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Salah satu tanggungjawab saya sebagai hamba Tuhan adalah untuk mengajar dan berkhotbah 
dengan cara sedemikian sehingga anda dipersiapkan untuk menyembah Allah di masa-masa 
penderitaan anda.  Saya memahami bahwa di antara kita, ada orang-orang dan keluarga-
keluarga yang sudah mengalami berbagai macam penderitaan yang bahkan tidak pernah bisa 
saya bayangkan kesulitannya.  Dan saya juga menyadari ada di antara kita yang sekarang ini 
sedang menghadapi penderitaan, mungkin karena sesuatu yang baru saja terjadi atau atau 
sesuatu yang sebenarnya sudah lama terjadi tetapi masih belum sepenuhnya selesai.  Atau 
mungkin ada di antara anda yang belum terbiasa dengan penderitaan.  Bagi anda, anda juga 
harus bersiap, karena penderitaan pasti akan datang.  Karena memang itulah kenyataannya, 
penderitaan pasti akan datang ke dalam kehidupan kita.  Pertanyaannya adalah bagaimana kita 
bisa menjalani penderitaan sedemikian rupa sehingga kita tidak mengutuki Allah tetapi justru 
memuji Dia?  Bagaimana kita bisa menderita sedemikian rupa sehingga kita tidak menghujat 
Allah dan berbicara dusta tentang Dia, yang sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, yang 
menyusup masuk ke dalam teologi kita dengan sangat cepat dan tak terasa, berdusta tentang 
Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan kebenaran tentang Allah di tengah penderitaan dan 
bagaimana kita bisa tetap menyembah Allah di tengah penderitaan, dan saya yakin bahwa ada 
jawaban untuk semua pertanyaan itu. Dan jawabannya ada di dalam Injil.  
 
Jadi kalau anda membawa Alkitab, dan saya harap anda memang membawanya, saya 
mengundang anda untuk membuka kitab Ayub, pasal 1.  Dalam beberapa pertemuan ke depan 
kita akan membahas mengenai kitab Ayub.  Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting untuk 
jaman ini.  Kita dikelilingi oleh kanker yang merajalela, HIV/AIDS yang mematikan, dan setiap 
hari ada 30.000 anak di dunia yang mati baik karena kelaparan, gizi buruk atau karena penyakit 
yang sebenarnya bisa dicegah, dan kemudian ditambah lagi ketika kita menyaksikan berita maka 
kita akan melihat adanya badai, gempa bumi, topan, gunung meletus kekerasan dan teror bom di 
berbagai tempat.  Di tengah-tengah semua keadaan itu maka kita dibawa kepada suatu keadaan 
dimana kita harus bertanya, Mengapa.   Ini sebuah pertanyaan, sebuah kata yang dipakai 
sebanyak 25 kali di berbagai tempat yang berbeda dalam kitab Ayub, mengapa, mengapa, 
mengapa dan saya mau memperingatkan anda sejak awal, Ayub tidak memberikan kepada kita 
jawaban yang sederhana untuk pertanyaan itu.  Saya tidak mau memberikan kesan dan tidak 
mau berusaha untuk mengatakan bahwa pokok ini merupakan pokok yang mudah yang memiliki 
jawaban yang sederhana dan gampang dipahami.  Kita tidak akan menemukan hal itu di dalam 
kitab Ayub.  Saya yakin bahwa kita akan menemukan kebenaran Alkitab yang sangat kokoh, 
kebenaran yang sangat mendasar dan saya ingin mengungkapkannya dalam beberapa 
pertemuan yang akan datang sehingga kita memiliki persiapan yang sebaik mungkin untuk bisa 
tetap menyembah Allah di tengah-tengah penderitaan.  Saya yakin bahwa ini sesuatu yang tidak 
mudah.  Kita tidak akan bisa sepenuhnya siap untuk hal itu.  Tidak ada seorangpun yang bisa 
mempersiapkan hal itu sambil duduk di meja kerjanya, atau sambil menikmati hidangan di meja 
makan atau dalam perjalanan pulang dan kemudian ketika ada telephone yang masuk yang 
memberitakan adanya sesuatu yang sangat tragis menimpa pasangan anda atau anak anda; 
atau mungkin saat anda bangun di pagi hari dan anda sedang bersiap-siap untuk memulai 
pekerjaan hari itu, lalu anda sedang mengenakan pakaian, dan kemudian anda melihat ada 
benjolan di leher anda atau anda menyaksikan sesuatu yang sangat tidak terbayangkan terjadi 
kepada seseorang yang sangat anda kasihi.  Ketika hal-hal yang demikian terjadi, seorang 
penulis pernah mengibaratkannya seperti harus menceburkan diri ke dalam danau yang sangat 
dingin.   Anda mungkin sudah mempersiapkan diri sekuat tenaga tetapi ketika hal itu benar-benar 
terjadi, tiba-tiba ada sebuah shock yang menguasai seluruh bagian tubuh anda yang hampir 
membuat anda tidak bisa bernafas.  Dan untuk saat-saat yang demikian, yang bisa saja terjadi di 



dalam kehidupan anda atau saya atau kehidupan siapapun, saya ingin kita memiliki kesiapan 
sekuat mungkin dengan kebenaran yang kokoh dan mendasar dari Firman Allah untuk saat-saat 
demikian, yang sangat tidak terduga dan tidak diharapkan.  
 
Ada sebuah team pelayanan yang terbang ke Afrika Selatan untuk melakukan pelayanan di sana. 
Mereka sampai dengan selamat di sana, dan kemudian harus melanjutkan perjalanan darat 
untuk menuju ke sebuah tempat lain.  Mereka memakai dua kendaraan, kendaraan yang pertama 
membawa mereka, sedangkan kendaraan kedua membawa barang-barang mereka.  Di 
perjalanan, kendaraan yang membawa barang mereka dicegat oleh beberapa orang dan semua 
barang mereka dirampas.  Sopir kendaraan itu bahkan dilukai.  Memang tidak ada yang bisa 
menjamin keselamatan di Afrika Selatan.  Beberapa orang mungkin mengatakan, “Itulah 
sebabnya saya tidak mau pergi dalam perjalanan missi karena memang tidak dijamin keamanan 
dan keselamatannya.”  Tetapi pemikiran itu menunjukkan kebodohan pemikiran kita karena kita 
berpikir bahwa kita pasti aman di tempat dimana kita berada.  Tetapi kenyataannya adalah, Allah 
berkuasa baik di pedalaman Afrika Selatan maupun di tempat dimana kita berada saat ini, dan 
bahkan pada kenyataaannya perjalanan apapun—baik perjalanan bisnis ke tempat jauh, 
perjalanan missi, atau perjalanan ke tempat kerja kita, bahkan di rumah kita sendiripun kita bisa 
mengalami hal itu, dimana penderitaan menimpa.  Lalu, bagaimana kita bisa menyiapkan diri? 
 
Saya ingin kita membuka kitab Ayub pasal 1-2 dan melihat apa yang diajarkan Alkitab kepada 
kita.  Mungkin kisahnya nampak seperti berlebihan.  Tetapi saya ingin mengajak kita membaca 
dua pasal ini.   Kita akan melihat beberapa bagiannya dituliskan dalam bentuk syair tetapi saya 
ingin kita mendengar dengan tepat apa yang dikatakan Firman Allah sebagai dasar yang akan 
kita perhatikan.  Kitab Ayub, kita tidak tahu dengan pasti siapa yang menuliskan kitab Ayub ini.  
Kita juga tidak tahu dengan pasti kapan kitab ini dituliskan.  Yang kita tahu adalah bahwa Ayub 
kemungkinan besar hidup pada masa dua ribu tahun SM, kemungkinan pada masa para Bapa 
Leluhur seperti Abraham, Ishak dan Yakub.  Jadi, anda bisa melihat masa kejadiannya dan 
kemudian kita perhatikan Alkitab mengatakan demikian, Ayub, pasal 1, mulai ayat 1.  
 

“seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut 
akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga 
anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, 
lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam 
jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua 
orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di 
rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan 
mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 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. Pada suatu hari 
datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah 
juga Iblis. Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Dari mana engkau?"  
Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah 
bumi."  
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. 
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." 
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.” 

