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Kalau anda membawa Alkitab dan saya harap anda membawanya, saya mengundag anda untuk 
membuka Kitab Ayub 42, yang menjadi dasar pembahasan kita untuk bagian terakhir dari seri 
mengenai Ayub ini.  
 
Sebelumnya saya akan membacakan sebuah kisah mengenai seseorang yang sangat 
menyentuh bagi saya.  Dia mengatakan demikian, ―Dalam delapan tahun ini, saya harus 
menjalani delapan kali operasi di otak saya.  Operasi pertama dilakukan ketika saya berusia 12 
tahun.  Operasi itu sama sekali tidak berhasil.  Kemudian operasi kedua meredakan masalah 
saya selama lima tahun sampai kemudian saya merasakan sakit kepala luar biasa yang 
membuat saya harus menjalani operasi yang ketiga.  Akibat dari operasi itu saya mengalami 
kesakitan yang tidak terkatakan, sehingga sembilan bulan kemudian saya harus menjalani 
operasi lagi.  Sakit saya reda sampai dua bulan.  Namun, saya harus menjalani operasi lagi yang 
saling bersusulan dalam jarak waktu masing-masing sepuluh hari.  Apakah hal itu menjadi 
perjalanan yang melelahkan saya?  Ya, tentu saja, tetapi yang sangat luar biasa adalah bahwa 
saya bisa sungguh-sungguh, dan dengan jujur saya katakan, saya bisa mengucap syukur atas 
perjalanan itu. Banyak orang yang berpikir bahwa operasi yang saya jalani sudah membuat saya 
gila ketika saya mengatakan demikian kepada mereka, tetapi saya sangat mengucapkan syukur 
saya harus mengalami semuanya itu, karena saya sudah mengalami sendiri kedaulatan, 
keintiman dan kedekatan Allah kita yang mungkin tidak pernah dialami oleh banyak orang di 
sepanjang kehidupan mereka.  Saya tahu bahwa Allah tidak terikat oleh jarak, tidak bergantung 
kepada kedekatan atau kejauhan.  Dari perspektif saya yang terbatas sebagai manusia, saya 
dibawa mendekat kepada Tuhan dan Ia mendekat kepada saya dengan memberikan ketenangan 
yang bagi saya sendiri tidak masuk akal.  Selama masa-masa operasi otak saya itu, bahkan dlam 
operasi yang dilakukan ketika saya berusia 12 tahun itu, ada kedamaian di dalam pikiran saya 
yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata.  Ya, operasi itu memang menyakitkan.  Ya, saya 
mempertanyakan apa yang sedang terjadi itu, tetapi Ia memberikan anugerah kepada saya yang 
memampukan saya untuk mengatakan, ―Tuhan, Engkau akan melakukan kehendak-Mu dalam 
waktu-Mu yang sempurna.‖ 
 
Sebuah keluarga yang tinggai di North Caroline menuliskan surat itu kepada saya.  Anak mereka 
yang berusa 25 tahun sudah berjuang melawan cystic fibrosis hampir sepanjang masa hidupnya.  
Anaknya itu menjalani perjuangan keluar masuk rumah sakit yang hampir tidak ada habisnya.  
Bahkan sudah diputuskan bahwa ia harus mengalami transplantasi paru-paru karena gagal 
fungsi paru-parunya.  Beberapa saat lalu, ia pernah harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani 
perawatan yang cukup lama karena kasus pneumonia yang sangat parah.   
 
Ibu ini, bersama dengan suaminya, dan beberapa teman anaknya, datang ke gereja untuk 
beribadah dan meminta dukungan doa untuk anak laki-lakinya itu.   Anaknya masih harus 
mendapatkan alat bantu pernafasan dan kondisinya mulai semakin meningkat setiap harinya.  
Ibunya itu menuliskan demikian, ―Saya mengatakan kepada Tuhan ketika kami memulai proses 
transplantasi itu bahwa saya sebenarnya tidak ingin hal itu sungguh-sungguh terjadi dan bahwa 
kalaupun memang hal itu adalah rancangan Allah bagi kehidupan anak saya, maka saya 
meminta agar Ia akan menopang saya melalui setiap langkah yang harus dijalani.   Allah sudah 
sangat setia dan kami bisa melihat jejak tangan-Nya di setiap sisi dari perjalanan kami.  Saya 
sudah melihat bahwa Allah selalu menyediakan lentera untuk saya bawa yang memberikan 
kepada saya terang yang cukup untuk setiap langkah yang harus saya jalani satu demi satu; 
namun, keinginan daging saya adalah bahwa saya bisa mendapatkan lampu sorot yang 
memungkinkan saya untuk melihat jauh ke bagian arah dimana Allah akan membawa kami ke 



sana. Saya yakin bahwa kerinduan anak saya adalah bahwa Allah akan dipermuliakan di dalam 
segala sesuatu, dan keseluruhan keluarga kami akan mendapat kekuatan dari melihat 
penderitaannya juga.  Terima kasih dari dasar hati kami karena sudah mengingatkan kami untuk 
memandang kepada kasih, hikmat, rahmat dan kebaikan Allah saat kami mengalami masa-masa 
kesengsaraan ini.‖ 
 
Kita akan bersama-sama merayakan penderitaan.  Dan ya, saya memang bermaksud 
mengatakannya, kita akan merayakan penderitaan karena kenyataannya adalah, dalam 
beberapa kesaksian yang saya dengar, saya bisa melihat di sana gambaran keagungan Allah 
dalam segala kemegahan-Nya.  Di sinilah Allah menyatakan keagungan-Nya. Kita sudah melihat 
hal ini, Ayub 1 dan 2, penderitaan dari-Nya dan kita sudah melihat kedaulatan Allah di tengah-
tengah penderitaan.  Ayub 3-31, dalam nasehat dari mereka yang disebut sebagai sahabat-
sahabat Ayub, kita melihat kecukupan dari Allah di dalam penderitaan.  Kita juga sudah melihat 
Elihu, pasal 32-37, melihat tujuan Allah di dalam penderitaan.  Lalu kita sudah melihat pasal 38 
dimana Allah secara pribadi berbicara dengan Ayub, dan saya ingin kita melihat kuasa Allah di 
dalam penderitaan. 
 
