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Kalau anda membawa Alkitab, dan saya harap anda membawanya, saya mengundang anda 
untuk membuka bersama dengan saya, Ayub pasal 32.  Dalam beberapa pembahasan ini, ada 
beberapa orang yang menghubungi saya dan berbicara mengenai bagaimana anda sudah 
melihat kebenaran-kebenaran yang kita perhatikan bersama dari Kitab Ayub, yang sungguh-
sungguh bisa nampak dinyatakan di dalam kehidupan anda dan keluarga anda saat anda 
menjalani masa-masa penderitaan baik di masa lalu maupun yang sedang anda alami saat ini. 
 
Kita sudah melihat kedaulatan Allah di dalam penderitaan.  Dalam pembahasan yang lalu kita 
sudah melihat kecukupan dari di dalam penderitaan, bagaimana kehadiran-Nya dan kebaikan-
Nya dan hikmat-Nya dan pengharapan-Nya cukup dalam memelihara kita melewati penderitaan 
kita.  Dan hal itu, di dalam kenyataan itu, akan sungguh-sungguh cukup bagi kita untuk percaya 
kepada Allah, tetapi apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam pasal 32 adalah bahwa di dalam 
pasal ini kita menemukan sebuah gambaran keseluruhan yang baru.  Di sana kita menemukan 
apa yang saya sebut sebagai tujuan Allah di dalam penderitaan kita.  Kemungkinan ini adalah 
saat dimana kita paling dekat dengan jawaban untuk pertanyaan mengapa kita menderita.   
Mengapa kita harus mengalami penderitaan?  Apa tujuan yang ada di balik penderitaan kita? 
 
Sampai titik ini, Ayub sudah melakukan banyak percakapan dengan ketiga sahabatnya, dan ia 
pada dasarnya menegur mereka semua dan menunjukkan kekeliruan dari doktrin mereka.  Anda 
melihat ke dalam pasal 32 dan anda menemukan ada satu tokoh baru yang muncul di sini.  
Namanya adalah Elihu.  Elihu memunculkan banyak pertanyaan di antara para ahli Alkitab.  
Banyak orang yang bahkan tidak punya bayangan tentang siapa Elihu ini.  Nampaknya tokoh ini 
cukup cerdas, dan pada saat yang sama juga menunjukkan tanda-tanda kesombogan.  Anda 
melihat pasal 32 sampai pasal 37 sekaligus, dan akan muncul di dalam pikiran anda bahwa 
orang ini memang cukup sombong dan banyak memusatkan perhatian kepada diri sendiri. 
 
Yang sangat menarik adalah ketika anda masuk ke dalam pasal 38 dan Allah berbicara, Allah 
menegur ketiga sahabat Ayub, tetapi tidak menegur Elihu dan banyak yang mengatakan bahwa 
hal itu menunjukkan kalau hal-hal yang dikatakan oleh Elihu memiliki dasar yang snagat kua dan 
sebenarnya membuka jalan untuk apa yang akan kita lihat mengenai pribadi Allah di dalam Ayub 
38 sampai 42.  Dan karena itu saya ingin kita memikirkan mengenai tujuan Allah di dalam 
penderitaan berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Elihu kepada Ayub.  Ayub tidak 
pernah memberikan jawabannya secara langsung.  Pasal 32 sampai pasal 37, semuanya adalah 
perkataan Elihu. 
 
Sekarang, saya ingin anda melihat tiga pondasi dari awal tentang tujuan Allah di dalam 
penderitaan, dan saya ingin kita menyelaminya.  Kita akan memperhatikan keseluruhan bagian di 
dalam pasal 32 sampai pasal 37, dan saya ingin anda melihat gambaran ini.  Inilah penjelasan 
mengenai mengapa berkaitan dengan Allah dan penderitaan di dalam Kitab Ayub.  Ada tiga 
pondasi, yaitu, yang pertama, Allah memiliki tujuan, Allah memiliki tujuan.  Mari kita buka pasal 
36 ayat 5, sebuah ayat kunci dalam bagian ini dari Kitab Ayub.  Allah memiliki tujuan.  Pasal 36:5.  
Elihu berbicara kepada Ayub dan ia mengatakan demikian, ―Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun 
tidak memandang hina apa pun.‖  Dan kemudian bagian kedua dari ayat itu, ―Ia perkasa dalam 
kekuatan akal budi.‖  Anda bisa menggaris bawahi bagian ini, kebenaran kunci, Allah kuat di 
dalam rencana-Nya. 
 
Ayub sudah bergumul di sepanjang kitab sampai pasal itu.  Apakah penderitaan yang terjadi 
padaku, apakah itu tanpa alasan atau ada tujuannya?  Apakah ada sesuatu di balik penderitaan 



itu atau apakah Allah hanya sekedar mau membuat saya menderita saja?  Dan Elihu 
mengatakan dengan sengat jelas, Allah memiliki tujuan dan Ia sangat kuat dalam hikmat-Nya dan 
tidak ada, sama sekali tidak ada, yang terjadi dari Allah yang hanya sekedar terjadi saja atau 
tanpa alasan, semuanya memiliki tujuan.  Allah memiliki tujuan. 
 
Pondasi yang kedua, tujuan Allah kadangkala berbeda, tujuan Allah kadangkala berbeda.  Mari 
kita melihat pasal 37 untuk menemukan hal ini.  Sayatidak mengatakan bahwa tujuan Allah 
berubah-ubah, bahwa tujuan itu fleksibel dan nampaknya berubah-ubah bergantung kepada 
perasaan atau mood-Nya Allah.  Bukan itu yang saya maksud.  Tujuan Allah itu kuat, dan sudah 
ditetapkan.  Tetapi saya ingin anda melihat bagaimana Allah bekerja di dalam berbagai situasi, 
dalam berbagai keadaan seringkali memiliki tujuan yang berbeda, berbagai tujuan sekaligus. 
 
Kalau anda masuk ke dalam pasal 37, dan yang kita lihat di sini adalah Elihu mulai berbicara 
mengenai karya penciptaan Allah.  Perhatikan pasal itu, mulai ayat 2. 
 
 
“
2 
Dengarlah suara Allah, hai kamu semua;  

dengarlah guruh yang keluar dari mulut-Nya. 
3
 Ke seluruh langit, dilepaskannya kilat-Nya;  

dikirim-Nya petir-Nya ke ujung-ujung dunia. 
4 
Kemudian, terdengar suara-Nya menderu,  

bunyi megah guntur dan guruh;  

dan di tengah suara yang menggelegar,  

petir berkilat sambar-menyambar. 
5 
Karena perintah Allah, maka mujizat terjadi,  

hal-hal ajaib yang tak dapat kita fahami 

 
Kemudian ia mulai berbicara mengenai berbagai hal yang dilakukan-Nya di alam semesta, dan 
secara khusus dijelaskan mengenai badai ini.   
 
Tetapi kalau anda melihat ke dalam ayat 13, saya ingin kita perhatikan ayat ini.  ―Allah memberi 
hujan untuk membasahi tanah, atau juga untuk menghukum umat manusia; mungkin pula untuk 
memperlihatkan kepada mereka, betapa besar kasih-Nya yang tetap untuk selamanya.‖  Apakah 
anda melihatnya?  Awan, hujan badai, diberikan oleh Allah kadangkala untuk menghukum, dan 
kadangkala untuk membasahi tanah dan memperlihatkan betapa besar kasih-Nya.  Dan karena 
itu, gambarannya adalah, awan hujan yang sama, memiliki tujuan yang berbeda.  Anda bisa 
melihat ke berbagai bagian yang berbeda di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru untuk 
melihat Allah menurunkan badai sebagai hukuman bagi umat-Nya dan Allah menurunkan hujan 
untuk memberkati umat-Nya dan menunjukkan kasih setia-Nya kepada umat-Nya.  Gambaran 
yang sama mengenai hujan memiliki tujuan yang berbeda dalam waktu yang berbeda dan inilah 
gambaran yang bisa kita lihat di sini. 
 
 
Tujuan Allah di dalam penderitaan, dan ada lima cara yang berbeda dalam kita memandang 
bagaimana Allah memakai penderitaan.  Allah memakai penderitaan dengan cara yang berbeda 
pada waktu yang berbeda.  Bahwa tidak dalam setiap keadaan penderitaan maka pasti hal yang 
sama yang sedang dilakukan Allah; bahwa kita bisa dengan pasti menebak apa motivasi Allah 
melakukannya.  Bahkan, kita harus sangat berhati-hati dalam usaha untuk menebak secara pasti 
tentang motivasi Allah dan berusaha menjawab pertanyaan ini, karena ingat peristiwa Ayub, 
sebagai contoh di dalam kitab ini, ia masih tidak tahu dan tidak pernah bisa mengetahui, sejauh 
yang kita lihat ada di dalam kitab ini, tentang percakapan antara Allah dengan Iblis yang 
dituliskan di awal Kitab Ayub.  Ia masih tidak bisa memahami sepenuhnya apa tujuan Allah dalam 



keseluruhan gambaran kehidupannya. Tetapi kita akan melihat sedikit mengenai hal itu.  Ingat, 
Allah memiliki tujuan dan kadangkala tujuan Allah itu berbeda. 
 
