamba-hambaMu kami 

ingin mendengar suaraMu, untuk disembuhkan dan diberikan pengharapan dan diangkat dan dikuatkan. 

Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan tunjukkanlah kepada kami hal-hal indah dari FirmanMu. 

Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami bergantung pada Engkau untuk segalanya. Tuhan, curahkanlah 

kepada makanan rohani dari surga, dan tolonglah kami untuk melihat kemuliaan Roti dari surga itu. 

Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 

Bagaimana anda dapat menjelaskan penderitaan yang tidak selayaknya dialami oleh umat Allah? Ini 

adalah seperti mencoba untuk menjelaskan mengapa salah satu dari saudara kita dalam Kristus, yang 

tinggal di Haiti, baru saja kehilangan istrinya beberapa minggu yang lalu, ketika sebuah bangunan runtuh 

menimpa dirinya, dan ia meninggalkan empat anak yang berusia mulai dari 16 tahun sampai 3 tahun. 

Apakah semua kepedihan dan penderitaan ini merupakan akibat dari dosa-dosa pribadi dan dosa-dosa 

tertentu dari orang yang sedang mengalami kepedihan dan penderitaan itu? Mengapa sering kita begitu 

cepat membuat penilaian yang berciri kesalehan seperti itu ketika kita melihat penderitaan yang besar 

dan kepedihan dalam kehidupan manusia, dan mengatakan hal-hal seperti, "Tentu saja akan ada gempa 

bumi di Haiti. Karena banyak orang jahat dan orang fasik yang tinggal di sana, tentu gempa bumi akan 
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terjadi di sana." Lalu bagaimana dengan semua orang yang mengasihi Yesus? Bagaimana dengan semua 

orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, namun yang telah kehilangan anggota-angota 

keluarga, anak, ibu, ayah, cucu, teman, yang bahkan pagi ini tidak memiliki tempat untuk beribadah 

sebagai akibat hancurnya fasilitas mereka?  

Mengapa kita begitu cepat untuk berpikir bahwa ketika kita mengalami sakit dan penderitaan dan 

kepedihan, itu terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam hidup kita? Atau kita sering mengatakan 

bahwa alasan mengapa orang lain mengalami hal itu adalah karena ada sesuatu yang salah dalam hidup 

mereka? Padahal dalam kenyataannya, anda melihat seluruh sejarah manusia dan anda melihat sejarah 

orang-orang yang menderita dan yang mengalami kesakitan dan kepedihan, namun demikian kita 

tampaknya akan terkejut. Maksud saya ialah bahwa bilamana anda melihat sejarah umat Allah, dan 

bahkan dalam sejarah umat Allah, bahkan dalam kisah karya Allah, anda melihat penderitaan yang besar 

dan kesakitan dan kepedihan. Renungkanlah bersama saya tema ini untuk sesaat. Namun sebelum kita 

melakukannya, biarkan saya mengajukan satu pertanyaan. Mengapa ada begitu banyak dari antara kita 

yang sangat menyukai cerita atau kisah? 

Hal ini dapat dikatakan tentang anak-anak saya. Salah satu hal pertama yang mereka katakan kepada 

saya sebelum mereka pergi ke tempat tidur ialah ini, "Ayah, ceritakan kepada pada kami sebuah kisah." 

Saya dulu juga menyukai cerita, ketika saya masih muda, dan saya biasanya menikmati sejarah sampai 

taraf tertentu, tetapi ketika menjadi lebih tua, lebih banyak cerita yang saya dapatkan tidak menangkap 

hati saya sebagaimana sebelumnya. Bahkan sebagai seorang non-Kristen, ketika saya bertumbuh dan 

masuk ke Sekolah Menengah Atas, sejujurnya, saya mulai membenci sejarah. "Siapa yang peduli tentang 

apa yang terjadi dengan orang ini dan orang itu, dan hal-hal seperti itu pada masa itu? Apa hubungan 

semua itu dengan saya?" Ini menunjukkan adanya kebodohan dalam hati saya sendiri. Tetapi saat itu 

saya hanyalah  sebagai seorang siswa di sekolah umum, dan tidak menyadari bahwa semua cerita dalam 

sejarah dan bahkan semua cerita yang saya dengar secara acak sepanjang hidup saya tentang berbagai 

aspek kehidupan dan realitas, walaupun cerita-cerita itu hanyalah acak, saya belum menyadari bahwa 

sejarah adalah kisahNya. Dan ketika Allah menyelamatkan saya, Ia membuka mata saya kepada fakta 

bahwa sejarah adalah kisahNya, dan bahwa sejarah adalah semua tentang kemuliaanNya, dan 

kebesaranNya, dan kebaikanNya, dan ketika saya melihat itu, dan ketika saya mulai membaca Alkitab, 

Allah mulai membuka mata saya untuk hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, dan hal itu 

mengubah cara saya berpikir tentang segalanya, dan, terutama mengubah cara saya berpikir tentang 

penderitaan saya, kesakita saya, dan kepedihan saya sendiri. 
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Pikirkan tentang hal ini bersama saya sejenak karena kita sudah membaca kitab Kejadian. Mari kita 

melihat kembali kisah dalam kitab Kejadian dan melihat tema penderitaan ini. Pertama, jelas dalam kitab 

Kejadian bahwa dosa membawa penderitaan bagi seluruh umat manusia. Dosa membawa penderitaan 

bagi seluruh umat manusia. Allah, yang pada mulanya menciptakan segala sesuatu, yaitu Bapa, Anak dan 

Roh Kudus, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang baik dan sempurna dan agung, dan ajaib, dan 

yang tidak bergantung pada apa pun, dan kekal, tanpa permulaan, dan yang menciptakan waktu. Ia telah 

menciptakan manusia menurut gambar dan rupaNya, laki-laki dan perempuan, yang adalah tertinggi dari 

ciptaanNya. Ia juga menciptakan jajaran malaekat, semua untuk kemuliaanNya, untuk menyatakan 

kebesaranNya dan kebaikanNya, kemudian salah satu dari para malaekat itu memberontak dan berkata, 