 
Ya Allah kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk memahami kebenaran yang dinyatakan 
di dalam gambaran kehidupan Ayub.  Ya Allah, kami berdoa khususnya untuk saudara-saudari 
yang sedang berjalan dalam berbagai bentuk penderitaan dan kami juga berdoa untuk setiap 
kami saat kami mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan apapun yang mungkin akan 
muncul di dalam kehidupan kami.  Kami berdoa agar Engkau mengajarkan kepada kami saat ini 
untuk memuji dan menyembah Engkau, dan bukan menghujat atau mengutuk Engkau di tengah 
penderitaan kami.  Di dalam nama Yesus, Amin. 
 
Dua gambaran, tiga kesimpulan:  Saya ingin menunjukkan dua gambaran, penderitaan Ayub dan 
kedaulatan Allah, yang sangat jelas dinyatakan dalam Ayub 1-2 dan kemudian saya ingin 
membawa semuanya itu ke dalam terang Injil dan menunjukkan tiga implikasinya bagi kehidupan 
kita berkaitan dengan penderitaan.  Mari kita mulai dengan melihat gambaran yang pertama, 
penderitaan Ayub. 
 
Ada empat kebenaran tentang penderitaan yang muncul dengan sangat jelas di dalam 
penderitaan Ayub dalam Kitab Ayub 1-2; yang pertama, penderitaan seringkali bukan yang 
semestinya diterima.  Bukan yang semestinya kita terima.  Saya ingin kita berhati-hati di sini 
karena kalau anda memperhatikan di dalam Alkitab, anda akan melihat beberapa kali adanya 
hubungan antara dosa dengan pergumulan kita, dosa dan penderitaan kita.  Kalau ada suami 
yang tidak setia, hal itu pasti akan mempengaruhi dirinya, hal itu juga akan mempengaruhi 
istrinya, akan mempengaruhi keluarganya, anak-anaknya.  Akibat dari dosa itu, kalau anda atau 
saya berkompromi dalam hubungan dengan Allah, dengan melakukan kecemaran atau 
kenajisan, akan ada dampak dari dosa itu yang akan harus kita tanggung nantinya.  Tetapi ketika 
anda memperhatikan kitab Ayub, itu bukan jenis penderitaan yang sedang terjadi di sana; 
bahkan, penulis kitab ini sungguh-sungguh mencoba menolong kita agar kita tidak memandang 



kepada penderitaan yang demikian.  Penulis kitab Ayub sedang menjelaskan mengenai adanya 
penderitaan yang tidak semestinya terjadi, yang tidak adil, dan yang tidak beralasan.  Anda 
melihat hal itu disebutkan tiga kali dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1, ayat 8 dan kemudian pasal 2 
ayat 3.  Ia menjelaskan tentang Ayub dalam empat karakteristik.  Ia saleh dan jujur.  Ia takut 
kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan; 
pertama-tama kitab itu mengatakan demikian dan kemudian dalam perkataan Allah sendiri juga 
menyebutkan demikian.  Saleh, tidak berarti bahwa ia sempurna.  Ini kata yang menunjukkan 
integritasnya.  Hanya ada satu manusia yang sempurna di dalam Alkitab, yaitu Kristus, tetapi 
kata ini menunjukkan gambaran tentang integritas Ayub.  Ia berjalan dalam kelengkapan jalan 
Allah, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ia menghindar dari kehadiran 
kejahatan.  Anda melihat bagaimana ia memimpin keluarganya ketika anak-anaknya berpesta, 
yang pasti dilakukan secara besar-besaran.  Ia kemudian akan bangun di pagi hari dan 
memberikan korban penghapus dosa kalau-kalau ada keluarganya yang melakukan dosa. 
Sebagai tambahan dari keempat karakteristik tadi kita melihat di keseluruhan kitab Ayub 
penjelasan mengenai dirinya sebagai seorang yang dihormati di kota sebagai hakim, sebagai 
penasehat yang bijaksana.  Ia dihormati karena kemurahannya kepada orang-orang miskin dan 
membutuhkan, karena keramah-tamahannya.  Penulis juga menjelaskan kepada kita bahwa 
Ayub tidak pernah melakukan apapun yang membuat dia layak untuk mendapatkan semua 
kejadian yang menimpanya.  Itu intinya.  Ini yang disebut tidak semestinya diterimanya.  
Penderitaan memang seringkali tidak semestinya menimpa seseorang. 
 
Yang kedua, penderitaan sering datang secara tak terduga.  Bahasa yang dipakai di sini memang 
sangat luar biasa.  Dalam ayat 13, “Pada suatu hari,” seolah-olah mau mengatakan bahwa di 
salah satu hari dimana Ayub memberikan korban bakaran di pagi-pagi harinya karena berpikir 
jangan-jangan ada anaknya yang melakukan dosa, dan itu salah satu puncak kesalehan di dalam 
kehidupannya, tiba-tiba seorang pesuruh datang kepadanya dan mengatakan bahwa lembu sapi 
dan keledainya habis.  Selanjutnya, saat pesuruh itu masih berbicara, anda melihat 
pengulangannya di sini, datanglah api dari langit dan menghanguskan semua kambing-domba 
beserta dengan seluruh penjaganya.  Sementara pesuruh itu masih berbicara, datanglah orang-
orang Kasdim merampas onta-ontanya dan sementara pesuruh itu masih berbicara, datang 
peristiwa yang lain, secara tidak terduga, saling susul menyusul.  Ayub tidak bangun di pagi hari 
dan kemudian berpikir, “Hari ini kemungkinan besar aku akan mengalami penderitaan.”  Sama 
seperti anda dan saya, tidak bangun di pagi hari dan kemudian berpikir bahwa hari ini adalah hari 
dimana sesuatu yang tidak terduga akan secara tragis terjadi.  Penderitaan itu seolah-olah 
datang entah dari mana.  Penderitaan memang seringkali datang secara tidak terduga, tidak bisa 
diperkirakan sebelumnya, dan menimpa secara sangat mendadak.  Tidak ada seorangpun di 
antara kita yang tahu apa yang akan terjadi malam ini atau besok atau minggu ini.  Penderitaan 
memang sering secara tidak semestinya menimpa, secara tak terduga.  Dan yang ketiga, 
penderitaan juga seringkali tidak terbayangkan. 
 
Keadaan di dalam Ayub pasal 1 memiliki bentuk seperti spiral yang semakin lama semakin 
mendalam, mulai dengan lembu-sapi dan kemudian keledai lalu berlanjut dengan kambing-
domba dan hamba-hambanya, dan kemudian klimaksnya ada di dalam ayat 18, “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.”  
Tujuh orang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan, semuanya mati secara tiba-tiba.  Di sini 
kita harus kembali mengingat bahwa kisah ini bukanlah hanya sekedar sebuah dongeng yang 
berlebihan.  Ini kisah nyata.  Letakkan diri anda pada posisi sebagai ayah atau ibu dan 
bayangkan mendengar sepuluh orang anak anda yang sedang berpesta, merayakan sesuatu, ini 
adalah gambaran tentang sebuah keluarga yang sangat erat, tiba-tiba semuanya mati.  Dan 
bukan hanya itu saja, Iblis kemudian mengatakan, “Kulit ganti kulit!”  Dia masih memiliki kulitnya 
sendiri.  Tentu saja ia masih memuji Engkau, ya Allah.”  Dan kemudian Ayub ditimpa oleh bisul 
dari ujung kaki sampai ujung rambutnya.  Beberapa ahli berdebat mengenai apa jenis penyakit 
yang diderita oleh Ayub di sini.  Tetapi anda bisa menilai sendiri, penyakit apa yang dideritanya 
berdasarkan gejala yang kita lihat di sepanjang kitab ini.  Luka-luka yang bernanah, gatal, 
perubahan yang memburuk pada permukaan kulit wajah, kehilangan selera makan, depresi, 



kehilangan kekuatan, ulat di dalam bisulnya, luka yang menganga, sulit bernafas, hitam di bawah 
kelopak mata, nafas yang berbau, berat badan merosot, kesakitan yang terus menerus, gelisah, 
kulit mengelupas, dan senantiasa demam.  Di dalam ayat 8 pasal 2, orang yang biasa duduk di 
kursi kehormatan di kota sebagai hakim yang dihormati dan penasehat yang dihargai sekarang 
mendapati dirinya duduk di atas tumpukan abu di antara para peminta-minta dan di tengah 
onggokan sampah dan kotoran saat ia mengambil pecahan gerabah dan menggaruk luka 
menganganya yang terasa sangat gatal. Bahkan dalam mimpinya yang paling buruk sekalipun 
Ayub tidak pernah memimpikan keadaan ini. 
 