Yang ketiga, tujuan Allah selalu baik.  Elihu sampai kepada kesimpulan di bagian akhir 
nasehatnya.  Ayat 23 dari pasal 37, ―Sungguh besar kuasa Allah kita; tak sanggup kita 
menghampiri-Nya, Ia jujur dan adil senantiasa; tak pernah Ia menindas manusia.‖  Ini kuncinya.  
Bagian dari inti penjelasan Elihu kepada Ayub adalah bahwa penderitaan itu baik untuk Ayub, 
penderitaan itu adalah rencana yang baik di Tangan Allah.  Ada tujuan yang baik, dan bukan 
tujuan untuk menindas, tujuan penderitaan itu baik di Tangan Allah. 
 
Tadi pagi saya berpikir, ketika saya mempersiapkan dan mempelajari teks ini lagi, tentang tujuan 
Allah di dalam penderitaan, bahkan sekarangpun saya masih tetap memikirkan hal itu.  Seorang 
hamba Tuhan bercerita mengenai bencana yang terjadi di Amerika beberapa tahun lalu.  Ia 
tinggal di New Orleans dan ketika badai Katrina melanda wilayah itu, rumah mereka ikut 
terendam dan hampir tenggelam sama sekali.  Ketinggian air di rumahnya adalah tiga meter dan 
saat itu mereka merasa bahwa dunia mereka dijungkirbalikkan sama sekali.  Dia dan 
keluarganya harus mengungsi ke tempat penampungan di Central Lousiana, dan menyaksikan 
berita melalui video proyektor yang disambungkan ke TV. 
 
Ketika badai Katrina itu baru terjadi, ada helikopter yang melayang-layang mengelilingi kota New 
Orleans, dimana mereka tinggal.  Saat itu, dia berkata kepada isterinya, ―Saya yakin bahwa 
rumah kita akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja.‖  Dia berusaha untuk 
menenangkan isterinya meski ia tahu bahwa ia tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan 
sesuatu, dan hal itu dikatakannya hanya untuk menenangkan isterinya saja.  Lalu tiba saatnya 
keadaan memburuk dan mereka harus diungsikan memakai helikopter juga.  Saat mereka 
melintasi daerah tempat tinggal mereka, mereka hanya bisa melihat atap pom bensin yang 
sangat dekat dengan rumah.  Pom bensin itu juga tenggelam dan hanya nampak atapnya saja.  
Saat itulah, dia mengatakan, dia baru sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan mereka 
baru saja ditunggangbalikkan. 
 
Cukup lama mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka, dan bahkan sebelum mereka bisa 
kembali menempati rumah mereka, mereka harus pindah karena pelayanan di negara bagian 
lainnya.  Dia bisa melihat gambaran mengenai tujuan Allah, bahwa dia tidak bisa membayangkan 
bahwa beberapa tahun lalu ia harus duduk di tempat penampungan pengungsian dan kemudian 
melihat rumahnya yang hancur berantakan diterpa badai dan banjir dahsyat, tetapi sekarang ia 
mendapatkan kesempatan untuk melayani di tempat yang lain lagi.  Tujuan Allah—Ia memiliki 
tujuan, kadangkala tujuan itu berbeda, tetapi tujuan itu selalu baik, selalu baiki, tidak pernah 
menindas manusia, selalu baik, dan selalu baik. 
 
Itu adalah pondasi-pondasinya.  Sekarang di atas pondasi itu saya ingin kita menyelam lebih 
dalam ke dalam kepada tujuan Allah di dalam penderitaan.  Sekarang, sekali lagi, kita harus 
sangat berhati-hat, ketika kita berjalan melalui penderitaan, kita harus sangat berhati-hati.  Kita 
tidak memiliki perspektif Surgawi, jadi kita harus sangat berhati-hati agar kita tidak langsung 
mengambil keputusan, bahwa inilah yang sedang dilakukan Allah, berhati-hati dalam 
menentukan apa motivasi Allah di balik tindakan ini atau tindakan itu.  Tetapi yang saya ingin 
untuk anda lihat adalah tujuan-tujuan yang berbeda dari Allah mulai dibukakan saat Elihu 
berbicara dengan Ayub, dan saya ingin anda berpikie bagaimana tujuan-tujuan itu diaplikasikan 
di dalam penderitaan yang mungkin anda alami sekarang, atau yang pernah anda alami dahulu.  
Pikirkan mengenai tujuan Allah di dalam penderitaan. 
 
Pertama, Allah memakai penderitaan untuk memurnikan iman kita.  Ia memakai penderitaan 
untuk memurnikan iman kita.  Mari kita lihat kembali Ayub 32:10.  Ini adalah bagian awal, dan 
salah satu dari apa yang dilakukan Elihu adalah ia berusaha sejak awal sekali untuk memisahkan 
dirinya dari ketiga sahabat Ayub yang lain.  Ia mau menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak 
mengatakan hal yang sama dengan apa yang mereka katakan.  Ingat bahwa doktrin mereka 
adalah doktrin yang palsu, Injil palsu.  Mereka mengatakan bahwa Allah selalu membuat makmur 



orang-orang benar, dan Ia selalu membuat susah orang-orang berdosa, dan karena itu, karena 
Ayub menderita kesusahan, ia pasti seorang berdosa. 
 
Elihu menjauhkan dirinya dari mereka dan dari beberapa hal yang sudah dikatakan oleh Ayub.  
Perhatikan ayat 10, ―Sebab itu, dengarkanlah aku; izinkanlah aku mengatakan pendapatku. 
32:11 Dengan sabar aku mendengarkan ketika kamu berbicara, dan menanti ketika kamu 
mencari kata-kata yang bijaksana. Kuperhatikan dengan saksama; kudengar kamu menemui 
kegagalan.‖ Berbicara kepada sahabat-sahabatnya, ―Kesalahan dalam kata-kata Ayub tak dapat 
kamu buktikan. Bagaimana dapat kamu katakan bahwa hikmat telah kamu temukan? Karena 
kamu terpaksa menyerah. Yang bisa menjawab Ayub hanyalah Allah. Kepadamulah Ayub 
berbicara, dan bukan kepadaku, tetapi aku tak akan memberi jawaban seperti kamu.‖ 
 
Jadi, ia memisahkan diri dari mereka.  Elihu tidak mau mengatakan bahwa Ayub mengalami 
penderitaan ini karena ia berdosa, dan karena itu, kalau Ayub mau berdamai dengan Allah maka 
semuanya akan beres.  Itu yang kita lihat dalam pembahasan kita yang lalu, dan kita sudah 
melihat bahwa pemahman itu tidak memiliki dasar.  Elihu mengatakan, bukan itu yang mau aku 
katakan.  Pada saat yang sama, Elihu mau mengatakan bahwa penderitaan yang sedang dialami 
oleh Ayub adalah dimaksudkan untuk memurnikan imannya, meski tidak secara langsung 
berkenaan, bisa dikatakan demikian, dengan suatu dosa secara langsung di dalam kehidupan 
Ayub, tetap saja hal penderitaan itu memiliki kaitan dengan pemurnian yang akan terjadi di dalam 
imannya. 
 
Mari kita beralih ke pasal selanjutnya, pasal 33.  Perhatikan apa yang dikatakan Elihu.  Ia 
mengatakan, ―Allah berbicara dengan berbagai cara, namun tak seorang pun memperhatikan 
perkataan-Nya.‖  Kita akan kembali ke ayat itu sebentar, ―sedang orang tidur nyenyak di waktu 
malam, dalam mimpi dan penglihatan, Allah berbicara. Allah menyuruh mereka mendengarkan; 
dikejutkan-Nya mereka dengan teguran-teguran.‖  Perhatikan, penjelasan tentang tujuannya, 
―Maksud-Nya supaya mereka berhenti berdosa dan meninggalkan kesombongan mereka. Tidak 
dibiarkan-Nya mereka mengalami kehancuran; dilindungi-Nya mereka dari kematian.‖  Apakah 
anda melihat tujuannya di sini?  Allah mungkin berbicara kepada seseorang, melakukan berbagai 
hal di dalam kehidupan manusia untuk membuat mereka berhenti berdosa, untuk membuat 
manusia menanggalkan kesombongan mereka.  Bukan hanya untuk mengatakan, kamu sudah 
melakukan kesalahan, tetapi juga untuk menjaga agar mereka tidak kembali melakukan 
kesalahan lagi, dan untuk membuat manusia meninggalkan kesombongan mereka.  Allah 
mungkin melakukan tindakan tertentu atau memberikan suatu keadaan tertentu di dalam 
kehidupan seseorang untuk, ―melindungi mereka dari kematian,‖ sesuatu yang sangat menarik.  
Dalam ayat itu, gambarannya adalah tentang lubang kebinasaan, dan di dalam pasal ini kata itu 
diulangi beberapa kali. 
 