"Tidak." Dan Lucifer dibuang dari surga ke bumi, dan ia mengambil bentuk seekor ular yang kemudian 

datang menjumpai Adam dan Hawa, dan ia menipu Hawa, dan terjadilah kejatuhan Adam dan Hawa ke 

dalam dosa. Dan sebagai akibat dosa datanglah kematian, dan sebagai akibat kematian datanglah 

ketakutan akan Allah dan rasa bersalah dan rasa malu. Itulah awal dari penderitaan, sehingga Adam 

harus berjerih lelah di ladang dan harus menyukai pekerjaannya, dan ia harus melakukannya untuk 

menyediakan kebutuhan bagi istrinya dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan sekarang oleh 

keringat dari jerih lelahnya ia akan menghadapi bumi ini dan berusaha untuk menghasilkan kebutuhan 

mereka, dan usahanya itu akan berpaling melawan dia. 

Dan perempuan, yang seharusnya beranak cucu dan bertambah banyak dan memiliki keturunan dan 

anak-anak, dan yang tanpa penderitaan, sekarang akan mengalaminya dengan air mata dan dengan rasa 

sakit bilamana ia akan melahirkan anak. Sebelum kejatuhan, perceraian bahkan bukan merupakan 

pilihan. Mereka berbahagia. Semuanya indah. Mereka berjalan dengan Allah dalam kesejukan setiap hari, 

dan ketika Adam dan Hawa bangun di pagi hari tidak ada bau mulut, dan mereka saling mencintai dan 

mereka berbicara satu sama lain, dan hubungan mereka sempurna adanya, namun sekarang setelah 

kejatuhan, akan ada penyalahgunaan dan pemberontakan, dan konflik dan kutukan, dan potensi cerai di 

masa depan untuk anak-anak mereka, dan potensi untuk imoralitas dan pesta pora. Pikirkan tentang hal 

ini. Allah memberikan kepada mereka dua orang putra. Terima kasih, Tuhan, untuk Habel dan Kain. 

Namun pada tahun-tahun berikutnya mereka akan mengubur anak mereka sendiri, Habel, ketika 

saudaranya yang jahat dan yang cemburu membunuhnya. Apakah anda berpikir bahwa mereka tidak 

meraskan penderitaan karena itu? Dapatkah anda merasakan penderitaan Hawa saat ia menguburkan 

Habel anaknya? 

Dan kemudian anda menemukan silsilah yang panjang, cerita yang panjang, yang berisi urutan keturunan 

dari Adam sampai Nuh, dan setelah anda menemukan nama seseorang, dikatakan bahwa, "Lalu ia mati," 
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"lalu ia mati," "lalu ia mati." Dan kenyataan yang terjadi secara berkelanjutan ialah bahwa setiap orang 

mati. Ya, kadang-kadang anak-anak meninggal, suami dan istri dan orang tua meninggal, dan kakek-nenek 

meninggal, dan penguburan bertambah banyak dan pemakaman berlanjut, namun kita membiarkan 

pemakaman dan kehidupan itu hidup terus berjalan, dan ada yang menderita. Dan kemudian anda 

melihat alam yang diciptakan ini. Anda menemukan bencana alam, seperti banjir, dan mungkin dengan 

banjir itu datanglah tanah longsor, dan bahkan mungkin anda menghadapi tsunami yang pertama, tetapi 

kemudian ciptaan mulai bergemuruh karena dosa yang membawa penderitaan tidak hanya untuk 

manusia tetapi juga kerugian bagi semua ciptaan. Dosa membawa kerugian bagi semua ciptaan. Anda 

mungkin berpikir bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik setelah itu, tetapi Nuh, yang membangun 

bahtera, berjalan melalui badai di mana Allah menyediakan jalan baginya untuk tidak mati, namun 

kemudian ia keluar dari bahtera dan ia mengambil apa yang Allah telah berikan kepadanya, yakni buah 

anggur, lalu ia membuat minuman anggur dan menjadi mabuk. Nuh menyalahgunakan air anggur dan 

berlebihan dalam meminum anggur itu, yang sebenarnya merupakan karunia-karunia yang baik yang 

Allah  berikan kepadanya, dan sebagai hasilnya datanglah penderitaan. Beberapa dari anda mengetahui 

dengan baik penderitaan itu dari mereka yang menyalahgunakan pemberian ini. 

Dan kemudian ada Abraham dan Sarah. Abraham, hamba Allah ini, membiarkan istrinya pergi ketika ia 

berbohong tentang hal itu dengan mengatakan, "Ia bukanlah istri saya. Ia adalah adik saya." Mengapa 

Abraham melakukannya? Karena ia egois dan ingin hanya mempertahankan hidupnya sendiri. Dan 

kemudian dating anaknya, Ishak, yang melakukan hal yang sama di kemudian hari dengan istrinya, Ribka. 

Dan bagaimana dengan Abraham dan Sarah, lalu Ishak dan Ribka, ketika mereka berhadapan dengan 

fakta bahwa mereka bertahun-tahun berusaha untuk memiliki anak, namun mereka tidak dapat memiliki 

anak? Dikatakan bahwa "rahim mereka telah mandul." Mengapa? Seharusnya tidak seperti ini. Dan 

kemudian anak-anak yang dinantikan akhirnya lahir, dan bahkan di antara mereka sebagai anak-anak, 

anda menemukan seorang ibu yang mengasihi salah satu anak, Yakub, lebih daripada ia mengasihi Esau. 

Beberapa dari anda tahu tentang bagaimana rasanya dikasihi dan bagaimana rasanya tidak dikasihi oleh 

salah satu orangtua anda. Kemudian ada konflik di dalam rumah, di mana Yakub dan Esau terlibat dalam 

konflik satu dengan yang lain sebagaimana Kain dan Habel, dan hal ini terus berlanjut. Dan kemudian 

anda menemukan percabulan besar, yaitu pemerkosaan terhadap Dina, salah seorang anak perempuan 

Yakub, yang dilakukan oleh Sikhem.  