Ayub 42 adalah tanggapan terhadap perkataan Allah, yang bisa kita lihat, di dalam Ayub 38-41.  
Dan kemudian saya ingin kita membaca bagian yang menjadi dasar dimana di atasnya kita 
membangun pemahaman untuk bagian dari Kitab Ayub ini.  Ayub 42:1, saya ingin anda 
memperhatikan apa yang dikatakan Ayub dalam menanggapi perkataan Allah.  Perhatikan apa 
yang dikatakannya.  Ayub menjawab Allah,  
 

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada 
rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi 
keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah 
bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. 
Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai 
engkau, supaya engkau memberitahu Aku. Hanya dari kata orang saja aku 
mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang 
Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku 
duduk dalam debu dan abu.”  

 
Ya Allah, kami berdoa agar Engkau akan menolong kami memahami perkataan ini, bukan hanya 
dalam kaitannya dengan Ayub tetapi dalam kaitannya dengan kehidupan kami sendiri dan 
berkaitan dengan penderitaan di dalam kehidupan kami.  Kami berdoa agar Engkau akan 
menolong kami dengan kuasa Roh-Mu dan Firman-Mu untuk melihat keagungan gambaran 
hakekat-Mu dan pribadi-Mu dengan cara yang akan mendorong kami untuk menyembah.  Di 
dalam nama Yesus, Amin. 
 
Saya ingin kita memulai dengan kesimpulan yang sudah kita lihat dari bagian yang berbeda dan 
yang membawa kita kepada bagian yang berbeda juga di dalam seri ini, dan kemudian kita akan 
memperhatikan bagaimana semuanya itu dinyatakan dalam Ayub 38-42.  Kesimpulannya 
demikian, ketika kita berjalan melalui penderitaan dan ketika kita melihat Ayub melalui 
penderitaan, kita menginginkan penjelasan dari Allah. Inilah yang kita inginkan ketika kita 
berjalan melalui penderitaan, kita menginginkan penjelasan dari Allah.  Judul dari seri kita adalah 
Mengapa dan ini pertanyaan yang mendominasi kehidupan kita, yang mendominasi sebagian 
besar isi Kitab Ayub.  Mengapa hal ini terjadi? 
 
Ayub tidak melakukan apapun yang membuat dia layak menderita sedemikian, jadi mengapakah 
penderitaan yang demikian terjadin kepadanya.  Inilah yang diusahakan untuk dijawab oleh 
sahabat-sahabat Ayub, selama lebih dari 29 pasal.  Di sini kita melihat jawaban untuk mengapa, 
dan sayangnya, mereka menjelaskannya dengan buruk.  Mereka gagal dalam usaha mereka dan 
hal itu menunjukkan kepada kita bahwa setiap usaha, bahkan usaha yang paling baik sekalipun 
untuk menjawab pertanyaan ini pada akhirnya tidak akan memadai karena manusia tidak akan 
bisa menjelaskan jalan-jalan Allah dengan sempurna dan lengkap.  Kita melihat sedikit 



pernyataan ke dalam tujuan Allah di dalam penderitaan ketika melihat penjelasan Elihu, tetapi 
gambaran sebenarnya, kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai penderitaan kita dari Allah. 
 
Kemudian anda masuk ke dalam Ayub 38-42, klimaks dari kitab ini, dan yang tidak akan anda 
dapati adalah penjelasan langsung dari Allah.  Allah tidak meberikan penjelasan.  Yang kita 
inginkan adalah penjelasan dari Allah.  Tetapi inilah yang kita teria.  Kita menerima pernyataan 
dari Allah dan ada perbedaan yang sangat besar di sini.  Anda sampai ke bagian akhir kitab dan 
yang anda temukan bukanlah penjelasan theologi atau pembenaran dari Allah tentang mengapa 
penderitaan itu terjadi.   
 
Anda akan menemukan berbagai pertanyaan itu di dalam Kitab Ayub.  Mengapa ini terjadi? 
Dimanakah Allah ketika hal ini terjadi?  Mengapa hal ini terjadi?  Semua pertanyaan itu, apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana, adalah pertanyaan yang mendominasi Kitab Ayub, 
dan inti dari Kitab Ayub tidak lain memang pertanyaan-pertanyaan itu.  Siapakah Allah yang ada 
di balik semuanya ini.  Siapakah Allah yang tidak hanya mengijinkan semua itu terjadi, siapakah 
Allah yang menentukan bahwa hal itu terjadi di dalam kehidupan Ayub dan itulah pertanyaan 
yang dijawab di dalam Ayub 38-42.  Ini sangat luar biasa. Keseluruhan klimaks Kitan ini 
membawa kita untuk melihat siapakah Allah itu. 
 
Sekarang, di dalam penderitaan kita, kita menginginkan segala sesuatunya baik-baik saja.  Kalau 
tujuan kita adalah agar semuanya dipulihkan, kalau tujuan kita adalah agarkita menikmati 
kemgali dunia ini, maka kita tidak akan menemukan jawaban sama sekali.  Namun, kalau tujuan 
kita adalah untuk mengena Allah, kalau tjuan kita adalah untuk mengenal Allah, maka kita akan 
melihat bawhwa jawabannya sangat memuaskan. Saya tidak akan bisa menjelaskan kebenaran 
yang agung ini dengan sempurna.  Kebenaran ini memang sangat besar. 
 
Kebanyakan orang, dan bahkan saya berani mengatakan, kebanyakan orang Kristen juga 
menjalani penderitaan dan keinginan mereka adalah bahwa semuanya akan menjadi baik-baik 
saja.  Saya ingin semuanya kembali baik.  Saya ingin milik saya kembali.  Saya ingin semua yang 
saya hargai dan saya nikmati di dunia ini kembali, harta yang banyak, kesehatan, orang-orang 
yang kekasih, ingin semuanya kembali.  Dan kalau hal itu yang menjadi tujuan kita, kita tidak 
akan menemukan jawaban yang memuaskan di dalam Kitab Ayub karena kita tidak akan 
menemukan penjelasan di sana.  Tetapi kalau tujuan di dalam kehidupan kita adalah Allah, 
bukan perkara-perkara dari Allah tetapi Allah sendiri, maka pertama-pertama, penderitaan akan 
lebih asuk akal karena penderitaan adalah kehilangan semua yang lain untuk bisa menemukan 
harta yang lebih besar dan lebih mendalam di dalam Allah.  Dan kalau bukan itu yang menjadi 
tujuan kita, maka pada kenyataannya, kita akan mendapati diri kita, setiap kita masing-masing 
akan mendapati diri kita berada di dalam kekosongan dan kehampaan—dan di dalam pengejaran 
yang tiada akhir akan kesenangan dan perkara-perkara, termasuk perkara yang rasnya terbaik di 
dunia ini.  Tetapi ketika kita menemukan harta kita di dalam pribadi Allah sendiri maka 
penderitaan sebagai kenyataan di dalam kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang agung dan 
masuk akal dan penderitaan akan mendorong kita untuk melihat siapakah Allah dan kita akan 
menemukan di dalam Dia harta yang lebih dalam dibandingkan dengan yang pernah kita 
bayangkan.  Ada perbedaan besar di sini. 
 
Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi tujuan di dalam kehidupan anda?  Apakah 
tujuan di dalam kehidupan anda?  Ketika tujuan di dalam kehidupan kita adalah Allah—dan ini 
yang sebenarnya menjadi tujuan dari penderitaan itu sendiri, untuk mendorong kita melihat tujuan 
dari segala sesuatu dan kepuasan jiwa kita ditemukan di dalam satu tempat saja yaitu di dalam 
Allah.  Ia adalah harta kita yang terbesar. Inilah yang diajarkan penderitaan kepada kita, dan 
sebagai akibatnya kita tidak memerlukan penjelasan tetapi kita hanya memerlukan pernyataan 
Allah saja. 
 
Yang kita paling sering kita inginkan di dalam penderitaan kita adalah adanya penjelasan dari 
Allah.  Yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah pernyataan tentang diri-Nya.  Inilah 
keseluruhan inti dari Ayub 38-42, dan karena itu saya ingin mengungkapkan pernyataan ini.  Apa 



yang dipahami oleh Ayub tentang Allah?  Apakah yang dinyatakan Allah kepada Ayub mengenai 
diri—-Nya sendiri?  Pertama-tama, Allah menyatakan kepada Ayub bahwa kuasa-Nya itu besar, 
kuasa-Nya besar. 
 
Kembali kepada Ayub 38 dan kita akan membuka gambaran tentang hal ini. Ayub 38, kita sudah 
membaca 37 pasal, bagian-bagian yang berbeda dan kita sudah melihat Ayub menanyakan 
berbagai pertanyaan yang berbeda tentang Allah.  Mengapa hal ini terjadi, dimana Allah ketika 
hal ini terjadi, dan berbagai pertanyaan serupa. Saya ingin melihat bagaimana Allah menanggapi 
hal ini kepada Ayub.  Perhatikan Ayub 38:1, ―Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub.‖  
Jadi, inilah jawaban Allah.  Ayub sudah mengajukan banyak pertanyaan, dan di sini Allah 
menjawab.  Ia mengatakan, ―Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-
perkataan yang tidak berpengetahuan?‖  Apakah anda menangkap maksudnya?  Ayub 
mengajukan pertanyaan, Allah menjawab dan Ia menjawab dengan apa? Ia menjawab dengan 
pertanyaan.  Saya sangat tidak suka kalau saya bertanya kepada orang tua saya, lalu mereka 
balik mengajukan pertanyaan.  Ayah, Ibu, saya mau menanyakan sesuatu.  Kemudian mereka 
menatap balik dan mengatakan, ―Nak, saya akan bertanya kepadamu.‖  Saya langsung berpikir, 
oh, tidak, tidak, tidak.  Saya yang sedang mengajukan pertanyaan.  Jadi, sangat 
membingungkan. 
 
Jadi Ayub sudah mengajukan pertanyaan, dan Allah menjawab dengan pertanyan juga, 
―Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak 
berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai engkau, supaya 
engkau memberitahu Aku. Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? 
Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian.‖  Dan yang dimulai di sini di dalam ayat 4 
dan sampai ke akhir dari Pasal 41 adalah daftar dari sekitar 70 pertanyaan yang diajukan Allah 
kepada Ayub.  Anda bergumul degan semua pertanyaan yang anda jalani dan penderitaan yang 
anda alami dan Allah mengatakan, Aku punya 70 pertanyaan untukmu. 
 
Apa yang dilakukan Allah di sini?  Yang dilakukan-Nya adalah Ia membawa Ayub kepada 
kesadaran tentang betapa sedikitnya Ayub mengenal siapakah Allah itu.  Ia menyadarkan Ayub 
agar Ia memahami bahwa Allah jauh lebih besar daripada yang pernah diimpikan atau 
dibayangkan oleh Ayub.  Inilah yang dilakukan Allah melalui berbagai pertanyaan itu.  Sekarang 
yang ingin saya lakukan adalah meletakkan empat gelar yang memberikan penekanan mengenai 
Allah di dalam semua pasal itu. 
 
Gelar yang pertama, Allah adalah Pencipta kita.  Ini nampak dari keseluruhan pasal-pasal itu 
khususnya dalam pasal 38, dan yang juga akan secara khusus kita bahas.  Ayub 38, yang 
dilakukan Allah adalah Ia mekmbawa Ayub ke dalam sebuah perjalanan imajiner melalui langit 
dan bumi, dan mengatakan, Aku mau supaya engkau melihat kebesaran-Ku di dalam semuanya 
itu sebagai Pribadi yang sudah menciptakan semuanya.  Perhatikan di dalam ayat 4, disana 
dikatakan, ―Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau 
mempunyai pengertian! Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau 
mengetahuinya? -- Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah 
sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-
bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai?‖  Gambaran 
tentang daratan, dan kemudian Ia melanjutkan dengan gambaran tentang lautan, ayat 8, ―Siapa 
telah membendung laut dengan pintu, ketika membual ke luar dari dalam rahim? --ketika Aku 
membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya; ketika Aku 
menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu; ketika Aku berfirman: Sampai di sini 
boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan 
dihentikan!‖  Lautan dan daratan. 
 
Kemudian di dalam ayat 19, anda akan melihat disana dijelaskan mengenai terang dan gelap.  
Kita akan membaca beberapa ayat dari bagian itu.  Ayat 19, ―Di manakah jalan ke tempat 
kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat 
mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau 



mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak!‖  
Kemudian ia beralih, ―Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat 
perbendaharaan hujan batu, yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran 
dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar 
ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk 
memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami 
manusia; untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput 
muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? 
Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, siapakah yang 
melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras,‖ 
 
Berbicara mengenai hujan dan salju serta embun beku.  Lalu ia berbicara mengenai bintang-
bintang di dalam ayat 31-33.  Kalau anda memperhatikan ayat 34, anda melihat sesuatu yang 
cukup lucu di sini.  Allah mengatakan, ―Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke 
awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau?‖  Apakah anda menangkapnya?  Ayub, bisakah 
engkau memandang ke atas dan kemudian membasahi dirimu kapan saja engkau mau?  Tidak?  
Dapatkah kamu mengatur jalan kilat yang sambar menyambar?  Apakah mereka harus melapor 
kepadamu?  Apakah ada kilat yang datang kepadamu, dan bertanya, kemana kami harus pergi, 
Ayub?  Tidak, mereka tidak mengatakan demikian kepadamu, mereka mengatakan demikian 
kepada-Ku. 
 