Perhatikan di dalam ayat 22, anda bisa melingkari ayat itu.  Di dalam ayat 18 disebutkan 
mengenai melindungi dari kematian.  Ayat 23, ―Mungkin satu di antara seribu malaikat Allah yang 
mengingatkan manusia akan tugasnya, akan datang menolong dia. Dengan iba malaikat itu akan 
berkata, 'Lepaskanlah dia, tak boleh ia turun ke dunia orang mati. Inilah uang tebusan, agar ia 
bebas lagi.' Tubuhnya akan menjadi kuat perkasa segar seperti orang muda. Bila ia berdoa, Allah 
akan mengasihaninya, maka ia akan memuji Allah dengan gembira dan Allah akan memulihkan 
keadaannya.‖ 
 
Dengarkan, ―Maka di depan umum ia akan berkata, 'Yang jahat kuanggap baik, besarlah dosaku, 
namun Allah tidak menghukum aku.' Allah mencegah aku pergi ke dunia orang mati, sehingga 
aku masih hidup kini.‖  Dan selanjutnya, ―Dengan berulang kali, Allah telah melakukan semua ini, 
supaya Ia dapat menyelamatkan manusia dan memberi kebahagiaan dalam hidupnya.‖  Inilah 
gambarannya.  Elihu tidak mengatakan bahwa anda menderita karena anda jahat.  Namun, ia 
mengatakan bahwa penderitaan adalah bukti bahwa Allah menebus anda, memurnikan anda, 
memperbaharui anda, memulihkan anda dan menjaga agar and atiak masuk ke dalam dunia 
orang mati.  Ada tujuan pemurnian di tengah-tengah penderitaan dan tujuan pemurnian adalah 
tujuan yang baik. 



 
Meminjam ilustrasi dari pembahasan kita yang lalu yang saya pakai mengenai masuk ke ruang 
gawat darurat karena patah tangan, dan kita semua tahu bahwa kalau kita ada dalam keadaan 
yang demikian, maka seringkali yang terjadi adalah para dokter akan melakukan banyak hal yang 
sangat menyakitkan.  Sangat tidak menyenangkan ketika tulang yang keseleo dikembalikan ke 
tempatnya, dan membayangkannya saja sama sekali tidak menyenangkan tentang proses itu 
dan memang para dokter mengatakan bahwa hal itu akan menyakitkan, tetapi rasanya ia terlalu 
menggampangkan rasa sakit itu.  Ketika tulang yang keseleo dikembalikan ke tempatnya, 
sakitnya tidak tertahankan, tetapi hal itu membawa apa, membawa kebaikan.  Sangat 
menyakitkan tetapi membawa kebaikan.  Ini bagian dari proses pemurnian.  Ini gambaran yang 
diberikan oleh Elihu kepada kita di dalam Kitab Suci.  Dan hal itu juga seringkali muncul di dalam 
Perjanjian Baru. 
 
Ibrani 12, saya harap kita memiliki cukup waktu untuk membahas banyak hal dari sana, tetapi 
mari kita coba lihat saja Ibrani 12:10-11, ―Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek 
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, 
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia 
diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah 
kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.‖  Yakobus 1:2-4, 
―Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan 
ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi 
sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa pun.‖  Apakah anda mau menjadi dewasa?  
Apakah anda mau sempurna di dalam iman anda?  Yakobus mengatakan bahwa penderitaan 
adalah bagian dari hal itu. 
 
Beberapa gambaran anda lihat di dalam 1 Petrus 1:2-7, yang dikatakan oleh Petrus kepada 
orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang dianiaya, dan ia mengatakan, 
―Allah membiarkan semua ujian itu, Ia menetapkan semua ujian yang akan engkau jalani di 
dalam kehidupanmu sehingga imanmu akan terbukti keasliannya.‖  Roma 5:3, ―Kita bernegah 
dalam penderitaan kita.‖  Paulus mengatakan demikian.  Aneh sekali.  Kita bermegah di dalam 
penderitaan kita.  Bagaimana anda bisa bermegah di dalam penderitaan, karena kita tahu bahwa 
penderitaan akan mendatangkan ketekunan, ketekunan, karakter dan karakter, pengharapan.  
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam 
hati kita dengan Roh Kudus yang diberikan-Nya kepada kita. 
 
Jadi kenyataanya adalah, ketekunan, karakter dan pengharapan—apakah ada yang mengingini 
hal-hal itu?  Semuanya bermula dari penderitaan.  Bahkan, implikasi dari semua ayat ini adalah 
bahwa kita tidak akan menjadi dewasa dan sempurna di dalam iman kalau tidak ada penderitaan.  
Gambarannya adalah Alkitab memberikan kepada kita beberapa dimensi kesalehan yang 
diberikan hanya kepada mereka yang melalui penderitaan, karena ada proses pemurnian yang 
berlangsung di sana.  Penderitaan menjadikan pertumbuhan, kedewasaan dan sempurna di 
dalam Kristus bisa terjadi.  Jadi kadangkala Allah memakai penderitaan untuk memurnikan iman 
kita.  Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. 
 
Kedua, Allah memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kemuliaan-
Nya.  Kembali kepada pasal 33:12. Saya ingin anda mendengarkan apa yang dikatakan Elihu di 
sini.  Ayub sudah bergumul dengan karakter Allah di tengah penderitaannya, bertanya-tanya 
tentang karakter Allah, bahkan kadangkala juga sampai mempertanyakan karakter Allah itu.  Dan 
di salah satu titik itulah dimana ia nampak seperti berseru kepada Allah agar Allah mengatakan 
sesuatu kepadanya.  Anda pernah di sana, berjalan melalui berbagai macam penderitaan di 
dalam kehidupan anda dan nampaknya Allah berdiam diri, nampaknya Ia tidak mau mengatakan 
apapun, mungkinkah bahwa Ia lupa detail yang terjadi di dalam kehidupan anda? 
 
Perhatikan apa yang dikatakan Elihu mengenai hal itu kepada Ayub.  Ia mengatakan, ―Hai Ayub, 
pendapatmu salah belaka!‖  ayat 12.  ―Sebab Allah lebih besar daripada manusia. Mengapa 



engkau menuduh Allah bahwa Ia tak mengindahkan keluhan manusia? Allah berbicara dengan 
berbagai cara, namun tak seorang pun memperhatikan perkataan-Nya.‖  Mari kita berhenti 
sejenak di sini.  Gambaran yang diberikan oleh Elihu adalah bahwa Allah sedang berbicara, Ia 
senantiasa berbicara tetapi mungkin Ia tidak menyampaikannya dengan cara seperti yang biasa 
kita ketahui ketika Ia berbicara.  Ia mungkin tidak mengatakan hal-hal yang biasa anda dengar 
dari Dia.  Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah berdiam diri.  Dan karena itu Elihu mengatakan, 
―Bagaimana Allah berbicara, di dalam mimpi, dalam penglihatan di waktu malam.‖  Ayat 15, 
―Sedang orang tidur nyenyak di waktu malam, dalam mimpi dan penglihatan, Allah berbicara. 
Allah menyuruh mereka mendengarkan; dikejutkan-Nya mereka dengan teguran-teguran.‖  Dan 
anda melihat tujuan seperti yang kita lihat sebelumnya. 
 
Kemudian mari kita turun ke dalam ayat 19, ―Allah menegur orang dengan mendatangkan 
penyakit sehingga tubuhnya penuh rasa sakit. Si sakit kehilangan nafsu makan, makanan yang 
paling lezat pun memuakkan.‖  Jadi Allah masih sedang berbicara, mungkin dengan cara begini 
di satu masa, dan dengan cara yang lain di tempat yang lain.  Jadi bagaimana Allah menyatakan 
diri-Nya?  Elihu menunjukkan tiga cara yang paling utama dimana Allah menyatakan diri-Nya.  
Yang pertama adalah melalui ciptaan.  Ini nampak di keseluruhan perkataan Elihu, khususnya 
kalau anda melihat ke dalam pasal 36 dan 37, yang akan kita lihat sebentar lagi secara lebih 
mendalam dan sudah kita lihat secara sepintas, ini gambaran tentang Allah di dalam ciptaan, di 
dalam hujan badai dan kilat dan guntur.  Allah bekerja setiap saat dan kita melihat pekerjaan-
Nya.  Jangan meragukan bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah penderitaan anda.  Anda 
melihat Dia, Ia memelihara segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ia bekerja dengan segala 
cara di dalam ciptaan.  Jadi Allah menyatakan diri di dalam ciptaan. 
 
Yang kedua, Allah menyatakan diri di dalam Firman.  Inilah yang kita lihat—kembali kepada ayat 
15, ―Sedang orang tidur nyenyak di waktu malam, dalam mimpi dan penglihatan, Allah berbicara.‖ 
Ini frase yang luar biasa, ―Allah menyuruh mereka mendengarkan; dikejutkan-Nya mereka 
dengan teguran-teguran.‖  Sekarang, ingat bahwa ini adalah mengenai Ayub yang hidup dui 
jaman Bapa-Bapa Iman, masa Abraham, Ishak, dan Yakub.  Tidak perlu dijelaskan bahwa orang-
orang itu belum memiliki Alkitab seperti yang ada di tangan kita sekarang.  Isi dari Alkitab belum 
dituliskan pada jaman itu.  Sebagai akibatnya, gambarannya, adalah anda harus mendengar 
gambaran tentang Allah berbicara di telinga manusia, dan betapa luar biasanya ketika kita 
memahami bahwa Kitab yang kita pegang di tangan kita ini adalah gambaran tentang pernyataan 
Allah, perkataan-Nya di telinga kita dan menunjukkan kepada kita siapakah Dia dan menjelaskan 
kepada kita siapakah Dia.  Kita memiliki harta yang tak ternilai didalamnya dimana Allah 
menyatakan diri di sana.  Ia menyatakan diri di dalam ciptaan, Ia menyatakan diri di dalam 
Firman. 
 