Lalu anda bertemu dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Anda bisa melihat dalam gambaran ini 

tentang konflik dalam keluarga, dan anda melihat adanya ketidakadilan yang anda bahkan tidak bisa 

menjelaskannya. Yusuf dijual sebagai budak, dan kemudian ia mendapat tuduhan palsu yang tidak adil 
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dari istri Potifar, yang ingin berhubungan seks dengan pria lain yang bukan suaminya, dan Yusuf dituduh 

melakukan hal itu, lalu ia dimasukkan ke dalam penjara secara tidak adil. Dan anda akan berpikir bahwa 

umat Allah di tanah Kanaan, di tanah Allah, Tanah Perjanjian, akan mengalami hal yang baik. Lalu 

mengapa bala kelaparan menyerang Tanah Perjanjian, dan perut umat Allah dan anak-anak mereka 

membengkak karena kelaparan, karena mereka tidak memiliki cukup persediaan untuk dimakan? Ini 

adalah suatu gambaran yang suram. 

Sekarang, mari kita fokus pada kisah tentang satu orang secara khusus. Mari kita merenungkan tentang 

kisah Ayub. Mari kita membuka kitab Ayub. Dan untuk memberikan sedikit latar belakang sejarah, 

kebanyakan ahli percaya bahwa Ayub hidup sekitar masa para leluhur, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, 

yang telah kita bicarakan sebelumnya. Mari kita mulai dengan kisah Ayub. Kita melihat bahwa Ayub 

adalah seorang yang suci dan mau menolong. Lihatlah Ayub 1:1, dan anda melihat kekudusan Ayub. Ada 

seorang pria di tanah Uz yang bernama Ayub, dan orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan 

yang berpaling dari kejahatan. Ayub tidak bersalah. Ia tulus hati. Ia diperhadapkan dengan kejahatan 

berkali-kali, namun tidak seperti kebanyakan orang, ia berpaling dari yang jahat karena ia takut akan 

Allah. Ayub takut akan Allah. Perhatikan bahwa Allah mengatakan hal yang sama tentang Ayub. Allah 

sendiri yang memberi kesaksian bahwa Ayub adalah suci. Lihatlah Ayub 1:8, "Lalu bertanyalah TUHAN 

kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti 

dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ayub adalah suci. 

Anda melihat kesucian itu dalam ketidakbersalahan Ayub dalam cara ia mengasihi dan merawat dan 

membantu keluarganya. 

Perhatikan Ayub 1:5, dan anda dapat melihat bahwa karakter Ayub muncul pertama di rumah sendiri. 

Ayat 5 mengatakan, "Setiap kali, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, dan 

menguduskan mereka; keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban 

bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya: 'Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa 

dan telah mengutuki Allah di dalam hati.' Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Perhatikan konsistensi 

Ayub di sini. Ia terus memimpin keluarganya secara rohani. Ia berdoa untuk mereka. Ia tahu bahwa 

mereka membutuhkan seorang Juruselamat. Ia mengasihi mereka satu per satu, secara pribadi. Ia 

mempersembahkan kurban untuk mereka. Ia bangun pagi-pagi sekali. Ayub adalah suci, dan ia adalah 

orang yang suka menolong. Ia membantu keluarganya sendiri, tetapi bantuannya tidak berhenti di dalam 

keluarganya sendiri. Lihatlah Ayub 4:3, tentang sikap suka menolong yang Ayub miliki, "Sesungguhnya, 

engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan." Ayub adalah 

seorang guru. Ia mengajar keluarganya sendiri. Ia juga mengajar orang-orang lain di luar keluarganya. 
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Bahkan, ia mengajar banyak orang, "Dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan."  Ayub mendatangi 

mereka yang akan jatuh dan berbicara kepada mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. 

Dikatakan dalam Ayub 4:4, "Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas 

telah kaukokohkan."  Ayub adalah seorang yang suka memberi dorongan dan semangat.  

Allah telah mengasihani Ayub, dan Ayub adalah seorang yang suci, dan ia adalah orang yang suka 

menolong, tetapi ia juga, jika anda memperhatikannya, adalah seorang pria yang tidak berdaya. Kembali 

ke Ayub 1:8, anda melihat ketidakberdayaan Ayub, dan inilah yang saya maksud dengan tidak berdaya. 

Yang saya maksudkan ialah adanya hal-hal yang terjadi yang Ayub sendiri tidak mengetahuinya dan tidak 

bisa mengontrolnya. Ia bukanlah kapten dalam kapalnya sendiri. Dikatakan dalam Ayub 1:8, "Lalu 

bertanyalah TUHAN kepada Iblis: 'Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub?'" Jadi, Allah yang 

memulai semua ini, bukan Ayub, bukan juga Iblis, Tuhan yang melakukannya. "Apakah engkau 

memperhatikan hambaKu Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan 

jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kemudian Iblis menjawab, "Apakah dengan tidak 

mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Engkau telah melindunginya, Engkau telah memeliharanya." 

Dan dalam ayat 12 Allah berkata kepada Iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya 

janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Jadi Allah ingin berkata kepada Ayub, 

"Ayub, hidupmu tidak berada di tanganmu. Sebaliknya hidupmu berada di tanganKu, dan Aku akan 

menyerahkan kamu kepada Iblis, dan Aku akan mengijinkannya sesuai dengan taruhannya." Di situlah 

Ayub berada. Ayub harus hidup melalui situasi ini, dan ia tak berdaya. Ayub tidak hanya tak berdaya, 

tetapi juga, sebagaimana dikatakan dalam Ayub 1:20, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, 

dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah." Apa lagi yang bisa ia lakukan? 