Ayat 36, ―Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung-menyabung, sambil berkata 
kepadamu: Ya? 36 Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian 
kepada gumpalan mendung? 37 Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat 
mencurahkan tempayan-tempayan langit, 38 ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan 
gumpalan tanah berlekat-lekatan?‖  Inilah gambarannya.  Yang dilakukan Allah di sini adalah 
membawa Ayub ke dalam sebuah tour melalui rahasia-rahasia di bumi ini dan Ia mengatakan, 
Ayub, ada ribuan demi ribuan demi ribuan rahasia di langit dan di bumi ini yang sama sekali tidak 
engkau ketahui, dan rahasia yang sudah engkau lihat di dalam kehidupanmu sendiri adalah salah 
satu dari ribuan demi ribuan rahasia itu, dan Aku mengetahui semuanya dan kuasa-Ku berdaulat 
atas semuanya itu.  Aku yang menciptakan semuanya. 
 
Anda melihat ini adalah gambaran yang sangat luar biasa.  Allah adalah pencipta kita, bukan 
hanya Pencipta, tetapi Ia juga Pemelihara kita.  Anda melihat ada pergeserab di dalam ayat 39.  
Anda masuk dari dunia yang tidak bergerak ke dunia yang bergerak dari para binatang, dan 
bukan hanya Allah sebagai Dia yang menciptakan semuanya tetapi juga Allah yang 
memeliharanya.  Perhatikan ayat 1 di dalam pasal 39.  ―Dapatkah engkau memburu mangsa 
untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka merangkak di dalam 
sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi 
burung gagak, apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada 
makanan?‖ 
 
Ini gambarannya, singa-singa dan burung gagak mendapatkan makanan mereka bukannya 
darimu, Ayub, tetapi mereka mendapatkan makanan mereka dari-Ku.  Allah adalah Dia yang 
memberi makan binatang-binatang di planet ini, bukan melalui seleksi alam, tetapi melalui 
pemeliharaan Ilahi.  Semua binatang di planet ini diberi makan oleh Tangan Allah, Tangan Allah 
yang memelihara.  Anda melihat Pasal 39, ―Apakah engkau mengetahui waktunya kambing 
gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung 
berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan 
membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya, dan mengeluarkan isi kandungannya. 
Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang, mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada 
induknya.‖  Bukan hanya Ia memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan, Ia 
mengendalikan kehidupan. 
 
Anda turun ke dalam ayat 12, perhatikan kisah mengenai lembu hutan.  ―Apakah lembu hutan 
mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu 



hutan mengikuti alur bajak dengan keluan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti 
engkau? Percayakah engkau kepadanya, karena kekuatannya sangat besar? Atau 
kauserahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat?  Tidak.‖ 
 
Dan kemudian, suasana menjadi penuh humor lagi.  Allah membawa masuk gambaran mengenai 
burung unta.  ―Perhatikan burung unta, Ayub, sayap-sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi 
tidak bisa dibandingkan dengan bulu dari burung bangau.‖  Perhatikan penjelasannya, ―Sebab 
telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa, 
bahwa telur itu dapat terpijak kaki, dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia 
memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri; ia tidak peduli, 
kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat, dan tidak membagikan 
pengertian kepadanya.‖  Pernahkah engkau melihat betapa bodohnya burung unta itu?  Tahukah 
engkau mengapa burung unta tidak memiliki kepandaian?  Karena Aku tidak memberikan hikmat 
kepada burung unta. 
 
Di sinilah keseluruhan gambarannya.  Pernahkah berpikir mengenai hal-hal di dalam penciptaan 
yang tidak masuk akal?  Saya dan isteri saya beberapa hari yang lalu pergi ke New Orleans.  Kali 
ini kami membawa anak-anak kami.  Di New Orleans sejak dahulu memang ada aquarium, tetapi 
selain aquarium, mereka juga memiliki Insectarium.  Aquarium, anda tahu, anda melihat ikan di 
sana.  Di dalam insektarium, di tempat itu dipenuhi dengan serangga, berbagai macam serangga, 
dan salah satu anak saya sangat suka dengan serangga.  Dan karena itu kami masuk dan 
melihat begitu banyak serangga.  Saat itu terbersit di dalam pikiran saya, Tuhan, mengapa ada 
begitu banyak serangga di dunia ini.  Saya tahu, saya sadar bahwa ada di antara anda yang 
mungkin memiliki keahlian sebagai peneliti serangga, dan bagaimana semua serangga itu 
memiliki pengaruh positif kepada alam semesta.  Tetapi bagi saya, rasanya tidak terbayangkan 
bahwa kita membutuhkan begitu banyak jumlah dan jenis serangga.  Kita tidak memerlukan 
begitu banyak jenis semut.  Bahkan menurut saya, kita tidak memerlukan rayap sama sekali, 
dalam pamahaman saya, apa gunanya kita memiliki jutaan demi jutaan demi jutaan rayap di 
dunia ini. 
 
Saat saya melihat kepada berbagai jenis serangga itu, saya bertanya, mengapa, mengapa.  
Tetapi intinya adalah, hal itu menunjuk kepada keajaiban rancangan Allah.  Semua itu menjadi 
demikian karena Allah sudah merancangnya dan demikianlah cara Allah memelihara agar terap 
menjadi demikian.  Dan semua itu adalahrahasia ciptaan, Ayub, yang sama sekali tidak bisa 
engkau pahami.  Allah adalah Pencipta kita, Ia adalah Pemelihara kita.  Anda bisa kembali – 
kembali ke Pasal 38, sebelum kita masuk ke pasal selanjutnya.  Ayat 25. Ini salah satu 
penjelasan kunci. 
 