Tetapi yang sangat menarik adalah—dan kita sudah memahami hal ini, Allah menyatakan diri-
Nya di dalam ciptaan dan Allah menyatakan diri-Nya di dalam Firman.  Tetapi ketika anda melihat 
ke dalam ayat 19 dan kita membaca di sana, ―Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, 
dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya.‖  Allah menyatakan diri-Nya di 
dalam ciptaan dan di dalam Firman, dan Ia juga menyatakan diri-Nya di dalam penderitaan kita.  
Penderitaan adalah bagian dari pernyataan Allah.  Itulah gambaran yang diberikan Elihu kepada 
Ayub.  Dan kita perlu memikirkan hal ini, kita mengingat bahwa dalam beberapa hari ini, kita 
mempelajari Alkitab, kebesaran karakter Allah yang sudah kita lihat.  Kebesaran kedaulatan Allah 
yang adil dibeberkan dengan jelas di sepanjang Kitab ini.  Kita melihat kehadiran-Nya dan kuasa-
Nya dan hikmat-Nya dan pengharapan dari-Nya, semua sisi tentang siapa Allah dijelaskan dalam 
setiap halaman dari Kitab ini.  Kita bahkan belum masuk ke bagian klimaks kitab ini di dalam 
Kitab Ayub 38-42 dimana kita melihat Allah berbicara dan menyatakan diri-Nya di dalam salah 
satu dari pernyataan yang paling jelas tentang siapakah Dia di sepanjang Perjanjian Lama. 
 
Bukankah luar biasa bahwa di dalam Kitab ini, di dalam Alkitab, yang memberikan kepada kita 
gambaran yang sangat berat, gambaran yang menyedihkan mengenai penderitaan, kita juga 
melihat salah satu gambaran yang paling agung, paling mulia tentang Allah.  Apakah anda 
melihat ada kaitan antara keduanya di sini?  Bahwa ungkin di dalam titik yang paling menyakitkan 



dari penderitaanlah kemudian keagungan dan kemuliaan karakter Allah dinyatakan dengan lebih 
jelas.  Inilah gambarannya.  C. S. Lewis mengatakannya dengan sangat jelas dalam buku yang 
ditulisnya yang berjudul The Problem of Pain.  Ia mengatakan, ―Allah berbisik di dalam 
kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi ia berseru dalam penderitaan kita.  Ia 
memakai pengeras suara untuk membangunkan dunia yang tuli.‖ 
 
Allah menyatakan diri-Nya, kemuliaan-Nya di dalam penderitaan kita.  Lalu, apa yang dinyatakan-
Nya tentang diri-Nya?  Elihu menunjukkan tiga karakteristik Allah di dalam pasal-pasal itu, enam 
pasal di sana.  Yang pertama, Ia adil.  Ini nampak dalam pasal 34 dan psal 35.  Perhatikan pasal 
34:10.  Saya ingin anda melihat gambaran tentang keadilan Allah yang dijelaskan oleh Elihu 
kepada Ayub.  Ayat 10, pasal 34, Elihu mengatakan, ―Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang 
berakal budi, dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari 
pada Yang Mahakuasa untuk berbuat curang. Malah Ia mengganjar manusia sesuai 
perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak 
berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan‖  Ini penegasan yang luar 
biasa mengenai keadilan Allah. Tidak masuk akal untuk membayangkan Allah berlaku curang, ini 
kebenaran yang sangat besar. 
 
Kita sudah melihat bahwa Allah berdaulat.  Ia memiliki kedaulatan mutlak atas segala sesuatu 
yang terjadi di dalam Kitab Ayub.  Pada saat yang sama, tidak disebutkan sama sekali di dalam 
Kitab Ayub kalau Allah dituduh melakukan kesalahan, kejahatan, sama sekali tidak pernah.  
Justru, siapa yang dituduh melakukan kejahatan, yang melakukan kesalahan di dalam gambaran 
ini?  Iblis yang secara moral bertanggungjawab atas kejahatan.  Iblis, manusia berdosa, secaara 
moral bertanggungjawab atas kejahatan.  Allah, berdaulat secara mutlak, Iblis dan manusia 
berdosa, yang bertanggungjawab secara moral.  Inilah gambarannya.  Ayub tidak melakukan 
dosa dengan menuduh Allah berlaku tidak semestinya, akhir dari Ayub pasal 1.  Itulah 
gambarannya. 
 
Jadi Allah berdaulat, pada saat yang sama, tidak ada yang berasal dari Tangan Allah yang jahat, 
tidak ada.  Semua yang berasal dari Tangan-Nya itu baik, itu gambarannya. Ia adil.  Dan Ayub 
sudah di tepi jurang, dan mungkin beberapa kali sudah jatuh dalam meragukan pengadilan Allah, 
mempertanyakan keadilan Allah, mungkin bahkan berpikir bahwa Ia tidak adil.  Dan Elihu 
menyatakannya dengan jelas, Allah sepenuhnya adil.  Kalau Ia melakukan kecurangan, lalu 
bagaimana Ia bisa menghakimi dunia?  Mustahil.  Ia adil. 
 
Bukan hanya adil, Ia penuh kasih karunia.  Kita sudah melihat anugerah di dalam Pasal 33 dalam 
gambaran mengenai tebusan dan pemulihan dan menjaga kehidupan kita dari jurang maut, tetapi 
mari kita melihat pasal 36, perhatikan pasal 36 ini, dan saya mau menunjukkan kepada anda 
betapa indahnya frase di tengah pasal ini.  Ayat 15 dan 16, saya ingin anda melihat kasih karunia 
Allah di sini.  Perhatikan apa yang dikatakan di sana.  Elihu mengatakan, ―Dengan sengsara Ia 
menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan Ia membuka telinga mereka. Juga engkau 
dibujuk-Nya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja 
hidanganmu yang tenang dan penuh lemak.‖  Bukankah ini frase yang sangat luar biasa?  Ia 
membebaskan anda di dalam penderitaan anda.  Ia berbicara kepada anda di tengah-tengah 
kesusahan anda.  Ia merebut anda, Ia merebut anda dari rahang kesengsaraan dan meletakkan 
anda di tempat yang luas, bebas dari tekanan, dimana anda bisa menikmati meja hidangan yang 
tenang dan baik. 
 
Elihu mengatakan, ―Ayub, di tengah-tengah penderitaanmu Allah tidak sedang menunjukkan 
kebencian-Nya kepadamu, Ia menunjukkan kasih-Nya kepadamu.‖  Ini sangat luar biasa.  Umat 
Allah, karena kalau anda percaya kepada Kristus, tidak ada sama sekali, baik maut maupun 
hidupm malaikat atau setan-setan, masa kini atau masa depan, atau kuasa apapun, tidak ada 
satupun ciptaan yang bisa meisahkan anda dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.  
Ia penuh kasih karunia dan bahkan penderitaan sekalipun merupakan bukti akan kasih-Nya dan 
bukan kebencian-Nya kepada anda.  Inilah gambaran yang diberikan Elihu kepada kita. 
 



Allah itu adil, Ia penuh kasih karunia, dan yang ketiga, Allah itu besar.  Mari kita lihat Pasal 36 
dan pasal 37 untuk menemukan hal ini.  Yang dilakukan Elihu di sini adalah mulai menjelaskan 
tentang kebesaran Allah, dan ada beberapa kali ia secara langsung menaikkan pujian kepada 
Allah.  Perhatikan Pasal 36:22. Elihu mengatakan, ―Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam 
kekuasaan-Nya; siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan menentukan jalan bagi-Nya, dan 
siapa berani berkata: Engkau telah berbuat curang? Ingatlah, bahwa engkau harus menjunjung 
tinggi perbuatan-Nya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia 
memandangnya dari jauh. Sesungguhnya, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, 
jumlah tahun-Nya tidak dapat diselidiki.‖ 
 
Saya sangat suka Pasal 37:1.  Ia mulai berbicara mengenai ciptaan dan ia mengatakan bahwa 
hatinya berdebar-debar dab nelonjak dari tempatnya, dan kemudian ia berbicara mengenai 
kemuliaan Allah di sepanjang pasal 37, kemuliaan Allah yang nampak di dalam ciptaan dan 
dijelaskan dengan mengikuti pola musim.  Kemuliaan Allah bisa dilihat di musim gugur, di musim 
dingin, di musim semi dan di musim panas, baca pasal ini dan anda melihat kemuliaan Allah 
yang sungguh-sungguh dinyatakan.  Dan kemudian anda bisa masuk ke bagian akhir Ayub pasal 
37 dan ia mengatakan di ayat 23, ―Yang Mahakuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar 
kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak menindasnya.  Itulah 
sebabnya Ia ditakuti orang.‖  Gambarannya sangat jelas di sini.  Allah menunjukkan keadilan, 
kasih karunia, dan kebesaran-Nya di tengah penderitaan Ayub. 
 