Lalu Ayub berkata dalam ayat 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!" Apa lagi yang Ayub sebagai ciptaan dapat lakukan saat ini? Ayub tidak memutuskan untuk 

dilahirkan di Uz. Ia tidak memutuskan untuk memiliki orang tua yang dimilikinya. Ia tidak memutuskan hal 

ini. Ayub hanya lahir, dan ia datang ke dalam dunia tidak dengan satu setelan pakaian yang terdiri dari 

tiga potong, melainkan dengan setelan ulang tahunnya. Ayub datang dengan telanjang, dan ia seolah-

olah berkata, "Semua yang saya miliki adalah karena Engkau yang telah berikan kepada saya, itulah 

keadaannya. Siapakah saya? Saya hanyalah ciptaan. Engkau adalah pencipta. Saya tak berdaya. Saya 

bukanlah kapten di kapal sendiri, jadi saya hanya akan menyembah Engkau, Allahku. Engkau mulia, 

Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau baik, dan saya hanya akan berharap kepadaMu, Allahku, karena 

ketika saya mati, mereka mungkin akan memakaikan saya dengan setelah pakaian yang terdiri dari tiga 
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potong, namun sebenarnya saya akan pergi ke kuburanku dalam setelan ulang tahun saya. Terpujilah 

namaMu." Tetapi jangan lewatkan fakta bahwa Ayub sangat menderita. Ayub,  sangat menderita. 

Perhatikan betapa dalamnya penderitaan Ayub dalam Ayub 2:12. Sekarang teman-temannya akan 

berbicara dengannya, dan dikatakan daam ayat 12, "Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak 

mengenalnya lagi." Ayub telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan anak-anaknya, dan secara fisik 

tubuhnya menjadi bengkak dan dipukuli, menderita oleh penyakit. Apa pun jenis penyakitnya, namun hal 

itu telah membuat keadaan tubuhnya bertambah buruk sedemikian rupa sehingga ketika teman-

temannya datang untuk berbicara padanya mereka tidak mengenalinya. "Lalu menangislah mereka 

dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu 

mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam. Seorang pun tidak 

mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat, bahwa sangat berat penderitaannya." 

Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ayub 3:1, "Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki 

hari kelahirannya." Ulang tahun seharusnya diisi dengan kebahagiaan. Putri saya kemarin merayakan 

ulang tahunnya yang ketiga, dan kami membuat hamburger dan hotdog, dan ibu mertua membuat kue, 

dan kami menikmati es krim Blue Bell. Putri kami lalu meniup lilin dan kami bernyanyi, dan kami berdoa 

dan bersyukur kepada Tuhan untuk tiga tahun bersama putri kami yang merupakan karuniaNya, dan kami 

merayakan dengan keluarga dan teman. Ulang tahun yang seharusnya diisi dengan kebahagiaan, tetapi 

Ayub mengalami sakit yang sangat buruk sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. 

Ayub tidak hanya sangat menderita, tetapi juga ia dilecehkan. Ayub memiliki teman-teman yang pada 

mulanya merupakan satu kelompok yang baik. Ayub sedang menderita, dan mereka mulai dengan 

sesuatu yang baik karena mereka menutup mulut mereka untuk sementara waktu, tetapi kemudian 

mereka ingin mulai melakukan apa yang kita biasanya lakukan, seperti, "Ayub, alasan mengapa kamu 

mengalami penderitaan, menurut pemahaman teologis kami dan berdasarkan Perjanjian Lama, adalah 

karena kamu mempunyai dosa tertentu dalam hidupmu." Dan mereka mengganggunya. Mereka ini, 

teolog-teolog muda yang praktis, para dokter jiwa, datang untuk membantu teman mereka, dan mereka 

menumpukkan asam pada luka bakarnya. Lihatlah Ayub 13:4. Inilah yang Ayub katakan tentang nasihat 

mereka, "Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu 

menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan dari padamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan 

perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah, sudikah kamu mengucapkan 

dusta untuk Dia? Berhati-hatilah sebelum kalian membuka mulutmu." Perhatikan Ayub 16:2. Di sini Ayub 

memberikan semacam kesimpulan tentang ucapan teman-temannya, "Hal seperti itu telah acap kali 

kudengar. Penghibur sialan kamu semua!"  
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Sangat menderita, diserang oleh teman-temannya, dan bahkan di tengah-tengah penderitaan yang besar 

dan pelecehan, Ayub berharap. Lihat kembali Ayub 13:15. Ayub berharap. Perhatikan apa yang ia katakan 

dalam ayat ini, "Lihatlah, Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak 

membela perilakuku di hadapan-Nya." Ayub berharap pada Allah.  Istri Ayub datang kepadanya dan 

berkata, "Ayub, kutuklah Allah dan mati," tetapi Ayub mengatakan kepadanya, "Saya akan berharap 

kepadaNya." Teman-temannya datang dan mereka mengatakan, "Ayub, pasti ada dosa dalam 

kehidupanmu," dan mungkin mereka ini orang-orang yang menulis lagu, "Jika Rambut Anda Terlalu 

Ppanjang, Ada Dosa Dalam Hatimu," dan mungkin mereka hanya menggunakan tema yang sama dan 

berkata, "Ayub, ada sesuatu yang salah dengan hidupmu. Lihatlah dirimu dari luar. Bukankah apa yang 

kelihatan dari luar menunjukkan sesuatu tentang hatimu? Bukankah apa yang sedang terjadi pada kamu 

menunjukkan apa yang terjadi di dalam hatimu?" Dan Ayub mengatakan, "Saya sama sekali tidak akan 

berharap pada kata-kata kalian, tetapi saya akan berharap kepadaNya." Ayub berharap.  