Anda tahu, berbicara mengenai hal-hal itu nampaknya tidak ada gunanya, tetapi perhatikan ini, 
Ayat 25, Pasal 38.  Kita sudah membacanya tadi, tetapi saya akan mengulanginya, ―Siapakah 
yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh‖ perhatikan, ―untuk memberi 
hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami 
manusia.‖  Mengapa harus ada hujan di tempat yang tidak ada orang? Apa gunanya?   Tidak ada 
orang yang hidup di sana, kalaupun dibiarkan kering, tidak ada yang rugi, bukan?  Tetapi tidak 
demikian, kita bahkan tidak akan mengajukan pertanyaan yang demikian, karena kita tahu bahwa 
urutan dan susunan ciptaan memang berputar di sekitar kita.  Dan keseluruhan gambaran di 
dalam Ayub 38:25 dan 26 adalah memberikan kepada kita gambaran bahwa Allah memberikan 
air ke tanah meski di tempat yang tidak ditinggali oleh siapapun, Ia melakukan hal itu semata-
mata karena kehendak kebaikan-Nya saja. 
 
Ada hal-hal yang dilakukan Allah di dalam ciptaan yang tidak berputar di sekitar kita sama sekali.  
Bahkan, keseluruhan gambaran ciptaan memang tidak berpusat pada kita.  Hal itu tidak berputar 
di sekitar anda dan saya.  Rancangan dan ciptaan Allah berputar pada siapa?  Allah.  Semuanya 
berpusat kepada Allah.  Ini kebenaran yang sangat luar biasa kalau kita kaitkan dengan 
penderitaan kita, untuk memahami bahwa saya dan anda bukanlah tujuan akhir di dalam hal ini, 
kita bukanlah tujuan dari penderitaan.  Allah adalah tujuannya dan segala sesuatu yang ada di 



alam semesta ini, semua yang ada di dalam kehidupan kita tidak bukanlah berputara atau 
berpusat kepada kita tetapi berpusat kepada Allah.  Sekarang, kabar baik di dalam Injil adalah 
bahwa Allah sudah menciptakan kita untuk mengalami kepuasan yang terdalam menikmati 
kemuliaan-Nya, tetapi keindahan dari apa yang kita lihat di dalam Ayub 38 dan 39 ini adalah 
bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini bukan untuk kemuliaan anda dan 
kemuliaan saya tetapi untuk kemuliaan-Nya dan ini secara radikal mempengaruhi perjalanan kita 
melalui penderitaan.  Ini kunci untuk memahami karya Allah di dalam penderitaan.  Kemuliaan-
Nya adalah tujuan dari semuanya.  Ia adalah Pencipta kita.  Ia adalah Pemelihara kita.  Dan 
selanjutnya, Ia adalah Juruselamat kita. 
 
Allah berhenti sejenak di bagian akhir pasal 39 untuk memberikan kepada Ayub kesempatan 
menjawab.  Ayub berbicara dengan sangat cepat dan Allah berbicara lagi.  Lalu pasal 40 ayat 1, 
―Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub: "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki; Aku akan 
menanyai engkau, dan engkau memberitahu Aku.‖  Ayat selanjutnya, ―Apakah engkau hendak 
meniadakan pengadilan-Ku, mempersalahkan Aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu?‖  
Ingat, inilah yang selama ini sedang dilakukan Ayub.  Ia sudah meragukan, mempertanyakan 
karakter Allah dalam berbagai bagian yang berbeda. 
 
Dan Allah mengatakan, ―Apakah engkau mau mendiskreditkan Aku, menuduh Aku untuk 
membenarkan dirimu sendiri?  Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau 
mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah 
keagungan dan semarak! Luapkanlah marahmu yang bergelora; amat-amatilah setiap orang 
yang congkak dan rendahkanlah dia! Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah 
dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya! Pendamlah mereka bersama-sama dalam 
debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka Aku pun akan memuji engkau, 
karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan.‖ 
 
Anda melihat gambarannya di sini.  Ayub sudah mempertanyakan keadilan dari pemerintahan 
Allah di atas alam semesta dan Allah menatap balik kepadanya dan mengatakan, apakah engkau 
memiliki kedaulatan, apakah engkau memiliki hikmat, apakah engkau memiliki kuasa untuk 
memerintah alam semesta dalam keadilan moral?  Apakah engkau mau mengatakan kepada 
orang-orang yang congkak untuk merendah?  Kalau engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri 
dan memberikan kemenangan di tangan kananmu, maka Aku akan mundur dan memperhatikan 
saja engkau bekerja, menunjukkan cara kepadaku.  Dan saat itu Ayub sama sekali tidak bisa 
menjawab apapun mengenai keadilan Allah dan moralitas dari pemerintahan Allah. 
 
Dan kemudian yang terjadi di seluruh Pasal 40 dan Pasal 41 adalah, Allah melanjutkan 
perkataan-Nya— Ia mengatakan, Ayub, kalau engkau mau mengatur alam semesta di bawah 
kekuasanmu, Aku mau menunjukkan dua makhluk yang bisa menjadi semacam sasaran praktek 
untukmu.  Makhluk yang pertama adalah kuda nil.  Kemudian binatang yang kedua dituliskan di 
dalam bagian akhir pasal 40 dan pasal 41, yaitu buaya. 
 
Gambaran yang dimunculkan Allah di sini, saya mendorong anda untuk kembaoi membaca pasal 
38 sampai 42, ambil waktu untuk membacanya dan kemudian anda akan bisa melihat semua 
gambarannya.  Gambaran yang muncul adalah kehebatan dari dua makhluk yang ditunjukkan 
oleh Allah sebagai semacam contoh kepada Ayub, dan kemudian Allah mengatakan, ―Kalau kau 
tidak bisa menangani kedua makhluk itu, bagaimana mungkin engkau bisa menangani semua 
ciptaan lainnya.‖ 
 
Kemudian mari kita lihat Pasal 41:1, dan dengarkan apa yang dikatakan Allah di sana.  Allah 
berbicara mengenai buaya itu, dan Ia mengatakan, ―Orang yang nekat pun takkan berani 
membangkitkan marahnya.‖  Lalu di bagian kedua ayat ini, Allah mengatakan,  ―Siapakah yang 
dapat bertahan di hadapan Aku?‖  Inilah Allah.  ―Siaapakah yang memiliki piutang yang harus 
Kubayar?  Semua yang ada di kolong langit ini adalah milik-Ku.‖  Allah memiliki semuanya, Allah 
memerintah atas semuanya, dan Ia menghakimi dengan keadilan-Nya.  Allah sajalah yang bisa 
menyelamatkan.  Ayub tidak bisa menyelamatkan.  Allah mengatakan, Ayub, kalau engkau bisa 



menjadi penyelamat, Aku akan mundur dan membiarkan engkau melakukannya, tetapi engkau 
tidak bisa.  Hanya Allah saja Juruselamat, Pencipta, Pemelihara. 
 