Penderitaan seringkali tidak terbayangkan.  Di dalam penderitaan rasanya ada sesuatu yang 
tidak bisa diterima sebagai kenyataan.   Ketika ada seseorang yang memberitahukan kepada kita 
bahwa orang yang sangat kita kasihi sudah meninggalkan kita karena berbagai penyebab, 
rasanya kita ingin mencubit diri kita dan kemudian terbangun dari mimpi yang tidak nyata itu. 
“Tidak mungkin.  Tidak mungkin itu terjadi. Pasti ada kesalahan.  Tidak mungkin hal itu terjadi.”  
Hal itu nampak sangat sulit untuk diterima sebagai kenyataan.  Dan kita tidak ingin hal yang 
demikian terjadi.  Penderitaan memang seringkali tidak semestinya terjadi kepada kita, sering 
terjadi dengan tidak diharapkan, dan seringkali tidak terbayangkan.  Yang keempat, penderitaan 
selalu menyakitkan, biar bagaimanapun tingkat dari penderitaan itu.  Pada intinya, penderitaan 
selalu menyakitkan. 
 
Saya ingin anda melihat hal ini di dalam Ayub 1:20.  Kita tidak akan bisa mengisahkan bagian ini 
dengan cara yang menyenangkan.  Ketika Ayub mendengar tentang kematian kesepuluh 
anaknya, saya ingin kita memperhatikan bagian ini.  Ayat 20. “Maka berdirilah Ayub, lalu 
mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah.”  Berdiri, 
mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya; semua itu adalah gambaran, penjelasan, tindakan 
yang kita lihat juga di dalam bagian lain di Perjanjian Lama sebagai cara menunjukkan kepedihan 
yang luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam dan saya ingin membahas bagian ini sejenak 
karena kita nanti akan melihat kedaulatan Allah, kebenaran yang sangat mendasar tentang 
kedaulatan Allah dan saya tidak ingin dengan cara apapun memberikan penjelasan bahwa 
kesedihan yang digambarkan Ayub di sini sebagai sesuatu yang tidak nyata dan tidak berat atau 
bahwa kehilangannya tidak menyakitkan baginya.  Hal itu sangat nyata.  Ini tidak bisa diperhalus 
lagi.  Dan penjelasan saya bukanlah membuat bagian ini menjadi menyenangkan, seolah-olah 
karena Allah berdaulat maka tersenyumlah dan lanjutkan kehidupan seperti biasa. Bukan itu 
yang dijelaskan di dalam Alkitab.  Allah tidak dipermuliakan dengan berusaha menutup-nutupi 
kesedihan dan berpura-pura seolah-olah memang tidak ada kesedihan di sana.  Allah 
dipermuliakan melalui pernyataan kepedihan yang jujur.  Tetapi kita juga harus sangat berhati-
hati agar pernyataan kepedihan ini tidak membawa kita kepada dosa karena memang ada 
kemungkinan akan adanya pernyataan kepedihan yang membawa kita kepada dosa.  Kita harus 
waspada akan hal itu.  Kita juga akan membahas hal itu.  Tetapi, kita tetap bisa melihat adanya 
kedukaan yang nyata, rasa kehilangan yang nyata yang bisa juga terjadi kepada kita yang saat 
ini sedang menjalani penderitaan, dan Alkitab sama sekali tidak berusaha menutup-nutupi 
kenyataan itu atau berpura-pura bahwa hal yang demikian tidak akan terjadi.  
 
Jadi, itulah penderitaan yang dialami Ayub: tidak semestinya dideritanya, tidak terduga, tidak 
terbayangkan dan selalu menyakitkan. 
 
Kemudian mengenai kedaulatan Allah: lebih dari 30 kali di dalam kitab ini Allah disebut sebagai 
Yang Mahakuasa.  Ini adalah gambaran tentang kedaulatan-Nya, kuasa-Nya.  Hal itu ada di 
berbagai tempat di dalam kitab Ayub dan saya ingin anda melihat di dalam Ayub 1-2 berbagai 
fase di dalam kedaulatan Allah karena keseluruhan inti dari Ayub pasal 1 sampai pasal terakhir 
adalah mengenai Allah yang berdaulat atas segala sesuatu.  Saya ingin anda melihat secara 
khusus apa artinya hal itu dalam konteks kedua pasal ini.  Yang pertama, Allah berdaulat atas 
malaikat-malaikat.  Ingat bahwa di dalam kedaulatan Allah atas sesuatu, atau kalau ada 
seseorang memiliki kedaulatan atas sesuatu atau seseorang, berarti ia memiliki otoritas atas 
sesuatu atau seseorang itu, memiliki otoritas untuk memerintah dan menguasai seseorang atau 
sesuatu itu. Seorang raja memiliki otoritas menguasai wilayahnya dan semua rakyat dan segala 



sesuatu yang ada di wilayahnya itu.  Karena Allah berdaulat maka itu berarti Ia memiliki otoritas, 
otoritas untuk menguasai atas sesuatu atau seseorang.  Allah memiliki kedaulatan atas malaikat-
malaikat.  Di dalam ayat 6, suatu hari para malaikat datang untuk menghadap ke hadirat Allah, 
dan gambarannya adalah, kita bisa melihat hal ini di berbagai bagian Alkitab, Mazmur pasal 103 
ayat 20, “Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang 
melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya.”  Pada saat itu, Allah 
dikelilingi oleh begitu banyak malaikat-malaikat, makhluk surgawi yang senantiasa melakukan 
firman-Nya, siang dan malam, malam dan siang, dan Ia berdaulat atas setiap malaikat yang ada.  
Allah berdaulat atas malaikat. 
 
Yang kedua, Ia berdaulat atas setan-setan.  Kita akan memperhatikan hal ini, khususnya yang 
ditunjukkan di dalam kitab Ayub, pasal 1 dan 2, adalah bahwa Allah memiliki kedaulatan atas 
Iblis, yang diterjemahkan di dalam Ayub 1 dan 2 sebagai “Iblis” secara harafiah berarti “Sang 
pendakwa” dan di sinilah kita diingatkan kembali, bahwa Iblis bukanlah sekedar makhluk 
dongeng yang ada di dalam Alkitab. Iblis adalah suatu pribadi yang nyata.  Kita melihat dia ada di 
dalam Kejadian 3, di awal kisah di dalam Alkitab dan ia mencobai, menggoda manusia untuk 
jatuh ke dalam dosa.  Kita mendapatkan gambaran yang sama di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 
14 tentang hubungannya dengan para malaikat di masa yang lalu dan gambarannya adalah 
bahwa ia adalah ilah jaman ini, dengan huruf kecil.  Di dalam Ayub pasal 1 dan 2 ini, kita melihat 
bahwa Iblis memiliki kuasa supernatural.  Jangan melupakan hal ini.  Kuasa supernatural untuk 
membuat semuanya itu terjadi, tetapi kita akan melihat juga bahwa kuasa supernatural ini sama 
sekali berbeda dengan kuasa yang mahakuasa, segala kuasa, karena kuasa Iblis di dalam Ayub 
1 dan 2 jelas sekali memiliki keterbatasan.  Dibatasi oleh apa? Kuasa Iblis dibatasi oleh hak 
prerogatif dari Allah di dalam Ayub 1 dan 2.  Kuasa Iblis dibatasi oleh hak prerogatif Allah.  
Dengan kata lain tidak ada sesuatu, tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh Iblis yang berada 
di luar ijin dari Allah.  Jelasnya, Iblis ada di dalam ikatan rantai dan Allah yang memegang rantai 
itu.  Artinya adalah Iblis melakukan hal-hal yang ada di dalam Ayub 1 dan 2, jelas sekali, dan ia 
secara langsung bertanggungjawab atas apa yang terjadi kepada Ayub.  Tetapi siapa yang 
menguasai Iblis?  Allah, dan karena itu Iblis adalah penyebab langsung dari apa yang terjadi di 
sana tetapi ada penyebab yang paling terutama dari semuanya yaitu Allah karena Allah berdaulat 
atas Iblis.  Allah mahakuasa.  Iblis tidak.  Allah mahatahu.  Iblis tidak.  Allah mahahadir.  Iblis 
tidak. Allah berdaulat dan Iblis tidak memiliki kedaulatan atas apapun.  Allah berdaulat atas 
segala sesuatu dan Ia berdaulat atas setan-setan.  Kita akan berbicara mengenai hal ini nanti, 
tetapi gambarannya adalah bahwa Allah adalah jauh lebih utama dan mengatasi Iblis dan segala 
sesuatu yang dilakukan oleh Iblis. 
 