Perhatikan Ayub 42:2 yang menunjukkan pengharapan Ayub pada Allah. Ayub tahu ini. Ayub tahu dengan 

jelas bahwa "kisah Allah, Allah menciptakan saya, Allah itu Mahakuasa." Ayub menyadari bahwa, "Allah 

yang menciptakan waktu, Ia yang membuat saya, saya masih hidup." Ayub mengetahui bahwa Allah 

dapat melakukan sesuatu tentang hal ini. Perhatikan apa yang Ayub katakan dalam ayat tersebut, "Allah, 

saya tahu bahwa Engkau dapat melakukan semua hal." Ayub tahu itu. "Dan bahwa tidak ada rencanaMu 

yang bisa digagalkan." Allah telah mengasihani Ayub. dan ia mengakui bahwa ia adalah ciptaan dan 

bahwa ia berada di bawah otoritas Allah yang berdaulat dan rencanaNya yang maha besar, dan ia merasa 

baik-baik saja dengan itu. Dan Ayub direndahkan dan didiamkan. Sebenarnya Ayub sudah menjadi orang 

yang rendah hati, namun Allah berkata, "Dengar, Aku ingin agar kamu melihat lebih banyak kemuliaanKu 

dan lebih banyak keagunganKu." Dalam Ayub 39:37 Ayub menyadari ini dan berkata, "Sesungguhnya, aku 

ini terlalu hina." Ia berkata, "Allah, Engkaulah yang agung."  Lanjutnya, "Jawab apakah yang dapat 

kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan."  Allah telah memberikan kepada Ayub jawaban 

yang panjang, yang intinya ialah, "Akulah yang agung dan Akulah yang memegang kendali, Akulah Allah." 

Lalu dikatakan dalam ayat 38, "Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi; bahkan dua kali, tetapi 

tidak akan kulanjutkan." Ayub menjawab, "Baiklah, Saya tidak akan mengatakan apa pun lagi. Saya akan 

berharap padaMu." Ayub direndahkan dan ia didiamkan. 

Lihatlah Ayub 42:3-6, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, 

tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. 

Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya engkau 

memberitahu Aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku 
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sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk 

dalam debu dan abu." Ayub ingin mengatakan, "Tuhan, saya telah mendengar tentang Engkau.. Saya 

percaya kepadaMu. Saya berharap di dalam Engkau. Bahkan, Tuhan, harapan saya tetap di dalam Engkau, 

dan saya tetap akan akan mempercayai Engkau saja. Walaupun saya amat menderita, dan orang-orang 

telah membuatnya lebih buruk, namun saya hanya akan mempercayai Engkau." Tetapi pada akhirnya 

Ayub disembuhkan.  Lihatlah Ayub 42:10. Bukankah ini merupakan akhir yang indah dari kisah Ayub? 

Dikatakan dalam ayat itu, "Lalu TUHAN memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk 

sahabat-sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya 

dahulu." Dua kali lipat. Luar biasa.  

Apakah menurut anda hal ini akan mengambil penderitaan Ayub sebagai akibat dari semua yang telah 

hilang darinya? Kita bisa membaca akhir cerita ini dan berpikir, "Wah, ini sepertinya satu crescendo. Saya 

ingin hal itu terjadi padaku! Tuhan, aku terluka. Aku menderita. Sembuhkan saya." Bahkan jika Ia 

melakukannya, dan Ia sewaktu-waktu melakukannya, apakah itu kemudian melenyapkan penderitaan 

itu? Dikatakan dalam Ayub 42:12, "TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari 

pada dalam hidupnya yang dahulu." Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak 

perempuan. Namun, apakah anda melihat dalam ayat 17 bahwa Ayub mati? "Maka matilah Ayub, tua 

dan lanjut umur." Ini merupakan hal yang positif, tapi tetap saja Ayub meninggal. Namun demikian, tidak 

ada keraguan bahwa Ayub telah sembuh, bukan? Ia telah disembuhkan. 

Sekarang, pikirkan tentang ini. Tanggal berapa hari ini? Ini tahun 2010, anda dan saya masih hidup. 

Bagaimana kisah anda? Apa yang sedang terjadi dalam hidup anda sekarang? Dalam kisah Allah, Dialah 

yang memegang kendali. Ia berdaulat. Dialah yang menciptakan anda. Bukan anda yang memilih untuk 

dilahirkan di Amerika Serikat. Anda tinggal di Birmingham, atau mungkin anda mengunjungi Birmingham. 

Anda telah diberikan orang tua anda yang menjadi orang tua anda. Alasan sebenarnya mengapa otak 

anda bekerja hari ini adalah karena anda lahir di tempat di mana anda menerima nutrisi yang tepat 

sehingga otak anda terbentuk secara tepat, sehingga anda dapat berpikir. Beberapa dari anda sudah 

tertidur, tetapi sebagian besar dari anda sedang mendengarkan karena anda dapat berpikir dan bernalar, 

tetapi anda menderita. Mungkin anda dapat mengidentifikasi diri dengan sebagian dari apa yang kita 

pelajari dalam kitab Kejadian, kisah tentang penderitaan dan kepedihan, dan mungkin anda dapat 

mengidentifikasi diri dengan beberapa pengalaman Ayub dan apa yang ia lalui, namun bagaimana dengan 

kisah anda? Bagaimana penderitaan anda sebagai akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa? 

Pertama kali saya membaca Mazmur 88:19, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan hal itu karena 

waktu itu saya masih seorang anak yang muda. Semakin umur saya bertambah, semakin saya menyadari 
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bahwa pengalaman pemazmur pada akhir Mazmur ini menjadi kenyataan bagi beberapa orang. 

Pemazmur, di bawah inspirasi Roh Kudus, menulis, "Telah Kaujauhkan dari padaku sahabat dan teman, 

kenalan-kenalanku adalah kegelapan." Terjemahan NIV mengatakan, "Kegelapan adalah satu-satunya 

teman saya," dan itulah maknanya. Pemazmur berkata, "Keadaan dalam dunia ini telah menjadi begitu 

buruk, penderitaan saya begitu dalam sehingga kegelapan adalah satu-satunya teman saya. Saya 

bersyukur kepada engkau, hai kegelapan, karena saya tidak perlu melihat lagi." Apakah anda pernah 

merasa seperti ini.? Mungkin anda sudah menutup pintu dan berbaring di lantai, atau di tempat tidur di 

kamar anda, dalam gelap gulita, dan anda telah menangis. Semua hati kita berteriak bahwa ada sesuatu 

yang salah, bukan? Mungkin anda belum pernah dibawa sampai ke titik itu, mungkin belum dalam 

kehidupan anda, tetapi semua hati kita berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah anda seorang 

Kristen atau bukan, anda tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Seharusnya tidak seperti ini. Tidak boleh 

ada rumah sakit yang penuh dengan anak-anak yang harus mendapat kemoterapi yang terus-menerus 

karena ada penyakit dalam tubuh mereka. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Gedung-gedung tidak harus 

jatuh menimpa orang. Gelombang-gelombang tidak harus menerjang dan membinasakan mereka. Saya 

tidak seharusnya kehilangan pekerjaan. Bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan keluarga saya? 