Dan yang keempat, Allah adalah Sahabat kita.  Di sini, kita harus sangat berhati-hati, karena 
kalau kita memperhatikan bagian ini tetapi melewatkan intinya, maka kita akan bisa sampai 
kepada pemikiran bahwa Allah kejam dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub, 
tetapi padahal bukan demikian yang dirasakan Ayub.  Kita melihat bahwa di dalam respon Ayub 
dalam Pasal 42, dan bahkan kalau kita melihat kembali pasal 38:1, anda akan menemukan hal 
yang sangat menarik.  Anda bisa melingkari bagian ini. Dikatakan di awal sekali, dalam Pasal 
38:1, ―Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub,‖ dan anda mungkin perlu memperhatikan 
secara khusus kata sebutan atau gelar yang dipakai, TUHAN, karena kata penyebutan ini 
merupakan penyebutan yang kedua kali di dalam Kitab Ayub, setelah yang dituliskan di dalam 
Pasal 2, ketika Ayub mengalami penderitaan itu—ini kali yag kedua gelar atau sebutan TUHAN 
dituliskan.  Di bagian-bagian lain, setiap kali sahabat-sahabatnya berbicara mengenai Allah, 
mereka selalu memakai sebutan Allah, El, Elohim,  sebutan atau gelar yang menekankan 
kebesaran dan keagungan kuasa Allah, tetapi  gelar atau sebutan TUHAN, kata ini menekankan 
perjanjian yang terjadi, menekankan tentang kebaikan Allah, bukan hanya kebesaran tetapi juga 
kebaikan Allah, kebaikan-Nya kepada umat-Nya, komitmen perjanjian-Nya dengan umat-Nya. 
 
Dan gambaran yang kita dapatkan, saat Allah mulai berbicara kepada Ayub di dalam bagian ini, 
adalah tentang Allah yang mengasihi Ayub, Allah yang memiliki komitmen pribadi dengan Ayub, 
Allah yang bukannya seteru Ayub, tetapi Allah yang adalah sahabat Ayub.  Dananda bisa melihat 
di dalam Pasal 42:7-9, anda lihat Allah menyebut Ayub sebagai hamba-Nya, sebuah panggilan 
yang lebih bersifat pribadi, istrilah yang sama yang kita lihat dipakai Allah di dalam Pasal 1 dan 2, 
yang dipakai lagi oleh Allah, yang disebutkan sampai 4 kali dalam ayat yang singkat itu.  Ini 
adalah pengingat yang sangat baik, saya berharap ini juga menjadi pengingat bagi kita ketika kita 
menjalani penderitaan, bahwa sang Pencipta segala sesuatu dan Pemelihare segala sesuatu dan 
Penyelamat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah juga sahabat kita.  Kalau hal itu 
tidak menguatkan anda, maka anda tidak sungguh-sungguh mengenal Allah anda itu. 
 
Puji Tuhan, Dia yang mengatur kilat dan awan dan salju serta hujan es.  Allah yang tahu dimana 
kediaman terang dan gelap.  Allah yang mengatakan kepada laut dan kepada gelombang, 
berhenti! Dan semuanya akan berhenti di tempatnya. Allah yang memberi makan kepada singa-
singa dan burung-burung.  Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi 
ini.  Dan Allah itu, Ia adalah sahabat kita.  Inilah gambaran yang kita lihat di sini.  Allah berbicara 
dengan baik kepada Ayub.  Ia berbicara keras mengenai sahabat-sahabat Ayub di dalam Pasal 
42:7-9, tetapi Ia berbicara dengan baik kepada Ayub.  Kuasa-Nya hebat. 
 
Pasal 42:2, ―"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.‖  Ini gambaran 
tentang kuasa yang sangat besar.  Kuasa-Nya dahsyat, dan yang kedua, tujuan-Nya terjamin.  Ini 
yang dituliskan di dalam bagian kedua dari ayat itu, ―dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.‖  Ini 
response Ayub terhadap perkataan Allah, ―Aku tahu bahwa kuasa-Mu dahsyat dan tidak ada 
satupun dari rancangan-Mu yang bisa digagalkan.  Tujuan-Mu dijamin akan terlaksana,dan tidak 
ada satupun rancangan-Mu yang gagal.‖  Ini adalah salah satu tujuan, dan bahkan tujuan yang 
paling utaama, dari Kitab Ayub, untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki sebuah rancangan 
yang pasti di dalam keseluruhan gambaran yang terjadi. 
 
Sekarang, ingat, Ayub mengatakan hal ini tetapi ia sebenarnya masih belum mengerti apa yang 
sudah terjadi di dalam Ayub pasal 1 dan 2 ketika Allah di dalam percakapan dengan Iblis 
kemudian memberikan ijin kepada Iblis untuk menjatuhkan kesengsaraan yang begitu rupa.  
Ayub masih tidak memahami tentang hal itu, tetapi ia mengatakan, Aku tahu—meskipun ia belum 
memahami keseluruhan gambarannya, akutahu bahwa tidak ada satupun tujuan-Mu yang bisa 
digagalkan.  Dan keindahan dari hal ini adalah, sebagai pembaca kitab Ayub ini, kitasudah tahu 
keseluruhan gambaran peristiwanya.  Kita sudah melihat kemenangan Allah di dalam 
keseluruhan kisahnya, kemenangan Allah melalui kemenangan Ayub dan hal itu sudah kita lihat 
dengan sangat jelas. 



 
Dan di sinilah kita menemukan sebuah kebenaran, yang saya yakin merangkum keseluruhan 
perjalanan yang sudah kita lihat dalam beberapa pembahasan kita, dan yang juga anda bisa lihat 
di dalam catatan anda.  Saya ingin anda memikirkan hal ini bersama dengan saya.  Ini adalah 
sebuah kebenaran yang sangat luar biasa di dalam Kitab Ayub.  Iblis berusaha untuk selalu 
menyerang umat Allah, tetapi serangan Iblis yang kemudian bisa menimpa umat Allah hanyalah 
akan meneguhkan dan menggenapi tujuan Allah.  Serangan Iblis kepada umat Allah justru hanya 
akan meneguhkan dan menggenapi tujuan Allah.  Luar biasa sekali, bukan?  Mari kita tanamkan 
kebenaran ini di dalam kehidupan kita.  Kita sudah sampai ke bagian akhir Kitab Ayub dan bukan 
hanya Iblis sudah melakukan semuanya yang bisa dilakukannya di bawah ijin Allah, tetapi semua 
yang dilakukan Iblis sebenarnya justru meneguhkan dan menggenapkan rancangan Ilahi yang 
dirancang oleh Allah.  Iblis sudah dipakai untuk meggenapkan rancangan Allah.  Ini kebenaran 
yang sangat luar biasa dan hal itu ada di seluruh bagian Alkitab. 
 