Ayub bergumul dengan hal itu, dan sangat masuk akal, kalau kita juga bergumul dengan karakter 
Allah.  Di sinilah kita belajar mengenal karakter Allah dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan.  
Tetapi yang saya ingin lakukan di sini, saat kita bergumul dengan pernyataan Allah mengenai 
diri-Nya di dalam penderitaan, yaitu untuk menjauhkan kita dari ekstrim, karena yang dilakukan 
Elihu di sini adalah ia menunjukkan kepada Ayub semua hal itu untuk menanggapi beberapa 
ekstrim yang mulai muncul dalam kehidupan Ayub dalam tanggapan Ayub kepada Allah di dalam 
penderitaan.  Keadaan Ayub saat itu, sekali lagi, ada di tepi jurang dan bahkan mungkin 
beberapa kali jatuh di beberapa bagian, karena kalau anda lihat di bagian akhir Kitab Ayub, anda 
akan melihat Ayub sampai kepada titik dimana ia bertobat atas beberapa caranya menanggapi 
hal itu. 
 
Jadi saya mau mendorong anda, atas dasar gambaran yang sudah kita lihat di sini dalam 
pernyataan Allah tentang kemuliaan-Nya, saya mau mendorong anda untuk menghindari 
beberapa ekstrim ketika anda melalui penderitaan.  Ekstrim yang pertama, menyatakan 
ketidakbersalahan kita.  Menyatakan ketidakbersalahan kita.  Mari kita kembali melihat ke bagian 
akhir dari Ayub 31.  Kita sudah melihat Ayub sebagai orang yang tidak bersalah dan jujur.  Ia 
orang benar, dan ia orang baik. Ia tidak melakukan apapun yang secara khusus bisa menjadi 
penyebab dari apa yang dialaminya pada saat itu.  Pada saat yang sama, saya ingin anda 
melihat bagaimana Ayub membuat pernyataan ketidakbersalahannya dan mulai menegaskan hal 
itu sampai kepada titik yang membuatnya menantang anugerah dan keadilan Allah.  Lihat 
keberaniannya. 
 
Bagian akhir pasal 31, tepat sebelum Elihu muncul dan mulai berbicara.  Ayat 35, perhatikan apa 
yang dikatakan Ayub, ―Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! -- Inilah tanda tanganku! 
Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! -- Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis 
lawanku! Sungguh, surat itu akan kupikul, dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap 
langkahku akan kuberitahukan kepada-Nya, selaku pemuka aku akan menghadap Dia.‖  
Bukankah Ayub berani sekali di sini?  ―Hendaklah Yang Mahakuasa menjawab aku! -- Sekiranya 
ada surat tuduhan yang ditulis lawanku.‖  Saya ingin kita melihat bagaimana Ayub, dan ini terjadi 
dalam beberapa bagian, melangkah agak terlalu jauh dan mengatakan, ―Allah harus menjawab 
kepadaku mengenai apa yang dilakukan-Nya kepadaku.‖ 
 
Gambarannya adalah, Ayub tidak bersalah dan jujur tetapi ia tetap saja tidak sempurna dan tetap 
diperlukan adanya kerendahan hati yang muncul dalam setiap penderitaan, karena kerendahan 
hati itu akan menolong kita untuk menghindar dari ekstrim untuk menyatakan ketidakbersalahan 



kita.  Lalu secara praktisnya bagaimana, nasehat saya adalah, kalau anda sedang berjalan 
melalui penderitaan, khususnya penderitaan yang tidak secara langsung diakibatkan oleh adanya 
kesalahan dan dosa di dalam kehidupan anda, saya menasehati anda agar tidak terlalu ngotot 
dalam mengatakan ―Mengapa penderitaan ini menimpa saya, apa yang saya lakukan sehingga 
saya harus mengalai penderitaan ini.  Apa salah saya, sehingga saya harus menderita seperti 
ini.‖  Harus teramat sangat berhati-hati agar tidak terlalu jauh sampai kepada titik dimana anda 
kehilangan kerendahan hati anda.  Ketika anda masuk ke dalam Pasal 33, kita lihat Elihu 
mengatakan, ―Jangan lupa, engkau manusia dan Dia adalah Allaj.‖  Berhati-hati agar tidak jatuh 
ke dalam ekstrim ketika menyatakan ketidakbersalahan kita. 
 
Yang kedua, berhati-hatilah terhadap ekstrim yang membuat anda tidak mempercayai keadilan 
Allah.  Yang mulai dilakukan Ayub pada dasarnya adalah – dan anda melihat hal itu di bagian 
akhir pasal 31, menantang Allah maju ke dalam suatu pengadilan.  Mari kita lihat apakah Allah itu 
adil.  Biarlah Allah menunjukkan bahwa keadilan-Nya itu benar-benar ada.  Dan di sini kita 
diingatkan, di dalam masa penderitaan dimana kadangkala kita menjadi kurang waspada, dan ini 
juga yang menjadi salah satu alasan mengapa saya mengajak anda mempelajari Kitab ini, 
karena saya memahami bahwa penderitaan bagi pribadi-pribadi dan bagi keluarga-keluarga dan 
bahkan untuk orang-orang yang beriman, bisa saja dengan segera menimpa.  Kita tidak pernah 
tahu.  Kita harus mempersiapkan diri agar theologi yang buruk jangan sampai menyusup masuk 
di masa-masa penderitaan kita, karena penderitaan itu datangnya tiba-tiba. 
 
Ketika seseorang masuk ke dalam penderitaan, bisa jadi mereka mengatakan hal-hal tentang 
Allah yang sebenarnya tidak tepat, mengatakan hal-hal tentang Firman yang juga tidak tepat.  
Dan kita mengatakan hal-hal yang demikian karena dorongan kita sendiri untuk merasa lebih 
baik.  Apa yang katakan nampaknya membuat kita merasa lebih baik.  Satu-satunya masalah 
adalah bahwa kalau apa yang kita katakan itu tidak benar, maka itu juga tidak baik.  Dan tidak 
baik juga bagi kita untuk berpegang kepada perkataan-perkataan yang demikian.  Perkataan-
perkataanyang salah.  Kita jangan sampai berpegang kepada pengharapan yang salah. 
 
Dan gambarannya di sini adalah Ayub, di tengah-tengah semua itu—ia tidak tahu apa yang 
tengah terjadi.  Yang mulai dilakukannya adalah ia mulai mempertanyakan apa yang benar, apa 
yang sebenarnya sudah diketahuinya, bahwa Allah itu adil.  Ia mulai tidak mempercayai 
sepenuhnya karakter Allah dan segala prinsip yang berkaitan dengan hal itu, sementara pada 
prinsipnya, ini yang sudah kita bicarakan, ketika anda tidak tahu apa yang harus anda lakukan, 
lakukan saja apa yang bisa anda lakukan.  Ketika anda tidak tahu dengan pasti apa yang anda 
percayail percayai saja apa yang bisa anda percayai.  Dalam keinginan untuk mengetahui, dalam 
pertanyaan dan pergumulan dan pergulatan itu, jangan sampai menyimpang dari apa yang sudah 
diketahui sebagai kebenaran.  Pegang, peluk erat karakter Allah yang kita tahu dengan pasti 
kebenarannya pada saat kita sedang bergumul dengan pertanyaan mengenai penderitaan, 
kesakitan di dalam kehidupan kita. 
 
Hindari ekstrim yang menjadikan kita tidak percaya kepada karakter Allah sendiri, dan secara 
khusus keadilan-Nya.  Ketika kita melihat ketidakadilan di dalam kehidupan kita, di dunia di 
sekitar kita, kita bisa tetap berpegang kepada apa yang kita ketahu.  Bergumul dengan 
pertanyaan, tetapi tetap berpegang kepada apa yang kita ketahui dengan pasti.  Hindari ekstrim 
dalam menyatakan ketidakbersalahan kita, meragukan keadilan-Nya.  Ketiga, kehilangan rahmat-
Nya.  Gambaran ini yang kita lihat tentang rahmat Allah, kita semua tahu ketika kita berjalan 
melalui penderitaan dan kita melihat semua detail dan kesulitan dan kegelapan yang sedang kita 
jalani, dan itu ada di depan kita, dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terlalu memusatkan 
perhatian kita kepada yang detail, kesulitan dan kegelapan yang ada di depan kita, sehingga 
dalam salah satu bagian dari perjalanan itu kita mulai kehilangan rahmat dan kebaikan dan 
harapan yang ada di belakang semuanya itu. 
 