Tuhan, saya seorang pria. Engkau yang menciptakan saya sebagai seorang pria, dan Engkau telah 

menciptakan saya untuk memenuhi bumi dan menguasainya, dan sekarang apa yang saya akan lakukan? 

Seharusnya tidak seperti ini. Pekerjaan seharusnya menyenangkan dan indah, dan tanah seharusnya 

memberikan apa yang saya inginkan darinya, namun tidak seperti itu lagi. Ada sesuatu yang salah. 

Perhatikan bagaimana hal ini dikatakan dalam Roma 8:22, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang 

segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, 

tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil 

menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita." Bisakah anda menangkap 

maknanya? Ciptaan mengerang seperti seorang perempuan yang sakit bersalin, dan di sini saya 

mengalami kilas balik karena saya teringat ketika istri saya akan melahirkan anak pertama kami, dan saat 

kami pergi ke rumah sakit, air ketubannya pecah. Istri saya cantik, namun anda seharusnya melihat 

wajahnya saat itu. Menderita, bukan? Dan saya juga menderita. Saya bahkan tidak bisa makan selama 

beberapa hari setelah itu karena saya menderita ketika melihat ia menderita, dan semua yang ia coba 

lakukan adalah membuat bayi ini keluar. Ia menginginkan bayi itu. Ia tidak sabar untuk menggendong 

bayi kami. Kami sudah membicarakannya. Ia hanya ingin mendapatkan bayi itu, dan kami menunggu, dan 

kami seperti mengatakan, "Sudah sembilan bulan kami tunggu-tunggu." Seandainya anda bisa melihat 

istri saya sebelum bayi kami keluar saat itu. Kami berharap untuk anak ini. Kami berharap untuk bayi kami 
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ini. Semua ciptaan sedang menunggu. Kita yang memiliki Roh Allah sebagai jaminan pertama, kita 

merindukan pembebasan tubuh kita.  

Saya ingin bertanya kepada anda tentang kisah anda, apakah anda memiliki harapan yang sama seperti 

yang dimiliki Ayub di tengah-tengah penderitaan anda? Perhatikan bagaimana Paulus menyimpulkan hal 

ini dalam Roma 8:24, "Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, 

bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi, jika 

kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayub sedang menunggu 

sesuatu terjadi. Ayub berharap pada seseorang. Ia berharap pada Allah, tetapi apa yang ia harapkan? Apa 

yang ia inginkan dari kesabarannya? Semua umat Allah telah menunggu sejak janji ini dibuat. Janji itu 

diberikan dalam kitab Kejadian, yaitu janji penebusan. Janji tentang seorang penebus, yang adalah 

seorang bayi. Janji tentang seorang anak, keturunan perempuan itu, dan apa yang akan dilakukan oleh 

benih perempuan itu? Ia akan berperang. Ia akan berperang melawan ular, melawan musuh Allah, dan Ia 

akan berperang melawan dosa dan melawan kematian, dan melawan rasa bersalah dan rasa malu, dan 

Allah akan menghancurkan hal itu. Ia akan menghancurkannya. Tetapi anak kami baru saja meninggal. 

"Ada seseorang yang akan datang, dan darahNya akan berseru lebih keras daripada darah Habel." Tetapi 

kami baru saja mengalami gempa dalam proporsi yang besar. "Ada seseorang yang akan datang, dan Ia 

akan menjaga umatNya dari murka Allah. Bukan dalam bahtera, tetapi dalam diriNya."  

Saya tahu apa yang akan kami lakukan. Kami akan membangun kembali. Kami akan membangun kota ini 

begitu banyak, dan kami akan membuatnya mencapai langit, dan kami akan membuat nama untuk diri 

kami sendiri, dan itulah bagaimana kami akan menemukan harapan. Kami akan membangun sebuah kota 

dan kami akan tinggal di sana, dan itu akan menjadi kota terbaik di dunia. Dan kami akan melakukannya 

untuk diri kami sendiri dan demi nama kami, dan kami akan dipandang sebagai orang-orang yang besar, 

dan kami akan bersatu. Namun Allah berkata, "Kamu tahu apa? Ada seseorang yang datang, dan Ia akan 

menyatukan orang dari setiap suku dan bahasa dan bangsa, dan Ia akan melakukannya untuk 

kemuliaanKu. "Dan kemudian Allah datang kepada Abraham dan Ia menjanjikan kepada Abraham 

seorang anak, seorang anak yang akan membawa berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dengan kata 

lain, Abraham, dalam benihmu akan muncul keturunan yang akan datang dari garis keturunanmu,  

seorang anak, dan anak itu akan membawa berkat bagi orang-orang dari Amerika Utara, dan kemudian 

dari Amerika Selatan, dan orang-orang dari China dan orang dari India, dan orang-orang dari Pakistan dan 

orang-orang dari Eropa, dan orang-orang dari Vietnam dan orang-orang dari Australia, dan tentunya bagi 

semua orang. Anak ini, Ia akan datang. 
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Perjanjian Lama adalah tentang janji-janji yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian anda dapat melihat 

sekilas lagi dalam kitab Kejadian, tentang Anak Allah yang dijanjikan. Anak Allah yang dijanjikan ini akan 

dibunuh untuk menutupi dosa-dosa umatNya. Apa yang terjadi paertama kali saat Adam dan Hawa 

berdosa? Allah menutupi mereka dengan kulit binatang. Satu kurban harus dilakukan, dan ketika  kurban 

itu dibuat, kulit binatang tersebut menutupi kesalahan dan rasa malu mereka. Lalu anda melihat 