Kita tidak ada waktu untuk membaca semuanya, tetapi saya akan membacakan saja beberapa 
ayat.  Kalau anda mau mencatatnya, silahkan.  2 Korintus 12:7-10.  Apakah anda ingat bagian 
ini?  Ini berbicara mengenai Paulus yang menjelaskan mengenai duri di dalam dagingnya.  
Perhatikan apa yang dikatakannya, perhatikan dengan baik, 2 Korintus 12:7-10, ―Dan supaya aku 
jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu 
duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan 
meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan Iblis 
itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 
sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Karena itu, perhatikan apa yang 
kemudian disimpulkan oleh Paulus, ―Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, 
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, 
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena 
Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.‖  Apakah anda bisa menangkap kebenaran yang 
tercatat di sana? 
 
Ada utusan Iblis yang menggocoh Paulus.  Apa akibatnya?  Paulus justru menjadi semain kuat, 
dan bukan semakin lemah.  Ia menjadi semakin kuat, dan ia bermegah di dalam Kristus atas 
pekerjaan Iblis di dalam dirinya.  Hal yang sama, Kisah Para Rasul Pasal 7 dan 8.  Ingat Stefanus 
ketika ia dirajam dengan batu dalam Kisah Para Rasul 7?  Penganiayaan terhadap gereja, 
perserakan orang percaya, Stefanus dirajam, Iblis seolah mengatakan, ‗ha, berhasil, rasakan.  
Perhatikan penganiayaan yang aku jatuhkan kepada gereja.‘  Tetapi apa yang kemudian terjadi 
di dalamkpr 8?  Gereja justru semakin berkembang ke Yudea dan Samaria.  Ada yang tahu apa 
yang kemudian mereka lakukan?  Mereka memberitakan Injil kemanapun mereka pergi.  Iblis 
menyerang gereja: Allah mengembangkan gereja melalui Iblis.  Luar biasa bukan, begitu banyak 
orang yang kemudian menjadi mengenal Kristus.  Kita bisa mentertawakan Iblis di sini. 
 
Perhatikan gambaran yang ada, luar biasa sekali.  Iblis berusaha menyerang umat Allah tetapi 
halitu justru menjadi sarana bagi perkembangan rencana Allah.  Saya sangat suka dengan 
Marthin Luther.  Saya membaca biografinya beberapa minggu lalu, dan ia berbicara juga 
mengenai hal yang sama.  Marthin Luther da gerakan Reformasi menghadapi berbagai macam 
konflik dan serangan dari mereka yang mencoba menghambatnya, dan saya ingin anda 
memperhatikan apa yang kemudian terjadi kepadanya.  Perhatikan apa yang dituliskan oleh 
Marthin Luther, ―Karena segera setelah Firman Allah dikenal melalui anda,‖ kata Luther, ―si jahat 
itu akan menyerang anda dan akan sungguh-sungguh membedah anda dan akan mengajarkan 
kepada anda melalui berbagai cobaan yang diterimanya bagaimana anda seharusnya mencari 
dan mengasihi Firman Allah.‖  Apakah anda mendengar hal itu?  ―Tentang diriku sendiri, hai 
kaum papist, aku bersyukur atas banyaknya pukulan, tekanan dan ancaman kepadaku yang 
bergelora dari si jahat, karena semuanya itu justru mengubahkan saya menjadi seorang teolog 
yang lumayan cakap, mendorong saya untuk suatu tujuan yang tidak akan pernah saya capai 
tanpa semuanya itu.‖  Saya menjadi teolog yang lebih baik karena Iblis. 
 



Anda melihat hal ini?  Bukan hanya Iblis bekerja hanya dengan sijin Allah, tetapi ia justru 
menggenapkan rancangan Ilahi Allah.  Inilah kayu salib.  Inilah Injil.  Usaha Iblis untuk 
menyerang Anak Allah hanya menjadi sarana bagi keselamatan anak-anak manusia.  Puji Allah.  
Ini gambaran yang sangat luar biasa.  Anak Allah yang Disalibkan, musuh-musuh memakukan-
Nya ke kayu salib, menghina Dia, memukuli Dia, menyesah-Nya, meludahi-Nya.  Hari besar bagi 
Iblis, ya, Dia mati.  Tiga hari kemudian Ia bangkit kembali dan 2000 tahun kemudian anda dan 
saya bersama-sama menyanyikan pujian kepada Allah.  Rasakan hal itu, Iblis. 
 
Ini gambarannya.  Tidak ada sesuatupun yang bisa menggagalkan rancangan Allah.  Anda tidak 
bisa menggagalkan rancangan Allah.  Saya tidak mau mengatakan bahwa menjalani penderitaan 
kemudian menjadi sesuatu yang mudah, ketika kita menjalani kesengsaraan dan pergumulan 
dan kesulitan, dan anda tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi.  Hal itu tidak mudah.  
Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah rancangan Allah akan digenapi, rancangan-Nya tidak 
akan pernah gagal, tidak sekalipun akan gagal.  Kuasa-Nya besar dan rancangan-Nya terjamin.   
Tidak ada rencana-Mu yang gagal. 
 
Yang ketiga, gambaran pernyataan Allah.  Kuasa-Nya besar, rancangan-Nya terjamin.  Yang 
ketiga, pengetahuan-Nya sempurna, pengetahuan-Nya sempurna.  Ayub di dalam pasal 42:3 
mengatakan, ―Firman-Mu‖ Di sinilah semuanya mulai—dan kita bahkan bisa menelusuri sampai 
ke pasal 38,  ―Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, 
tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak 
kuketahui.‖  Gambaran di sini, pengetahuan manusia selalu terbatas, selalu terbatas.  
Pengetahuan Allah selalu tidak terbatas.  Pengetahuan manusia tidak sempurna.  Pengetahuan 
Allah sempurna.  Pengetahuan manusia tidak lengkap.  Pengetahuan Allah lengkap, menyeluruh. 
 