Dan karena itu apa yang dikatakan Elihu kepada Ayub ketika ia berbicara mengenai rahmat Allah 
adalah ia mengatakan, ya, engkau sedang berjalan melalui penderitaan, tetapi jangan lupa 
bahwa rahmat Allah masih ada di sana, Allah tidak pernah menarik rahmat-Nya dari kehidupan-



Mu dan Ia tidak akan menarik rahmat-Nya dari antara umat-Nya.  Allah tidak akan pernah 
menarik rahmat-Nya dari antara umat-Nya.  Jadi lihat terlebih dahulu semua bukti akan rahmat-
Nya.  Ketika anda berjalan melalui penderitaan—kalau anda berjalan melalui penderitaan saat ini, 
cari bukti-bukti akan rahmat-Nya, berhati-hati agar tidak kehilangan rahmat-Nya di dalam 
kegelapan yang ada di depan kita.  Hal itu tidak mudah, tetapi jangan sampai melewatksan 
rahmat-Nya. 
 
Yang keempat, hindari ekstrim mengecilkan kebesaran Allah.  Kita sudah berbicara mengenai hal 
ini, khususnya ketika membahas mengenai beberapa contoh seperti tentang Rabbi Harold 
Kushner yang menarik kesimpulan bahwa kalau penderitaan terjadi di dalam kehidupannya, 
maka jelas sekali Allah tidak cukup berkuasa untuk mengalahkannya, Allah tidak bisa 
menghentikannya, dan mulai mempertanyakan karakter Allah sendiri, kuasa, kedaulatan Allah. 
Keseluruhan gambarannya adalah bawa Elihu menunjukkan kepada Ayub bahwa kebesaran 
Allah akan ditinggikan di tengah-tengah penderitaan kita, dan bukan direndahkan.  Dan karena 
itu carilah juga bukti akan kebesaran Allah. 
 
Dalam keseluruhan gambaran ini, Allah memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, 
memang hal ini seperti tidak terlalu mudah dipahami tetapi di sinilah Ijil dan penderitaan saling 
bersinggungan.  Lihat kepada Kayu salib, lihat kepada Kayu salib.  Lihat penderitaan Anak Allah 
dan lihat pernyataan yang paling jelas yang bisa kita lihat tentang kemuliaan Allah.  Inilah 
keadilan dan rahmat Allah, murka Allah dan anugerah Allah, kasih Allah dan tujuan Allah di 
dalam penderitaan, yang bergabung menjadi satu dengan cara sedemikian yang membuat kita 
menaikkan pujian dan penghormatan dan kemuliaan bagi-Nya.  Puji Allah atas Kayu salib dan 
atas pernyataan kemuliaan nama-Nya di dalam gambaran itu.  Demikian juga, Allah menolong 
kita untuk melihat pernyataan yang sama akan kemuliaan-Nya di dalam penderitaan kehidupan 
kami, sebagaimana yang kita lihat di dalam penderitaan Anak-Nya.  Allah memakai penderitaan 
untuk memurnikan iman dan yang kedua, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. 
 
Yang ketiga, kita akan membahas bagian ini dengan sangat cepat.  Allah memakai penderitaan 
untuk membuat kita bersandar kepada-Nya, untuk bersandar kepada-Nya.  Elihu, ketika ia 
berbicara – perhatikan Pasal 34:13. Ketika Elihu berbicara, dan ia melakukannya beberapa kali, 
Pasal 32:8, Pasal 33:4, dan kemudian di sini, ia memakai frase ini untuk berbicara menegnai 
bagaimana kita menjadi bergantung kepada Allah.  Ia bergantung kepada Allah untuk nafasnya.  
Kita bergantung kepada Allah untuk segala sesuatu, untuk setiap hembusan nafas kita.  
Perhatikan Ayat 13, Pasal 34, ―Siapa mempercayakan bumi kepada-Nya?‖ berbicara mengenai 
Allah.  ―Siapa membebankan alam semesta kepada-Nya.  Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, 
dan mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, 
dan kembalilah manusia kepada debu.‖  Elihu mengatakan kepada Ayub, jangan lupa, bahwa 
setiap hambusan nafas yang ada pada kita, setiap hal yang baik di dalam diri kita berasal dari 
Allah.  Semua keberadaan anda, segala sesuatu tentang diri anda sangat bergantung kepada 
Allah.  Anda bersandar kepada-Nya akan segala sesuatu, pokoknya segala hal. 
 
Inilah sebabnya dalam pembahasan yang lalu kita berbicara mengenai John Brokaw dan Gwen 
Brobst dan perjuangan yang mereka miliki melawan kanker, dan kita berbicara tentang 
bagaimana kekuatan mereka tidak berasal dari nasehat dan diagnosa dari dokter, dari 
kemungkinan-kemungkinan, berapa persen kemungkinan mereka untuk bertahan, kesempatan-
kesempatan mereka, dan sisa waktu yang mereka katakan masih dimilikinya.  Bukan akan hal- 
hal itu datangnya keyakinan mereka.  Kita menghargai, kita sungguh-sungguh sangat 
menghargai semua profesi medis, semua dokter, perawat, yang adalah alat di tangah Allah dan 
merawat tubuh kita, dan kita memuji Allah atas karunia dan keahlian yang ada di dalam diri 
mereka, di dalam diri anda, kalau anda termasuk salah satunya.  Tetapi kenyataanya adalah, kita 
tidak menaruh keyakinan kita kepada para dokter, kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada 
kemungkinan-kemungkinan.  Kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada nasehat dan diagnosa.  
Ada yang percaya kepada kereta perang, ada yang menaruh harapan kepada kuda-kuda, ada 
yang percaya kepada apa yang ditawarkan oleh dunia.  Kita percaya kepada nama Tuhan, Allah 
kita. 



 
Semua yang kita miliki sepenuhnya bergantung kepada-Nya dan kalau kita Ia memutuskan kita 
untuk hidup, maka kita hidup.  Inilah yang dikatakan 2 Korintus 1:8-9.  Paulus mengatakan, ―Kami 
telah dijatuhi hukuman mati.‖  Mengapa?  ―supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri 
kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah.‖  Dan penderitaan adalah sebuah pengingat sederhana 
kepada kita semua bahwa satu-satunya alasan kita memiliki kesehatan saat ini adalah karena 
Allah yang memberikannya, dan alasan bahwa kita tidak memiliki kesahatan besok adalah 
karena Allah yang berdaulat atasnya.  Dan kita menaruh keyakinan kita kepada-Nya baik dalam 
keadaan sehat maupun dalam keadaan tidak sehat.  Kita bersandar kepada Allah baik dalam 
keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik.  Kalau kepercayaan kita, keyakinan kita, 
Batu karang yang menjadi dasar kita adalah Allah maka kita memiliki pondasi yang teguh.  Da 
penderitaan dimaksud untuk membuat kita semakin bersandar kepada Allah, dimana Ia menjadi 
segala sesuatu.  Inilah bagian dari rancangan Allah di dalam penderitaan yaitu untuk mengajar 
kita bersandar kepada-Nya. 
 
Yang keempat, Allah memakai penderitaan untuk membuat kita bertobat dan meninggalkan 
dosa-dosa di dalam kehidupan kita, untuk membuat kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa di 
dalam kehidupan kita.  Saya ingin menunjukkan kepada anda hal ini di dalam Pasal 36:17.  Ini 
mungkin bagian yang paling memberikan pencerahan bagi saya, yang paling menantang, 
khususnya dalam kaitan dengan apa yang sedang kita pelajari dalam beberapa waktu ini.  
Perhatikan Pasal 36:17.  Dengarkan apa yang dikatakan Elihu mengenai penderitaan dan dosa 
Ayub.  Ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketiga sahabat Ayub yang lain.  Saya 
ingin anda mendengarkan apa yang dikatakannya.  Ayat 17, ―Tetapi engkau sudah mendapat 
hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan; janganlah panas 
hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. 
Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih 
payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya.‖  
Dengarkan juga ayat 21, ―Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah 
sebabnya engkau dicobai oleh sengsara.‖  Ingat, Elihu tidak mengatakan, Ayub, engkau jahat 
dan karena itulah makanya engkau menerima semua penderitaan ini.  Pada saat yang sama, 
ambil satu langkah ke belakang untuk sesaat dan berpiki mengenai gambaran ini dan mengenai 
Kitab Suci dan apa yang kita pelajari dalam beberapa waktu ini saat kita memandang kepada 
Injil. 
 
Kita pernah berbicara mengenai bencana alam, kita berbicara menegnai kejahatan moral dan 
kejahatan alamiah di dunia ini.  Kita berbicara mengenai kejahatan moral, kekerasanm 
pembunuhan, pembunuhan di sekolah atau lidah dusta dan gosip, bukti akan adanya kejahatan 
moral di sekitar kita di dunia ini.  Lalu kita melihat adanya kejahatan alam, tsunami dan badai dan 
gempa bumi dan puting beling, gambaran kejahatan alam.  Sekarang, kita berbicara dan melihat 
di dalam Injil.  Kita berbicara mengenai bagaimana semua kejahatan yang ada di dunia ini, baik 
kejahatan moral maupun alamiah, semuanya itu menunjuk ke mana?  Kepada masuknya dosa ke 
dalam dunia di dalam Kejadian 3, bukan,  semua itu membawa kita kembali ke bagian awal dari 
kisah mengenai dosa itu.  Segala sesuatu tadinya baik, Kejadian 1 dan 2.  Lalu dosa masuk ke 
dalam dunia, satu dosa saja. 
 