Gambaran ketiga tentang kedaulatan Allah.  Ia berdaulat atas bangsa-bangsa.  Tragedi yang 
pertama dan yang ketiga, bangsa Syeba dan bangsa Kasdim muncul ke dalam kisah ini.  
Kebenaran yang sama kita lihat di dalam Ayub 12:23 yang mengatakan, “Dia yang membuat 
bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya.”  Ia berdaulat atas bangsa-bangsa, “Dan 
memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka.”  Mazmur 22:28 juga berbicara 
mengenai Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah. Segala bangsa 
ada di bawah kedaulatan Allah.  Kalau anda pernah menyaksikan pesta pembukaan Olimpiade 
dan anda melihat ada parade negara-negara, Allah berdaulat atas setiap negara itu.  Ia berdaulat 
atas Indonesia dan Ia berdaulat atas China dan Korea Utara dan Ia berdaulat atas Iran dan Irak 
dan Afganistan dan Israel.  Allah berdaulat atas segala bangsa dan Allah berdaulat atas semua 
kekuasaan yang ada.  Ia yang berdaulat atas mereka semua, dan bukan Iblis.  Iblis bukan yang 
berdaulat atas Korea Utara.  Allah yang berdaulat atas Korea Utara.  Bukan hanya bangsa-
bangsa, tetapi Allah juga berdaulat atas alam. 
 
Dua tragedi yang lain, yang kedua dan yang keempat, adalah yang datang dari alam.  Yang 
pertama, api dari langit, pesuruh itu mengatakan api menyambar dari langit.  Gambaran yang 
sama kita temukan di dalam 1 Raja-Raja 18 ketika Allah menurunkan api dari langit untuk 
membakar mezbah di hadapan para nabi Baal, yang bisa dengan jelas di lihat di dalam 1 Raja-
Raja 18.  2 Raja-Raja pasal 1 juga berbicara mengenai api dari langit yang menyambar dua 
kelompok orang, Allah bedaulat atas api dari langit yang turun dan melakukan semua itu.  Allah 



juga berdaulat atas angin.  Gambaran angin yang bertiup dari padang pasir dan menghantam 
keempat penjuru rumah.  Kita beralih sejenak untuk melihat Ayub 37.  Saya akan 
menjelaskannya secara cepat.  Saya ingin menunjukkan bagaimana Allah berdaulat atas alam.  
Ayub 37, mari kita perhatikan, mulai dari ayat 6.  Anda melihat ke dalam bagian Perjanjian Lama 
dan anda tidak akan melihat disana dikatakan, “Suatu hari hujan turun.”  Namun, anda justru 
akan melihat, “Suatu hari Allah menurunkan hujan.”  Allah disebutkan di dalam segala sesuatu 
yang terjadi atas alam karena Ia yang berdaulat atas semuanya.  Perhatikan Ayub 37, mulai ayat 
6, gambaran yang sangat luar biasa, “karena kepada salju Ia berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan 
kepada hujan lebat dan hujan deras: Jadilah deras! Tangan setiap manusia diikat-Nya dengan 
dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatan-Nya. Maka binatang liar masuk ke 
dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam 
perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan 
permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuati-Nya dengan air, dan awan memencarkan 
kilat-Nya, lalu kilat-Nya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinan-Nya untuk 
melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkan-Nya. Ia membuatnya mencapai 
tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih setia.”  
Awan tidak memiliki pikiran sendiri.  Mereka tidak bertindak sendiri secara natural.  Mereka 
bertindak sesuai dengan perintah Allah.  Allah berdaulat atas segala sesuatu di alam ini; setiap 
titik debu ada di bawah kedaulatan Allah.  
 
Selanjutnya Allah berdaulat atas sakit penyakit.  Ketika Ayub tertimpa oleh sakit-penyakit itu, 
bukan Iblis yang memiliki kuasa tertinggi atas kesehatan Ayub.  Allah yang berkuasa.  Kalau 
anda melihat ke dalam Mazmur, pasal 106 ayat 15 disana dijelaskan bagaimana Allah berdaulat 
atas sakit penyakit, bahkan atas umat-Nya.  Ini peringatan yang baik bagi kita.  Iblis tidak 
berdaulat atas kanker.  Iblis tidak berdaulat atas HIV/AIDS.  Iblis tidak berkuasa atas TBC; Ia 
tidak berdaulat atas malaria.  Allah yang berdaulat atas kanker.  Ia berdaulat atas HIV/AIDS.  Ia 
berdaulat atas TBC, malaria, flu biasa, dan segala penyakit di antaranya.  Allah berdaulat atas 
semuanya itu, bukan Iblis, dan bukan hanya atas sakit penyakit, Allah juga berdaulat atas maut. 
 
Ketika anda memperhatikan Ayub pasal 2, Ayub berpikir bahwa kemungkinan besar ia diserang 
oleh penyakit yang mematikan.  Tetapi kenyataannya adalah bahwa Iblis bukan yang 
menentukan apakah Ayub mau hidup atau mati, Ayub pasal 2.  Allah yang menentukan hal itu.  
Di dalam Yakobus 4:15 dikatakan, “Kalau Tuhan menghendaki, kita akan hidup.  Kalau tidak, kita 
tidak akan hidup.” Iblis bukan yang menentukan apakah seseorang akan tetap bernafas atau 
tidak sekarang ini.  Allah yang menentukan hal itu.  Iblis bukan yang menentukan apakah 
seseorang akan tetap bernafas atau tidak dalam setengah jam ke depan.  Allah yang 
menentukan hal itu, dan bukan Iblis.  Allah yang berdaulat atas kehidupan dan kematian kita.  
Allah berdaulat atas malaikat-malaikat, atas setan-setan, atas alam, atas sakit penyakit dan atas 
kematian, dan untuk menyimpulkan semuanya di dalam Ayub 1-2, Allah berdaulat atas 
kenyamanan kita. Ia berdaulat atas kenyamanan kita.  Semua berkat yang dimiliki oleh Ayub 
bersumber dari Allah.  Itu dinyatakan di sepanjang kitab ini dan bukan hanya mengenai 
kenyamanan kita saja.  Allah juga berdaulat atas segala bencana yang terjadi. Ini luar biasa.  
Allah berdaulat atas berkat di dalam kehidupan Ayub dan atas kesengsaraan Ayub. Jadi, Allah 
bukan hanya berdaulat atas berkat dan kemudian Iblis berdaulat atas penderitaan Ayub.  Allah 
berdaulat atas keduanya.  Ia berdaulat atas apa yang baik dan apa yang buruk.  Inilah yang 
dikatakan oleh Ayub, “Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil,”  bukan Allah yang 
memberi dan kemudian Iblis yang mengambil. Bukan, Allah yang mengambilnya.  Pasal 2 ayat 
10, “Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?”  
Tidak, apakah kita menerima yang baik dari Allah dan masalah dari Iblis?  Tidak, apa yang baik 
dan masalah juga datang dari Allah.  Ia berdaulat atas keseluruhan gambaran kehidupan, 
semuanya, di setiap ayat, setiap fase dari kehidupan Ayub, setiap fase dari apa yang dimilikinya 
dan keluarganya; semua itu ada di bawah kedaulatan Allah; segala sesuatunya. 
 
Jadi kita sudah melihat mengenai penderitaan yang dialami Ayub dan kedaulatan Allah. Lalu 
bagaimana kita bisa menghubungkan keduanya dan saya yakin Injil merupakan tempat dimana 
kedua hal itu dikaitkan bersama dalam penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat jelas.  Jadi 



yang saya ingin anda lihat adalah Injil dan penderitaan dan kedaulatan Allah semuanya secara 
bersama dalam tiga implikasi. 
 