Abraham, ia naik ke gunung dan mempersembahkan putra satu-satunya sebagai kurban, dan Allah 

berkata, "Tidak. Jangan bunuh anakmu. Aku akan menyediakan bagimu seekor domba jantan," dan Allah 

menyediakannya. Allah menyediakan pengganti demi umatNya. Ini menunjuk ke masa depan, menunjuk 

kepada seorang bayi yang akan lahir di Betlehem. Pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal yang telah ada 

sejak kekal datang dari surga ke bumi ini melalui inkarnasi, menjadi daging, dan Ia adalah Allah sejati dan 

manusia sejati. Roh Kudus turun atas Maria dan ia mengandung, dan melahirkan bayi ini. Dan itu 

membawa penderitaan bagi Maria, tetapi bayi yang dilahirkannya melalui sakit bersalin ini adalah 

harapan dunia, harapan yang telah dinantikan selama sembilan bulan, dan sembilan tahun ditambah 900 

tahun, dan ribuan tahun sebelumnya. Bayi yang akan datang dan bertumbuh menjadi seorang pria 

dewasa ini, yang akan bertumbuh dalam hikmat dan besarnya, dan yang dikasihi oleh Allah dan manusia, 

seorang yang akan dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tanpa dosa. Dan tidak seperti Adam yang 

pertama yang dicobai di taman Eden dan kemudian jatuh ke dalam dosa, Adam yang kedua ini akan 

dicobai di padang gurun oleh Iblis sendiri, dan Ia akan menang, Ia yang adalah anak domba yang kudus, 

sempurna, dan tanpa noda. 

Penebusan ini dijanjikan dalam kitab Kejadian, namun penebusan ini dapat dialami oleh Ayub. Perhatikan 

Ayub 19. Mari kita perhatikan Ayub 19 dan melihat penebusan ini. Bertahun-tahun sebelum penebusan 

ini dialami oleh Ayub, perhatikan hal ini, Ayub telah memiliki Penebus itu. Ayub memiliki Penebus, dan 

hubungan pribadi dengan Allah yang hidup. Lihatlah ayat 25, "Sebab aku tahu bahwa Penebusku, 

Pembelaku, Penyelamatku, Pembebasku, Dia yang kepadaNya aku berharap, Dia hidup." Ayub berkata, 

"Penebusku hidup. Saya akan mati, saya mungkin sakit, tapi dengarlah, saya tahu bahwa suatu hari nanti 

Penebusku akan hidup, dan ya, Ia akan mati tetapi Ia akan dibangkitkan." Ini adalah kisah yang indah. Itu 

adalah kisah nyata. Itu adalah kisah Allah. Ayub mengalami penebusan dan ia memiliki hubungan pribadi 

dengan Allah yang hidup. Menurut anda, bagaimanakah Ayub berhasil melewati penderitaan yang 

dialaminya? Tidak ada penjelasan lain selain bahwa Ayub mengenal Allah, dan Ayub percaya akan 

kebangkitan orang mati. Ia tahu bahwa pada akhirnya ia akan sembuh. Lihatlah ayat 26. Ayub 

mengatakan, "Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." 
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Mungkin hari berkabut, mungkin ada sesuatu yang misterius, tetapi Ayub mengatakan, "Aku akan mati, 

tetapi dalam dagingku aku akan melihat Allah." Saya tidak tahu bagaimana ia menyadari hal itu.  

Entah bagaimana, saya yakin bahwa suatu hari saya akan memiliki tubuh yang dibangkitkan, dengan mata 

yang dibangkitkan, dan mata yang dibangkitkan ini, yang tidak memerlukan kacamata lagi. akan melihat 

Allah yang benar dan hidup. Dan pada akhirnya, Ia akan bertindak. Allah akan berdiri dalam otoritasNya 

atas bumi. Ayat 26 mengatakan, "Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan 

melihat Allah." Lalu Ayat 27 mengatakan, "yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku; mataku 

sendiri menyaksikan-Nya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu.”  Ayub sedang 

berada di tengah-tengah kepedihan dan penderitaan dan ia berkata, "Ketika saya berpikir tentang 

Penebusku dan fakta bahwa Dia hidup, saya meluap-luap dalam kegembiraan, dan saya tidak sabar untuk 

melihatNya." Itulah pengharapan. 

Siapakah Penebusnya Ayub? Itu pertanyaan yang bagus. Anda tentu sudah tahu jawabannya, bukan? 

Yesus Kristus adalah Penebus Ayub. Ia sempurna dalam kekudusan. Ia dicobai dalam segala hal seperti 

kita, namun tanpa dosa. Ia mampu bersimpati dengan kelemahan kita karena dia sudah pernah berada di 

sini. Ia mengetahui kenyataan dalam dunia yang telah jatuh. Yesus tidak menjauhkan diriNya dari itu. Ia 

menangis ketika sahabatNya, Lazarus, meninggal. Ia tahu bagaimana rasanya dituduh dan ditinggalkan. Ia 

mengetahui pengalaman Ayub lebih baik daripada Ayub. Ia menderita lebih daripada Ayub. Ia terluka dan 

menderita lebih dari siapa pun yang pernah menderita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang 

penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup 

mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah 

yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul 

dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena 

kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh 

bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.  

Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan 

tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang 

kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan 

dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia 

terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah. Orang 

menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-

penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi TUHAN 



 

Página (Page) 
1
5 

 

berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban 

penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan 

terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku 

itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka 

dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan 

memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan 

nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia 

menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 

Bagaimana Ia membuat syafaat? Setelah Ia mati dan bangkit, Ia naik ke surga, dan di sana Ia membuat 

syafaat bagi umatNya, bahkan Ia sedang melakukan syafaat sekarang ini, dan Ia telah berjanji untuk 

datang kembali, dan sama seperti ketika Ia berjanji sebelumnya, ada waktu untuk menunggu, tetapi Ia 

akan datang kembali. Dan Dialah yang membawa penyembuhan utama bagi Ayub karena Dia adalah satu-

satunya harapan Ayub. Dialah yang membawa penyembuhan utama bagi Ayub. Lihat 1 Petrus 2:24, " Ia 

sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap 

dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh." Apakah ada penyembuhan 

dalam penebusan, dalam karya Kristus? Tentu saja. Pada suatu hari nanti Ia akan menyembuhkan 

umatNya, dan ketika Ia datang, pada kedatanganNya yang kedua, semua akan dibangkitkan dan semua 

akan menerima tubuh kebangkitan, dan bagi umatNya dari setiap suku dan bahasa dan bangsa, Ia akan 

menghapus segala air mata dari mata mereka dan kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada 

penderitaan dan kepedihan lagi, dan Ia akan mendirikan sebuah kerajaan, langit yang baru dan bumi yang 

baru, dan umatNya akan melihat Dia dan pengharapan mereka akan terwujud ketika mereka melihat DIa, 

Anak itu, yang sudah mereka nanti-nantikan. 

Kisah Ayub pada akhirnya menunjuk kepadaNya. Itulah makna seluruh Perjanjian Lama, yang berpusat 

pada Yesus. Bukankah itu yang Yesus katakan kepada murid-murid di jalan ke Emaus dalam Lukas 24? Ia 

mulai dengan Musa, lalu seluruh Perjanjian Lama, dan Ia berkata, "Semua itu berbicara tentang Aku." 

Yesus membuka mata mereka untuk melaihat kepada fakta bahwa Ia adalah pusat Alkitab. Dan 

penebusan tersedia bagi kita hari ini, dan itu diterapkan pada hari ini. Bagaimana penebusan itu tersedia? 

Melalui pertobatan dan iman. Berpaling dari dosa, percaya kepada Dia yang dijanjikan ini, yaitu Yesus 

yang telah mati sebagai pengganti orang berdosa, dan yang telah dibangkitkan, yang telah meremukkan 

kepala ular di kayu salib, yang menang atas dosa dan kematian dan neraka, dan yang satu hari nanti akan 

melemparkan ular yang sama ini ke dalam lautan api itu. Dan Ia akan mengambil umatNya, dan mereka 

akan membawa kemuliaan bagiNya dan pujian bagi kebesaranNya dan kebaikanNya untuk selama-
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lamanya. Dan bilamana umatNya mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, anda dapat yakin bahwa 

Allah ada bersama mereka. Bahkan, Allah beserta anda dan Ia akan menolong Anda dalam penderitaan 

anda. Ia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaanNya, dan Ia melakukan semua hal untuk kebaikan 

umatNya. Ia sedang bekerja untuk kebaikan Ayub. Ia membenarkan Ayub di tengah-tengah semua ini. Ia 

menunjukkan karakter Ayub. Ia menunjukkan kepada Ayub kesetiaanNya dan rahmatNya, dan Ia 

memberikan ketekunan kepada Ayub, dan Ia sedang dimuliakan dan, pada saat yang sama, Ia adalah baik 

kepada Ayub. 

Saya menyukai Mazmur 46:12-3, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai 

penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, 

sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut." Allah menyertai umatNya, terutama di saat-saat kita 

membutuhkan pertolongan. Pada akhirnya, Allah akan menyembuhkan anda dari penderitaan anda. Allah 

akan menyembuhkan anda dari penderitaan anda. Kita telah melihat hal tersebut. Mereka yang berharap 

kepadaNya, yang melihat kembali ke salib dan kebangkitan, dan itu adalah pengharapan keselamatan 

mereka, dan mereka memandang ke depan, dan itu adalah pengharapan mereka akan satu tubuh yang 

baru, langit yang baru dan bumi yang baru, untuk melihat Allah dan bersama Dia untuk selamanya. Allah 

akhirnya akan menyembuhkan anda dari menyakiti anda. 

Semua ini membawa kita pada kenyataan bahwa begitu sering, ketika kita mengalami penderitaan di 

masa sekarang, kita cenderung untuk fokus pada diri sendiri dan hanya melihat apa yang terjadi dalam 

hidup kita. Saya ingin mendorong anda sebagai umat Allah pagi ini, dan Ayub tidak melihat ini, tetapi 

Allah yang memberikan kepada kita penyataan ini, bahwa anda dapat menyadari bahwa ada kisah yang 

lebih besar, dan kisah yang lebih besar ini dapat diterapkan untuk hal-hal yang kecil. Bahkan, kisah yang 

lebih besar ini membawa perspektif yang penuh pengharapan untuk umat Allah. Ini menunjukkan dengan 

jelas bahwa Allah berdaulat. Ia berdaulat atas penderitaan kita, dan Ia melakukan segala sesuatu untuk 

kemuliaanNya, dan kebaikan umatNya, dan Ia sepenuhnya dapat dipercaya, dan Ia sepenuhnya dapat 

menjadi tumpuan pengharapan kita. 

 

Ayub 42: 

Maka jawab Ayub kepada TUHAN,  "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan 

tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa 

pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib 

bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan 
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menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang 

Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku 

dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada 

Ayub, maka firman TUHAN kepada Elifas, orang Téman: "Murka-Ku menyala terhadap engkau dan 

terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh 

sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku 

Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku 

Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannyalah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak 

melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub." 

Maka pergilah Elifas, orang Téman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan 

seperti apa yang difirmankan TUHAN kepada mereka. Dan TUHAN menerima permintaan Ayub.  

Lalu TUHAN memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN 

memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah 

kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan 

bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh 

karena segala malapetaka yang telah ditimpakan TUHAN kepadanya, dan mereka masing-masing 

memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang 

selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing 

domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh 

orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan; dan anak perempuan yang pertama diberinya nama 

Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapukh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan 

yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-

saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-

anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. 

  

Terpujilah Allahnya Ayub. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. 