Roma pasal 5 mengatakan bahwa satu dosa membawa kebinasaan bagi semua manusia, dan 
gambarannya adalah, sebagai akibat dari satu dosa itu, satu dosa saja, kita semua mengalami 
efek dari dosa yang sekarang ini kita lihat ada di dalam dunia dan yang kita bicarakan.  Begitu 
beratnya satu dosa, semua kejahatan moral yang pernah kita dengar, holocaust dan genocide 
dan kesengsaraan karena alam dan tsunami yang sudah membunuh seperempat juta jiwa dalam 
waktu sekejap saja, semua itu adalah gambaran tentang akibat dari satu dosa.  Dan yang 
kemudian terjadi adalah kita melakukan ribuan dosa, sedangkan beratnya dosa sangat nyata di 
dalam Kitab Suci.  Dari satu dosa, semua hal itu terjadi. 
 
Dan demikianlah gambarannya, ketika Ayub berjalan melalui penderitaan dan ia melihat semua 
bencana itu terjadi di dalam keluarganya, mereka mungkin tidak secara langsung merupakan 



akibat dari dosanya, kata Allah, tetapi engkau berdosa, Ayub, jadi inilah yang akan terjadi.  Pada 
saat yang sama, ada hubungan di sini antara penderitaan yang sudah dilihat Ayub dengan dosa 
dan efek serta konsekwensi dari dosa di dunia ini.  Dan yang dikatakan Elihu adalah, Ayub, 
biarlah penderitaanmu, dimana engkau mengalami konsekwensi dari dosa itu akan membawa 
engkau menjauh dari dosa dan bukan mendekat ke sana. 
 
Dan saya ingin anda berpikir mengenai hal ini secara praktis.  Mungkin ketika anda berjalan 
melalui penderitaan yang tidak semestinya—yang tidak secara langsung berkenaan dengan satu 
dosa spesifik di dalam kehidupan anda, mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga 
anda, kepada anak-anak anda, mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada anda, mungkin anda 
dianiaya dalam cara tertentu, apapun itu, luka, mengalami kekasaran, atau seseorang yang lain, 
dimana orang itu tidak bersalah atau anda tidak bersalah dalam satu sisi, hal itu tidak terjadi 
karena adanya dosa yang secara langsung anda lakukan di dalam kehidupan anda, dan yang 
dikatakan Elihu mengatakan biarlah engkau mengalami penderitaan, meski hal itu tidak secara 
langsung berkaitan dengan dosa-dosa tertentu di dalam kehidupan kehidupan anda, tetapi 
biarlah kesengsaraan itu mendorongmu untuk semakin membenci dosa  dan bertobat dari setiap 
dosa di dalam kehidupanmu dan untuk meninggalkan dosa apapun yang ada di dalam 
kehidupanmu dan agar engkau senantiasa merindukan pembebasan dari dosa di dalam 
kehidupanmu.  Biarlah penderitaan dan semua akibatnya dengan segala macam kesengsaraan 
dan kesakitan yang diakibatkannya, membuat engkau semakin membenci dosa. 
 
Ketika segala sesuatu nampaknya berjalan ke arah yang tidak anda kehendaki yang tidak 
sepatutnya anda tanggung, yang tidak semestinya anda tanggung, ketika seorang anak 
dilahirkan dengan cacat tertentu yang menyakitkan, ketika seorang pelajar meninggal secara 
tiba-tiba, terbunuh secara tragis, ketika anda berjalan melalui cobaan-cobaan yang sangat parah, 
ketika ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan anda yang bahkan tidak pernah 
terbayangkan sama sekali sebelumnya, dan anda tidak melakukan apapun yang membuat anda 
layak menerimanya, dalam keadaan yang demikian, biarlah penderitaan dan semua efek dari 
semua penderitaan dan kesakitan karena penderitaan itu, biarlah hal itu membuat anda semakin 
membenci dosa, untuk sungguh-sungguh merindukan pembebasan dari dosa.  Biarlah hal itu 
akan membawa anda ke jalan yang mendekat kepada Kristus dan kepada Injil dan mengatakan, 
―Saya ingin dibebaskan dari dosa, bukan dosa yang menyebabkan masalah ini, tetapi dosa di 
dalam dunia ini.  Saya membenci dosa ini dan saya mau meninggalkannya dan saya bertobat 
dari semua hal lain di dalam kehidupan saya yang ada hubungannya dengan dosa itu.‖ 
 
Anda melihat gambarannya di sini, Allah memakai penderitaan untuk memimpin kita, untuk 
mengajarkan kepada kita untuk bertobat dan menanggalkan dosa di dalam kehidupan sehingga 
kita tidak memilih kejahatan karena penderitaan itu.  Biarlah hal itu membuat anda semakin 
membenci dosa.  Allah memakai penderitaan dengan cara itu, dengan berbagai cara, untuk 
memurnikan iman kita, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, mengajarkan kepada kita untuk 
bersandar kepada-Nya dan menunjukkan bahwa kita perlu bertobat dan menanggalkan segala 
dosa di dalam kehidupan kita.  Tetapi semua itu akan mengarah keselamatan ini, dan dengan 
pernyataan ini Elihu seakan-akan menutup nasehatnya, ―Allah memakai penderitaan untuk 
membawa kita kepada upah kita di dalam Dia.‖  Membawa kita kepada upah kita di dalam Dia. 
 
Perhatikan Pasal 37, dan lihat secara khusus ayat 21.  Beginilah cara Elihu menutup nasehatnya.  
Kita sudah melihatnya beberapa kali, paling tidak sebagian dari ayat itu, dan merangkumnya.  Ia 
sampai ke bagian akhirnya dan yang dikatakannya adalah, ―Seketika terang tidak terlihat, karena 
digelapkan mendung; lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul 
sinar keemasan; Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Mahakuasa, yang tidak dapat 
kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak 
menindasnya. Itulah sebabnya Ia ditakuti orang; setiap orang yang menganggap dirinya 
mempunyai hikmat, tidak dihiraukan-Nya.‖  Anda melihat gambarannya?  Anda tidak bisa 
memandang matahari; terlalu menyilaukan ketika langit cerah.  Dari sebelah utara, Allah datang 
dalam sinar keemasan.  Ia datang dalam kemegahan keagungan.‖ 
 



Cara Elihu memberikan penutup kepada keseluruhan diskusi ini dengan mengatakan, Ayub, 
lihatlah Allah di dalam keagungan dan kemuliaan dan dalam kebenaran yang agung.  Dan 
gambaran yang diberikannya di sini adalah tentang penderitaan kita, tujuan dari penderitaan kita, 
maksud dari penderitaan kita, upah dari kemuliaan kita, adalah kemuliaan Allah sebagai 
upahnya.  Kita melihat Dia dengan lebih jelas, lebih agung sebagai akibat dari penderitaan kita.  
Upah kita di dalam penderitaan, jangan salah paham di sini, upah kita dalam penderitaan 
bukanlah bahwa segala sesuatu akan kembali kepada titik dimana semuanya baik-baik saja.  
Upah kita di dalam penderitaan bukanlah bahwa semua kesakitan yang menjadi pergumulan kita 
akan tiba-tiba lenyap.  Upah kita di dalam penderitaan kita adalah Allah sendiri, Allah sendiri.  
Saya mengingatkan anda, inilah isi Injil. 
 
Injil berarti kita tidak menginginkan apa-apa selain Allah sendiri, kita lebih dan lebih dan lebih lagi 
menginginkan Allah, bukan kenyamanan, bukan keamanan, bukan ketenangan, bukan kepuasan 
akan hal-hal yang ada di dunia ini, kita menginginkan Allah sendiri.  Ialah harta termulia bagi kita.  
Ia adalah upah kita dan kalau penderitaan menjadi cara dimana kita bisa semakin mengenal Dia, 
maka kita akan menyambut penderitaan itu sebagai jalan untuk menerima upah, kepenuhan 
upah kita. 
 
Saya akan memberikan sebuah gambaran tengan bagaimana praktisnya hal ini.  Ketika saya 
memulai mengajar di sebuah seminary di New Orleans, pengajaran semester pertama dimulai 
satu setengah minggu setelah ayah saya meninggal, dan tentu saja ini masa yang sangat sensitif 
di dalam kehidupan saya satu setengah minggu setelah pemakamannya, hanya satu minggu saja 
dari khotbah penghiburan itu.  Dan saya mengajar salah satu kelas, yaitu kelas mengenai disiplin 
rohani, dan yang saja ajar adalah kelompok kecil beranggotakan delapan orang yang duduk 
mengelilingi satu meja  berbicara sepanjang semester mengenai disiplin rohani. 
 