Implikasi yang pertama, ini sangat praktis, apa artinya hal ini bagi kehidupan kita ketika kita 
berjalan melalui penderitaan.  Yang pertama, kedaulatan Allah memiliki rancangan bagi 
kehidupan kita di dunia ini termasuk di dalam penderitaan kita.  Kedaulatan Allah memiliki 
rancangan bagi kehidupan kita di dunia ini termasuk di dalam penderitaan kita.  Sekarang saya 
memberikan penekanan kepada kata rancangan di sini karena saya yakin bahwa gambaran di 
dalam Ayub 1-2 jauh lebih dalam daripada hanya sekedar Allah mengijinkan adanya penderitaan.  
Jelas sekali ada gambaran tentang Allah mengijinkan hal itu tetapi ada yang lebih dalam lagi.  
Ada rancangan di sini bahwa Allah merancangkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan Ayub.  
Mari kita pikirkan hal ini.  Siapa yang memulai inisiatif untuk terjadinya penderitaan di dalam 
kehidupan Ayub?  Allah.  Apakah anda bisa melihatnya?  Ayat 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.”   
Seorang penafsir menjelaskan demikian.  Ini seperti seorang pencuri berlian masuk ke dalam 
sebuah toko berlian, lalu berjalan-jalan di toko itu, melihat semua yang dijual di sana, lalu ia 
menemui pemilik toko itu, lalu pemilik toko yang tahu bahwa orang itu adalah seorang pencuri 
berlian kemudian bertanya, “Apa yang engkau lakukan di sini?”  Pencuri berlian itu mengatakan, 
“Aku berkeliling melihat-lihat semua berlian di toko ini.”  Pemilik toko kemudian mengatakan, 
“Sudahkah engkau melihat berlian yang paling mahal itu?  Berlian itu adalah berlian yang paling 
berharga di toko ini, yang paling mahal harganya.”  Lalu pemilik toko itu mengajak pencuri berlian 
menuju ke tempat penyimpanan berlian dan menunjukkannya, padahal ia tahu sedang 
berhadapan dengan seorang pencuri berlian.  Inilah gambarannya, Allah yang memberi, Allah 
yang mengambil, Tuhan yang memberikan apa yang baik dan Tuhan yang mendatangkan 
masalah.  Allah sudah merancang keseluruhan gambaran ini.  Semua itu datang secara 
langsung.  Ya, ada pekerjaan Iblis yang terjadi di sini tetapi pada akhirnya semua adalah 
pekerjaan Allah.  Ini sulit untuk bisa sungguh-sungguh dipahami. 
 
Saya mau menunjukkan hal itu juga di dalam Perjanjian Baru, beberapa di antaranya saja.  
Memang ada banyak penjelasan tentang hal ini, tetapi hanya sebagian yang kita lihat.  Mari kita 
buka Lukas 22.  Kita akan melihat bagian ini dengan cepat.  Ini kebenaran yang sangat berat.  
Allah merancangkan penderitaan bagi kehidupan kita di dalam dunia ini.  Perhatikan Lukas 22.  
Bagian ini menjelaskan mengenai Yesus sebelum Ia naik ke kayu salib.  Yesus hampir naik ke 
kayu salib dan Ia berbicara dengan Petrus dan saya ingin anda memperhatikan apa yang 
dikatakan-Nya kepada Simon Petrus dan saya ingin anda melihat, kedaulatan Allah, rancangan 
Allah di dalam keseluruhan gambaran ini.  Perhatikan Lukas 22:31, Yesus berbicara dengan 
Simon Petrus dan perhatikan apa yang dikatakan-Nya, “Simon, Simon, lihat, Iblis telah” Apa? 
“menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.”  Iblis membutuhkan ijin.  Tetapi ini lebih dalam 
dari sekedar ijin.  Perhatikan, “tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan 
gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.”  Apakah anda 
menangkapnya?  Bukan “seandainya nanti engkau insaf” tetapi “jikalau engkau sudah insaf.”  
Keseluruhan rancangan ini adalah mengenai menguatkan saudara-saudara, kuatkanlah saudara-
saudara kalau kamu sudah insaf.  Ada rancangan di sini.  
 
Mari kita lanjutkan lagi.  Kita perhatikan 1 Petrus, surat yang dituliskan oleh Petrus.  Orang yang 
sama dengan yang dituliskan oleh Lukas 22. 1 Petrus pasal 3, kita akan memperhatikan ayat 17.  
Keseluruhan konteks di sini akan kita lihat, 1 Petrus, 1 Petrus dituliskan, sebuah kitab, sebuah 
surat, yang dituliskan kepada jemaat yang mengalami penderitaan.  Orang-orang Kristen di 
dalam abad pertama yang menghadapi penderitaan karena iman mereka dan akibatnya mereka 
bergumul di dalam iman mereka dan mereka kemudian tergoda untuk berbalik dari iman dan 
saya ingin anda memahami bahwa keseluruhan konteks di dalam 1 Petrus adalah mengenai 
penderitaan dan saya ingin anda mendengar apa yang dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus pasal 
3 ayat 17.  Perhatikan, “Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki 
Allah, dari pada menderita karena berbuat jahat.”  Lebih baik menderita, jika dikehendaki siapa?  
Dikehendaki Allah; dikehendaki Allah untuk apa?  Menderita, dikehendaki oleh Allah untuk 



menderita.  Kita melompat ke pasal 5, kitab yang sama, pasal 5:8, Petrus melanjutkan di sini.  
Lihat rancangan Allah.  Di sini Petrus memperingatkan para pembacanya bahwa Iblis akan 
menyerang mereka dan saya ingin anda mendengar apa yang dikatakannya. Perhatikan ayat 8, 
“Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang 
teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan 
yang sama.”  Perhatikan ayat 10, “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah 
memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, 
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.  
Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin.”  Apakah anda menangkap 
penjelasan di sini?  Adalah kehendak Allah untuk anda menderita dan ketika anda menderita, 
kemudian Ia akan memulihkan anda.  Allah berdaulat atas seluruh gambaran yang ada di sini.  
 
Satu lagi, kita melihat ke kitab terakhir di dalam Alkitab, Kitab Wahyu pasal 2.  Mari kita 
perhatikan juga bagian ini.  Kitab Wahyu 2, rancangan kedaulatan Allah bagi kehidupan kita 
sebenarnya mencakup juga penderitaan.  Perhatikan Kitab Wahyu 2.  Di sini Yesus berbicara 
kepada berbagai jemaat dan Ia berbicara di pasal ini kepada jemaat di Smirna dan Ia sedang 
menguatkan mereka di tengah penganiayaan dan penderitaan.  Perhatikan apa yang dikatakan-
Nya.  Kita akan mulai membaca ayat 9 dan kita akan melihatnya dengan sangat jelas di ayat 10.  
Perhatikan Kitab Wahyu 2:9, “Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu -- namun engkau kaya -
- dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak 
demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.”  Lalu ayat 10, “Jangan takut terhadap apa 
yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu 
ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. 
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota 
kehidupan.”  Anda melihat apa yang terjadi di sini?  Allah mengatakan, kamu akan menderita. 
Setialah di dalam penderitaanmu.  Ada mahkota kehidupan yang menantimu di akhir semua hal 
itu. 
 