Dan di sana ada seorang wanita yang belajar konseling di seminari itu, seorang wanita yang 
sangat baik yang, pada hari pertama, saat saya membagikan apa yang baru saja terjadi di dalam 
kehidupan saya, dia mengatakan, ―David, saya ingin anda tahu apa yang terjadi di dalam 
kehidupan saya baru-baru ini.‖  Ia memiliki dua anak perempuan yang berusia remaja, kalau saya 
tidak salah ingat, dan beberapa tahun sebelum itu, saya tidak ingat dengan pasti urutan 
waktunya, tetapi kira-kira dua tahun sebelumnya, suaminya pergi berburu dengan salah seorang 
sahabatnya.  Mereka duduk di sebuah perahu di tengah danau, suaminya duduk di bagian depan 
dan sahabatnya di bagian belakang.  Singkatnya, yang kemudian terjadi adalah ketika 
sahabatnya membidik binatang buruan, suaminya tidak tahu, tetapi ketika sahabatnya menarik 
pelatuk, suaminya secara tidak sengaja berdiri, sehingga ia justru yang terkena tembakan dan 
langsung tewas seketika di dalam perahu itu. 
 
Wanita itu membagikan kisah itu dengan saya dan seluruh orang di dalam kelas, dan saya tidak 
bisa mengatakan betapa sepanjang semester itu betapa wanita itu sangat menguatkan saya 
dengan mengingat apa yang sudah dialaminya.  Dan saya ingat di hari terakhir kuliah pada 
semester itu, selama semester itu semua orang di kelas berkesempatan untuk membagikan 
secara mendalam perjalanan iman mereka.  Di hari terakhir kelas semester itu, wanita itu yang 
terakhir pulang dan kami berkesempatan berbicara lagi mengenai perjalanan imannya, dan ia 
berbicara mengenai hubungan antara dia dengan suamnya, hubungan yang begitu indah dengan 
suaminya, yang dia rasakan semakin lama semakin indah sampai kepada saat kematiannya dan 
bagaimana mereka juga menjalani masa-masa sulit bersama dalam beberapa tahun terakhir.  
Tetapi kemudian ia mengatakan, saya tidak akan lupa apa yang dikatakannya, ―Yah, 
kesimpulannya adalah, setelah saya melihat hari ini, saya bisa mengerti bahwa kehilangan suami 
saya mendorong saya untuk lebih mendekat dan mengenal Allah.‖  Pernyataan yang luar biasa. 
 
Dan jujur saja, ketika saya mendengar hal itu saya berpikir, mungkin saya belum sampai ke sana.  
Bagaimana anda bisa mengatakan hal yang demikian?  Bagaimana bisa sampai terpikir 
demikian?  Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah bahwa, hal itu bisa terjadi hanya kalau 
Allah adalah tujuan dari keselamatan anda dan Injil menjadi inti di dalam hati anda.  Anda tidak 
akan pernah bisa mengatakan demikian tanpa Injil, dan ini sebabnta.  Saya ingin mengajak kita 



melihat Yesaya 53, ―Ia tertusuk karena pelanggaran kita.  Ia diremukkan karena kelemahan.  
Adalah kehendak Allah yang meremukannya.‖  Jangan sampai melewatkan hal ini, inilah kayu 
salib.  ―Adalah kehendak Tuhan untuk meremukkan dan membuat-Nya menderita.‖  Kehendak 
Tuhan, yang menyebabkan Yesus mengalami penderitaan.  Tujuan Allah adalah menjadikan-Nya 
menderita.  Tetapi jangan melewatkan juga bagian di dalam pasal itu yang kemudian 
mengatakan, ―Sesudah kesusahan jiwanya‖ ini berbicara mengenai Yesus,  ―ia akan melihat 
terang dan menjadi puas.‖  Setelah menderita di dalam jiwa kita, kita akan melihat terang dan 
dipuaskan. 
 
Inilah gambaran tentang kayu salib.  Penderitaan bukanlah akhir segalanya, bukan akhir 
semuanya, Allah yang merupakan akhir semuanya.  Ketika anda berjalan melalui penderitaan, 
hal itu sangat sulit dan sangat menyakitkan, pedih, sangat terasa, dan memang demikian.  Air 
mata akan ditumpahkan di tengah-tengahnya, tetapi anda tahu bahwa dengan kuasa Kristus dan 
kayu salib, penderitaan yang diderita-Nya, sehingga kita bisa memiliki kehidupan di akhir 
penderitaan dan itu bukannya kematian, akhir dari penderitaan kita bukanlah kesakitan, akhir dari 
penderitaan kita bukanlah air mata, dan akhir dari penderitaan bukanlah pulihnya keadaan.  Akhir 
dari penderitaan adalah Allah sendiri dan kita akan melihat terang-Nya dan dipuaskan di dalam 
Dia, itulah Injil berkenaan dengan tujuan Allah di dalam penderitaan. 
 
Malcolm Muggeridge mengatakannya dengan sengat baik.  Ia mengatakan, ―Berlawanan dengan 
apa yang biasa dibayangkan, aku memandang ke belakang ke dalam pengalaman secara 
khusus yang rasanya sangat menyakitkan dan menyedihkan, dengan rasa puas, saya bisa 
melihat kepenuhan kebenaran dari semua yang saya pelajari dalam kehidupan saya selama 75 
tahun, semuanya sungguh-sungguh menguatkan dan sangat menyatakan keberadaan saya 
adalah melalui penderitaan dan bukannya melalui kebahagiaan.  Ini, tentu saja, yang dituliskan di 
dalam kayu salib dan memang kayu salib, lebih dari semua yang lain, yang memanggil saya 
dengan sangat nyaring kepada Kristus.‖  Dan J. I. Packer mengatakan, ―Yang sangat sering 
dipahami oleh orang-orang kudus, bahwa persekutuan dengan Bapa dan Anak terasa sangat 
nyata dan indah, dan sukacita Kristen sangat nyata ketika Salib terasa sangat berat.‖ 
 
 
Saya tahu bahwa ada orang-orang yang tidak mengenal tujuan Allah di dalam penderitaan 
karena anda belum mengena Kayu salib dan kenyataannya bagi kehidupan anda.  Dan tanpa 
kayu salib, penderitaan tidak memiliki makna.  Penderitaan tidak memiliki makna di luar kayu 
salib.  Tetapi dengan kayu salib maka penderitaan itu menjadi sangat bermakna dan 
kenyataannya adalah, saya ingin mendengar hal ini, Allah atas alam semesta mencurahkan 
penderitaan kepada Anak-Nya, Yesus Kristus.  Semua akibat dari dosa anda ditanggung Anak-
Nya sehingga anda bisa dibebaskan dari akibat penderitaan kekal.  Agar anda mengetahui 
bahwa Allah adalah akhir dari penderitaan anda.  Agar anda bisa memiliki hubungan dengan 
Allah dan memiliki pengharapan akan tidak adanya lagi dosa atau kesedihan atau kesakitan atau 
kesusahan di suatu hari nanti. 
 
Dan saya ingin mengundang anda, kalau anda belum pernah percaya kepada Yesus, pk kayu 
salib, kemudian saya ingin mengundang anda untuk mengatakan di dalam hati anda, ―Aku 
percaya kepada Yesus.  Aku percaya kepada Yesus dan karya kayu salib untuk mengampuni 
segala dosaku, untuk membasuhkan aku dari segala dosaku dan memberikan kehidupan kekal 
kepadaku.‖  Saya ingin mendorong anda melakukannya, percaya kepada-Nya, dan tidak 
menundanya sedetikpun tanpa percaya kepada-Nya. 
 
Kalau kebetulan, anda belum ada di titik itu dan anda belum percaya kepada Yesus demikian, 
saya ingin anda tahu bahwa kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Kristus dan Ia adalah 
alasan di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. 
 
Dan bagi anda yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah mengenal Kristus, khususnya 
kalau anda berjalan melalui penderitaan tertentu, tetapi kalau belum, saya ingin mengundang 
anda untuk memperhatikan tujuan Allah di dalam penderitaan Anak-Nya dan menanggung apa 



saja yang mungkin sedang dilakkukan Allah di dalam kehidupan anda saat anda berjalan melalui 
penderitaan. 
 
Bapa, kami memuji Engkau atas tujuan-Mu di dalam penderitaan.  Kami memuji Engkau atas 
tujuan-Mu di kayu salib dan kami memuji Engkau atas tujuan yang menjadi alasan kami 
bersukacita.  Bapa, saya berdoa agar orang-orang, untuk pertama kalinya, akan percaya kepada 
Yesus.  Percaya kepada kehidupan-Nya, kematian-Nya, dan kebangkitan-Nya.  Bapa, saya 
berdoa agar Engkau akan menemukan iman kami, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, 
bahwa Engkau akan membawa kami, saat kami merefleksikan kehidupan kami, dan ya Allah, 
agar Engkau akan membawa kami kepada pertobatan dan kami meninggalkan dosa-dosa kami, 
dan bawalah kami kepada titik dimana kami bisa merindukan Engkau sebagai upah kami lebih 
dari semua yang lain.  Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan melihat tujuan-Mu di kayu 
salib dan tolong kami untuk menanggung, khususnya ketika kami sedang berjalan melalui 
penderitaan. Di dalam nama Yesus, Amin. 