Anda melihat dengan sangat jelas di dalam Alkitab bahwa mengikut Tuhan tidak berarti lepas 
sama sekali dari penderitaan.  Tetapi rancangan Allah bagi kehidupan kita justru mencakup juga 
penderitaan.  Ini Injil.  Jangan melewatkan bagian ini.  Apakah Allah sekedar mengijinkan Yesus 
naik ke kayu salib atau Ia memang merancang agar Yesus naik ke kayu salib?  Apakah Allah 
hanya duduk dan kemudian berpikir, “Ya, nampaknya, baik, rupanya harus terjadi demikian, 
kalau begitu Aku harus mengijinkan hal itu terjadi.”  Tidak demikian.  Sejak awal adalah rencana 
Allah untuk membuat Anak Tunggal-Nya menderita dan membawa keselamatan bagi jiwa anda 
dan saya.  Adalah rancangan-Nya bahwa Anak-Nya menderita.  Itu bukan kecelakaan.  Yesus 
mengatakannya dengan sangat jelas.  Yohanes 10 ayat 18, “Tidak seorang pun mengambilnya 
dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa 
memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.”  Inilah rancangan Allah yang mencakup 
juga penderitaan dan puji Tuhan, rancangan itu mencakup penderitaan Anak-Nya.  Yesaya 53, 
adalah kehedak Allah yang akan terlaksana, untuk meremukkan Dia.  Adalah kehendak Allah 
untuk meremukkan Anak-Nya sehingga anda dan saya bisa diselamatkan dari segala dosa kita 
dan di sepanjang Perjanjian Baru khususnya dan di sepanjang sejarah gereja, penderitaan demi 
penderitaan di antara umat Allah yang seringkali menjadi alat dimana gereja dan Injil mengalami 
kemajuan di antara segala bangsa.  Kisah Para Rasul pasal 6, dan 8 merupakan contoh yang 
sempurna, Stefanus dirajam dan Injil tersebar sampai ke Yudea dan Samaria dan sampai ke 
ujung bumi dan usaha Iblis untuk menghentikan pekerjaan missi justru meningkatkan pekerjaan 
missi itu.  Gambaran yang sangat luar biasa karena Allah sudah merancangkan bahwa 
kehidupan kita akan mencakup juga penderitaan.  Ini kebenaran yang berat yang membawa kita 
kepada kebenaran yang kedua.  
 
Perhatikan apa yang akan saya katakan.  Kedaulatan Allah adalah satu-satunya dasar sehingga 
kita bisa memuji Dia di tengah-tengah kesakitan kita.  Kedaulatan Allah, ini implikasi yang kedua, 
kedaulatan Allah adalah satu-satunya dasar sehingga kita bisa memuji Dia di tengah-tengah 
kesakitan kita.  Anda bisa melihat kembali kepada Ayub 1:20 dan di sana kita melihat Ayub 



berdiri, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan kemudian ada frase yang sangat luar 
biasa.  Ayub sudah mengetahui bahwa sepuluh anak-anaknya sudah mati dan segala miliknya 
habis dan dikatakan di sana, “kemudian sujudlah ia dan menyembah.” Sekali lagi, ini bukan 
penyembahan yang sekedarnya atau pura-pura.  Ini penyembahan yang dilakukan di tengah 
kedukaan dan rasa kehilangan yang besar yang dialami oleh Ayub.  Bagaimana anda bisa 
menyembah kalau anda mendengar kabar yang demikian?  Di tengah penderitaan, bagaimana 
anda menyembah?  Hampir seperti tidak masuk akal.  Bagaimana anda bisa menyembah seperti 
itu?  Dengarkan apa yang dikatakannya, “Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, 
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang 
mengambil.”  Kedaulatan, demikianlah cara Ayub menyembah, didasarkan kepada kedaulatan 
Allah.  Sekarang saya memahami bahwa di titik ini, akan ada banyak orang yang mungkin akan 
berpikir, “Saya tidak paham apa maksudnya.  Bagaimana kedaulatan Allah menjadi dasar untuk 
adanya penyembahan di tengah-tengah kesakitan?”  Mungkin ada yang mengatakan, kalau Allah 
memang berdaulat, terus bagaimana. Saya masih menderita kanker.  Orang yang saya kasihi 
tetap juga mati.  Apa pengaruhnya kalau memang Allah itu berdaulat?  Saya masih merasakan 
sakit, saya masih terluka, dan hal itu masih belum selesai juga.  Di sinilah kita akan sungguh-
sungguh menggali lebih mendalam ke dalam Ayub pasal 1 dan 2, dan saya tidak ingin kita 
melewatkan bagian ini.  Bagaimana kedaulatan Allah menjadi pondasi yang mendasari 
penyembahan kita di tengah kesakitan?  Saya ingin anda melihat apa yang mengalir dari 
kedaulatan-Nya yang membuat hal itu menjadi pondasi bagi adanya penyembahan di tengah 
penderitaan. 
 
Yang pertama kedaulatan-Nya meyakinkan kita bahwa Allah masih memegang kendali.  
Kedaulatan-Nya memberikan jaminan bahwa Allah masih memegang kendali.  Ketika anda 
menderita, anda tidak akan mendapatkan ketenangan apapun dengan berpikir bahwa Iblis yang 
memegang kendali.  Sama sekali tidak menghibur kalau berpikir bahwa Iblis yang memegang 
kendali.  Tetapi kenyataannya banyak orang yang secara praktis dan theologis berpikir demikian.  
Secara theologis, ada banyak theologi yang berkembang di jaman ini, theisme terbuka, theisme 
proses. Theologi-theologi itu, walaupun keduanya berbeda, pada dasarnya mengajarkan bahwa 
Allah tidak mampu mencegah adanya kejahatan dan penderitaan, tidak memiliki kuasa atau 
kedaulatan atas kejahatan dan penderitaan.  Allah pasti melakukan sekuat tenaga dalam segala 
keadaan yang dijalani-Nya, sebaik mungkin dengan apa yang harus dikerjakan-Nya, tetapi Ia 
tidak bisa mencegah hal-hal itu terjadi.  Secara praktis, mungkin anda pernah membaca buku-
buku seperti tulisan Rabbi Harold Kushner yang berjudul When Bad Things Happen to Good 
People. Kushner mengalami masa sulit dimana ia kehilangan anak laki-lakinya dan mulai 
mempertanyakan imannya dan ia pada dasarnya sampai kepada kesimpulan bahwa Allah pasti 
tidak bisa melakukan apapun berkaitan dengan kematian atau kehidupan anak laki-lakinya, 
karena ia yakin bahwa Allah pasti tidak menghendaki kematian anaknya. Dengan kata lain, 
Kushner mengatakan, “Aku bisa lebih mudah untuk menyembah Allah yang membenci 
penderitaan tetapi tidak bisa menghilangkannya dibandingkan untuk menyembah Allah yang 
memilih untuk membuat anak-anak kecil menderita dan mati.” 
 
Sekali lagi, ini adalah satu bagian dimana kita tidak boleh mencari jawaban atau respons yang 
asal saja.  Ini sesuatu yang sangat berat.  Tetapi saya ingin kita memahami bahwa ketika kita 
berpikir seperti itu, kita akan menyangkal sama sekali karakter Allah.  Theisme proses, theisme 
terbuka,  cara pemikiran ini saya rasa sama dengan cara pemikiran istri Ayub, yang mengatakan 
kepada Ayub, “Kutukilah Allahmu dan matilah.”  Ia memakai kata yang sama yang dipakai di 
dalam Mazmur 14:1 dan 53:1, berbicara mengenai orang bodoh yang mengatakan bahwa tidak 
ada Allah karena mengutuk Allah berarti menyangkal keberadaan Allah, menyangkal karakter 
Allah.  Inilah yang dilakukan banyak orang dan memang kebanyakan orang digoda untuk berpikir 
demikian ketika kita melihat adanya penderitaan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan 
orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi.  Secara langsung jari kita menunjuk 
kepada Allah, kalau memang Engkau ada, mengapa Engkau membiarkan hal itu terjadi?  Engkau 
tidak baik dan tidak mengasihi serta tidak penuh kuasa.  Saya mau menasehatkan kepada anda, 
mendorong anda untuk tidak mengambil langkah pemikiran yang demikian.  Ada banyak 
pertanyaan yang kita gumuli dan kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas ketika kita berjalan 



dalam penderitaan, tetapi ada yang bisa kita yakini.  Allah itu baik dan Ia mengasihi dan Ia sangat 
berkuasa dan mengatakan bahwa Ia tidak semuanya itu adalah dosa, mengutuki Allah dan 
menyangkal karakter Allah.  Kalau memang kita bergumul tentang hal itu, itu soal yang lain.  
Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dalam semua yang terjadi, Ayub tidak melakukan dosa 
dengan menuduh Allah melakukan kesalahan.  Ayub tidak berdosa dalam perkataannya, tidak 
mengutuk Allah.  Ia memilih untuk tidak mengutuk Allah.  Saya ingin mendorong anda untuk 
melihat kedaulatan kuasa dan kedaulatan kebaikan Allah di tengah-tengah penderitaan anda. 
 
Apa artinya hal itu?  Apa artinya hal itu?  Itu berarti bahwa setiap saat di dalam penderitaan kita, 
maka Allah selalu menyertai kita. Inilah keseluruhan gambaran yang ada di dalam kitab Ayub.  Ia 
tidak meninggalkan iman kepada Allah karena ia paham bahwa di dalam kepedihan jiwanya, ini 
yang membuat Ayub bergumul dalam 30+ pasal karena ia tahu bahwa Allah ada di sana dan ia 
tahu bahwa Allah itu mengasihi dan ia tahu bahwa Allah itu adil dan ia melihat penderitaannya 
sendiri, dan ketika ia menghubungkan antara penderitaan itu dengan semua hal tentang Allah 
tadi, sangat tidak masuk akal baginya.  Tetapi ia tahu bahwa Allah menyertainya dan saya ingin 
mengingatkan anda, kaum pria, wanita, pemuda, pemudi, ketika anda berbicara mengenai 
penderitaan, anda tidak pernah sendirian.  Ia selalu menyertai anda.  Inilah Injil.  Ia bukannya 
tidak perduli kepada penderitaan kita, Ia menyertai kita dan tidak hanya menyertai kita, 
kedaulatan-Nya menjamin kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang memegang kendali.  Ketika Ia 
yang memegang kendali maka kita tahu bahwa setiap saat Ia beserta dengan kita dan di setiap 
saat penderitaan kita, karena Ia yang memegang kendali, kita bisa tahu bahwa Allah berpihak 
kepada kita.  Inilah kuncinya, bukan hanya beserta kita tetapi berpihak kepada kita.  Bahasa yang 
sangat indah di dalam Ayub 1:21, anda melihat di awal kitab dan Alkitab mengatakan bahwa 
Ayub takut akan Allah dan ia tidak mengutuki Allah, nama yang dipakai untuk Allah, Elohim, 
adalah nama yang lebih umum untuk Allah, yang menggambarkan tentang pemeliharaan dan 
kecukupan dari-Nya.  Tetapi kemudian anda melihat di dalam Ayub 1:21 dan gambarannya 
adalah ketika Ayub berdoa dan menyembah, ia tidak mengatakan Allah yang memberi dan Allah 
yang mengambil terpujilah nama Allah.  Yang dikatakannya adalah “TUHAN yang memberi, 
TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!”  Ia memakai nama yang menyiratkan 
perjanjian Allah, nama yang menggambarkan kasih dan kesetiaan Allah, kesetiaan pribadi Allah, 
kasih yang pribadi dari Allah.  Itulah nama yang dipakainya dan ada gambaran yang sangat luar 
biasa di sini. 
 
Ketika anda berjalan melalui penderitaan, ketahuilah bahwa Allah bukan hanya 100% menyertai 
anda tetapi Ia juga 100% berpihak kepada anda.  Allah tidak melawan umat-Nya.  Kalau anda 
ada di dalam Kristus Allah tidak pernah sekalipun akan melawan anda.  Ia bukan 99,9% berpihak 
kepada anda karena Ia selalu 100% berpihak kepada umat-Nya.  Inilah sebabnya Roma 8 di 
dalam konteks penderitaan kemudian berseru, “Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan 
kita?”  Tidak ada masalah lagi.  Ia yang tidak menyayangkan Anak-Nya pasti juga akan 
memberikan segala sesuatu kepada kita di dalam kemurahan-Nya.  Tidak ada yang bisa 
menuduh orang-orang pilihan Allah.  Tidak ada yang bisa membawa kutuk kepada orang-orang 
pilihan Allah karena Kristus Yesuslah yang menjadi Hakim dan Ia duduk di sebelah kanan Bapa 
dan sekarang menjadi pengantara bagi kita dan tentu saja, tidak ada, tidak ada satupun yang 
bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada 
satupun.  Allah 100% berpihak kepada kita.  Kedaulatan Allah memastikan kepada kita bahwa Ia 
yang memegang kendali itu menyertai kita dan berpihak kepada kita. 
 
Bukan hanya itu, kedaulatan Allah adalah dasar bagi pujian di tengah kesakitan kita, bukan 
hanya karena Ia memegang kendali tetapi karena kedaulatan-Nya mengingatkan kita bahwa Iblis 
sudah ditaklukkan. Itulah yang diingatkan oleh kedaulatan Allah bagi kita.  Inilah sebabnya kita 
bisa menyembah Dia di tengah kesakitan kita.  Saya yakin bahwa tujuan dari kitab Ayub adalah 
untuk mempermalukan Iblis dan menjadi pertunjukan dari kekurangan kuasa Iblis.  Anda melihat 
bahwa setelah pasal 2, Iblis tidak mendapatkan peran apapun sampai akhir kitab.  Ia tidak bisa 
melakukan apa-apa lagi, bisa dikatakan demikian.  Bahkan kalau anda membaca di seluruh 
Perjanjian Lama, anda tidak akan melihatnya lagi. Anda melihat dia muncul dalam Kejadian 3 
dan kemudian Ayub 1-2 mencobai dengan cara demikian.  Anda tidak akan melihat dia bertindak 



demikian di bagian lain dari Perjanjian Lama.  Anda tidak melihat dia tampil lagi sampai kepada 
Matius pasal 4 dan Iblis mencobai Yesus sampai 3 kali.  Tiga kali juga Yesus menang atas dia.  
Kemudian di bagian akhir Injil Matius anda akan melihat Iblis dan Yesus berhadapan satu lawan 
satu di kayu salib.  Iblis memberikan pukulan terkuatnya yaitu upah dosa ke atas Anak Allah dan 
Yesus menerima semua pukulan itu ke atas diri-Nya dan Ia berada di kubur selama tiga hari dan 
bangkit kembali dan Ia menyatakan kepada semua orang yang percaya kepada-Nya, “Kamu 
berperang melawan pihak yang sudah dikalahkan.  Ia sudah ditaklukkan dan ia terbatas di dalam 
kuasanya,”  dan Iblis tidak memiliki lagi kekuasaan untuk melakukan apapun.  Sama sekali tidak 
ada apapun yang bisa dilakukan Iblis di dalam kehidupan anda dan saya selain dari apa yang 
ada di dalam kehendak kedaulatan Allah yang menyertai kita dan yang berpihak kepada kita 
senantiasa.  Ini kebenaran yang sangat luar biasa. 
 

Martin Luther mengatakan, “Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata; betapapun 
sengsaramu, pertolonganNya nyata! Si jahat yang geram berniat „kan menang; ngeri kuasanya 
dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Dengan tenaga yang fana niscaya kita kalah. Pahlawan kita 
Dialah yang diurapi Allah. Siapa namaNya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu Yang Esa, Panglima 
semesta. Niscaya Ia jaya! Penuhpun setan dunia, yang mau menumpas kita, jangan gentar 
melihatnya; iman tak sia-sia! Penghulu kuasa g‟lap, meskipun menyergap, mustahil „kan menang; 
kuasanya ditebang dengan sepatah kata.”  Sepatah kata saja akan membuat kuasanya ditebang.  

Kedaulatan Allah adalah dasar bagi pujian di tengah penderitaan karena Iblis sudah dikalahkan.  
Bukan hanya Allah memegang kendali dan Iblis ditaklukkan tetapi kedaulatan Allah memberikan 
jaminan kepada kita bahwa suatu saat nanti penderitaan kita akan berakhir.  Lihat semua itu 
bertumpuk di kayu salib, penderitaan, kesakitan, kepedihan, semuanya itu nyata di kayu salib; 
kedaulatan, nyata di kayu salib, penderitaan yang nyata, kedaulatan yang nyata Allah yang 
memegang kendali atas setiap detail yang terjadi di kayu salib.  Iblis ditaklukkan, Yesus bangkit 
kembali dari kematian sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan yang 
dimuliakan yang kemudian mengatakan kepada semua manusia yang percaya kepada-Nya, saat 
engkau berjalan di dalam penderitaan, hari penderitaan itu pasti akan berakhir, dijamin.  Mungkin 
bukan hari ini atau besok dan mungkin bahkan masih bertahun-tahun lagi, atau bahkan mungkin 
di sepanjang kehidupan sekarang ini akan terus terjadi, tetapi akan datang harinya ketika Raja 
segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan itu akan sungguh-sungguh menghapuskan setiap 
tetes air mata dari mata kita di tempat dimana tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi kedukaan 
dan tidak ada lagi kesakitan atau kepedihan dan penderitaan apapun karena semua itu sudah 
lenyap.  Semua itu sudah diselesaikan secara tuntas sampai selamanya.  Itu jaminan yang 
berasal dari kedaulatan Allah. 
 
Kalau Allah tidak berdaulat, Ia tidak bisa memberikan jaminan itu.  Kalau Allah berdaulat, maka Ia 
bisa memberikan jaminan itu.  Inilah sebabnya kedaulatan Allah menjadi satu-satunya dasar 
untuk kita bisa memuji Allah di tengah-tengah penderitaan itu. 
 
Jadi Allah merancang adanya penderitaan bagi kehidupan kita.  Kita akan melihat dalam 
pembahasan selanjutnya tentang tujuan Allah di dalam hal itu.  Kedaulatan-Nya jelas.  
Kedaulatan Allah adalah satu-satunya pondasi untuk kita bisa tetap menyembah Dia di tengah-
tengah kesakitan kita dan implikasi ketiga dari hal ini, pada akhirnya, adalah bahwa kesakitan kita 
di dunia ini hanya bisa dipahami dengan benar dari sudut pandang sorgawi saja.  Pada akhirnya, 
kesakitan kita di dunia ini hanya bisa dipahami dengan benar dari sudut pandang sorgawi saja.  
 
Sekarang saya ingin anda memperhatikan hal ini.  Anda sudah melihat Ayub berjalan melalui 
kegelapan dan kemudian kita memandangnya dengan jelas tentang penderitaan Ayub itu.  Kita 
melihat apa yang terjadi dan kita juga melihat adanya percakapan antara Allah dengan Iblis. Kita 
melihat semuanya dari awal sampai akhirnya.  Kita tahu apa yang kemudian terjadi.  Kehidupan 
Ayub akan dipulihkan.  Anda akan melihat bahwa Allah itu besar.  Dalam semua hal itu, kita tahu 
semuanya itu dari sudut pandang pembacaan kita, tetapi Ayub sama sekali tidak mengetahuinya.  
Ayub sama sekali tidak membayangkan tentang adanya percakapan di surga itu.  Ayub tidak tahu 
apa yang kemudian akan terjadi. Ia duduk di atas abu dengan bisul yang menyelimuti tubuhnya 



dan semuanya sudah musnah lalu istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah dan mati.  Itu 
saja yang dilihat Ayub dan kenyataannya adalah, ketika anda mengalami penderitaan, sudut 
pandang apa yang anda pakai? Sudut pandang yang sama dengan Ayub; kita hanya melihat 
kegelapan yang mengelilingi kita. Kita tidak memiliki cara pandang yang jelas yang membuat kita 
bisa memahami semuanya dengan baik.  Kita menjalani kehidupan seperti Ayub menjalani 
kehidupannya, tanpa bisa membaca keseluruhan kisahnya. Ada perbedaan besar di sini.  
Kedaulatan Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada sudut pandang yang sama sekali 
berbeda terhadap penderitaan kita di dunia ini.  Tentu saja tidak diragukan bahwa di setiap 
penderitaan yang ada di dunia ini, pasti ada misteri yang membuat kita bertanya-tanya mengapa 
dan kemudian kita bergumul dengan hal ini atau hal itu.  Ada banyak misteri di dunia ini.  Kita 
harus memahami bahwa misteri di dunia ini sangat bergantung kepada apa yang ada di sorga 
dan juga ada sudut pandang yang sama sekali berbeda terhadap keseluruhan gambaran ini yang 
akan mengubahkan cara pandang kita terhadap penderitaan.  Sayangnya kita tidak bisa selalu 
memahami sudut pandang itu.  Bahkan ketika kita mencoba untuk mendapatkan sudut pandang 
yang baru itu, bisa jadi kita justru akan terjebak masuk ke dalam masalah yang lain lagi.  
Gambarannya adalah bahwa di dalam penderitaan kita percaya bahwa ada sudut pandang yang 
berdaulat yang tidak bisa kita lihat.  
 
Maksud saya, coba kita bayangkan, di dalam Ayub 1, anda melihat Iblis berdiri di hadapan Allah, 
dikelilingi oleh malaikat yang tak terhitung banyaknya, katakanlah 100.000 banyaknya, yang 
mendengarkan percakapan antara Allah dengan Iblis.  Iblis berkata kepada Allah, “Engkau tidak 
layak menerima pujian.  Engkau harus menyuap agar umat-Mu menyembah Engkau.  Ambil 
semua hal itu dan mereka akan berhenti menyembah Engkau.  Engkau tidak layak.  Engkau tidak 
sehebat itu.”  Allah kemudian mengatakan, “Ambil saja semuanya itu.”  Iblis memang bertindak, 
satu demi satu mengambil apa yang dimiliki oleh Ayub, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, 
dan kemudian ia datang kembali kepada Allah setelah melepaskan Ayub dari segala sesuatu 
yang dimilikinya dan bahkan kesepuluh anaknya juga mati.  Allah, Iblis  dan 100.000 malaikat 
duduk dalam keheningan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ayub dan kemudian Ayub 
mendengar berita tentang kematian anak-anak laki-laki dan perempuannya, lalu ia bersujud di 
tanah untuk menyembah dan mengatakan, “Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. 
Kiranya nama TUHAN ditinggikan,” dan tanpa diketahui oleh Ayub, pada saat itu ada 200.000 
tangan yang terangkat dan 100.000 suara yang mengatakan, “Terpujilah Allah Ayub!”  Inilah 
kedaulatan dari sudut pandang surgawi.  Biarlah Allah menolong agar hal yang sama juga terjadi 
di dalam kehidupan kita.  Saya tidak bisa yakin dan tidak ada seorangpun yang bisa meyakini 
bahwa setiap kali kita melalui penderitaan, pasti ada kesepakatan yang terjadi di surga atau 
bahwa ada hal yang demikian terjadi.  Kita tidak perlu menebak-nebak atau mencari tahu tentang 
hal itu. Tetapi kita perlu tahu, bahwa ada kemungkinan bahwa Allah menghendaki bahwa ketika 
kita berjalan melalui penderitaan sebagai umat Allah, kita menunjukkan kepada pasukan surgawi 
bahwa Allah kita layak, bahwa kita harus menunjukkan kepada kekuatan jahat itu kenyataan 
bahwa Allah kita layak.  Kiranya seruan di surga itu terjadi karena kita berteguh menjalani 
kepedihan kita di dunia ini.  
 
Saya mengundang anda untuk melihat dengan memakai perspektif surgawi di akhir dari 
penderitaan Ayub.  
 
Saya sama sekali tidak mau mengatakan bahwa saya selalu mengerti tentang penderitaan yang 
sedang atau sudah terjadi di dalam kehidupan saya tetapi saya yakin bahwa saya bisa mengerti 
satu hal ini.  Allah itu baik dan Ia berkuasa dan Ia berdaulat dan ini sangat nyata di dalam kayu 
salib Yesus Kristus.  Kedaulatan Allah, penderitaan Kristus terjadi bersamaan dalam rancangan 
Allah untuk menyelamatkan jiwa anda dan memberikan pengharapan kepada anda bahwa tidak 
perduli apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan 
dan suatu hari anda akan berada bersama dengan sang Raja sampai selama-lamanya.  Jadi 
saya menginginkan bahwa kita di dalam terang Injil memiliki kesempatan untuk menyatakan 
dengan cara yang lebih dalam dari yang ada di dalam Ayub 1:21, apa artinya mengatakan, “Ya 
Allah, Engkau memberi dan Engkau mengambil dan dengan anugerah-Mu kami akan berdiri dan 
mengatakan, “Kiranya nama TUHAN dimuliakan.”  Saat ini saya mau mengajak anda yang saat 



ini sedang berjalan melalui penderitaan di dalam kehidupan anda, mungkin karena sesuatu yang 
baru saja terjadi atau sudah lama terjadi tetapi masih belum tuntas juga, saya mengundang anda 
untuk bersujud di hadapan Allah dan dengan cara yang sama dengan Ayub mengatakan, “Aku 
akan memuji nama-Mu, kami akan memuji Engkau apapun yang Engkau berikan dan apapun 
yang Engkau ambil.”  Kalau anda mau bersujud di hadapan Allah, saya mengundang anda dalam 
saat-saat ini untuk mengambil dasar dari keyakinan kita, berdiri di atas dasar itu, dan 
merayakannya. 