Maksud dari hal ini, yang pertama, Allah mengetehaui segala sesuatu secara lengkap.  Ini inti 
dari keseluruhan perjalanan yang dijalani oleh Ayub.  Allah mengatakan, Ayub, di dunia ini 
sekarang ada ratusan juta proses yang sedang terjadi saat ini juga, dan engkau tidak mengetahui 
99,9999999 persen dari antaranya; karena itu, sangat tidak masuk akal kalau engkau meu berdiri 
menantang dan mempertanyakan Allah atas pekerjaan-Nya, apalagi memberitahukan kepada-Ku 
bagaimana Aku harus melakukan sesuatu atau memandang sesuatu, atau bagaimana 
seharusnya Aku mengatur alam semesta ini. Aku mengetahui segala hal itu. Aku mengetahui 
semua hal itu secara menyeluruh, dan yang Aku mengenal semuanya itu secara lengkap. 
 
Allah yang mengenal setiap detail dalam dunia ini juga tahu setiap detail di dalam kehidupan 
anda.  Saya ingin anda merenungkan kebenaran ini.  Allah yang mengetahui dengan pasti kapan 
kilat akan menyambat karena Ia yang memerintahkan agar kilat itu menyambar.  Allah yang tahu 
dengan pasti kapan embun akan terbentuk di dedaunan karena Ia yang memerintahkan embun 
itu terbentuk.  Allah yang tahu dengan pasti kapan binatang akan makan karena Ia yang 
menyiapkan makanan bagi mereka.  Allah yang tahu dimana berdiamnya terang dan gelap, Allah 
itu juga yang mengetahui dengan pasti setiap detail di dalam kehidupan anda saat ini.  Dan 
sebagaimana tidak ada sesuatupun di dalam penciptaan yang berada di luar jangkauan 
pengawasan dan perhatian kepedulian-Nya, dengarkan hal ini, khususnya bagi anda yang 
sedang mengalami penderitaan, bisa dipastikan bahwa sama sekali tidak ada satu detailpun di 
dalam kehidupan anda yang berada di luar jangkauan pengawasan dan perhatian-Nya saat ini.  
Ia mengetahui semuanya.  Ia mengenal anda lebih dari diri anda sendiri mengenalnya.  Ini 
gambaran yang sangat kuat dan juga sekaligus sangat akrab.  Semua ada di dalam 
pengetahuan-Nya.  Masing-masing kita dikenal secara lengkap.  Engkau mengetahui segala 
sesuatu. 
 
Yang keempat, gambaran akan pernyataan Allah. Allah itu besar, rancangan-Nya terjamin, 
pengetahuan-Nya sempurna, dan yang keempat, belas kasihan-Nya bersifat pribadi.  Sampai 
saat ini, kalau kita melihat Ayub berbicara tentang Allah, hal itu terjadi secara tidak langsung, dan 
tidak bersifatpribadi.  Itulah gambaran yang kita lihat, dan saya ingin anda mendengar 
kesimpulannya di dalam pasal 42:5.  Perhatikan apa yang dikatakan di sini, ―Hanya dari kata 
orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang 



Engkau.‖  Inilah sebabnya—Yakobus 5:11 memberikan kepada kita semacam penjelasan 
mengenai Ayub, dan Yakobus mengatakan, ―kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub 
dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya‖ Yakobus melanjutkan, 
―karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan.‖  Yakous 5:11 itu mengatakan, 
―Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan, kalau kita lihat gambarannya di dalam 
kehidupan Ayub.‖  Ini yang ditangkap Yakobus dari kehidupan Ayub.  Tuhan itu penyayang dan 
penuh belas kasihan, Yakobus 5:11. 
 
Ini gambarannya.  Ketika kita berjalan melalui penderitaan kita sulit mempercayai, adanya 
kekuaatan yang yang tidak bersifat pribadi dan yang buta di luar sana.  Bukan ini gambaran 
tentang Allah di dalam Ayub.  Kita percaya kepada Allah yang secara pribadi penyayang dan 
penuh belas kasihan yang secara dekat terlibat di dalam keseluruhan detail dari kehidupan kita.  
Sekarang, saya ingin mengajak anda melihat bagaimana response Ayub mengenai hal ini.  Kita 
bisa melihat juga mengenai bagaimana response kita.  Ketika kita melihat semua kehebatan 
Allah itu, response awal kita, reaksi awal kita adalah kekaguman. 
 
Ayub nampak terdiam di beberapa Pasal—kita bisa lihat, dari Pasal 32 sampai ke pasal 42, 
khususnya dalam lay pasal 38-42.  ―Apa yang bisa aku katakan, apa yang bisa aku katakan,‖ 
anda tidak melihat Ayub berbicara banyak dalam pasal ini.  Ia terdiam.  Ia terdiam di hadapan 
keagungan Allah.  Terdiam dalam rasa kagum kepada Allah.  Dan memang, sebenarnya sangat 
indah sekali kalau kita bisa sampai di titik dimana kita merasakan kekaguman kepada Allah tanpa 
harus mengalami semua hal yang sudah dialami oleh Ayub, tetapi masalahnya adalah, Alkitab 
mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa sampai ke sana, sampai kepada 
kekaguman yang demikian sebelum kita melalui perjalanan ini.  Dan sekali lagi, ini bukan 
kebenaran yang menyenangkan bagi kita kalau tujuan kehidupan kita adalah untuk menjadi 
bahagia dan agar semua berjalan dengan baik seperti yang kita miliki, dan mendapatkan semua 
yang terbaik bagi kehidupan kita, kehidupan yang menyenangkan kita.  Kalau itu tujuan kita, 
maka berita ini sama sekali bukan kabar baik.  Tetapi kalau tujuan hidup kita adalah memiliki 
pengenalan yang mendalam akan Allah, maka ini merupakan kabar baik.  Bukan berita yang 
mudah, tetapi berita yang baik.  Dan ke arah sinilah Allah membawa Ayub.  Untuk melihat Dia, 
untuk berdiam diri di hadapan-Nya. 
 
Dan perhatikan apa yang dilakukannya, di dalam kekagumannya, ia mengatakan, ―Oleh sebab itu 
aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.‖  Reaksi awal 
kita adalah kekaguman dan kemudian bertobat dari dosa-dosa kita.  Sekarang, mari kita pikirkan 
lebih lanjut.  Ayub mengatakan, Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal 
aku duduk dalam debu dan abu.  Ayub bertobat dari apa di sini?  Tidak, ia tidak sampai kepada 
penerimaan akan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya selama 29 pasal itu.  Baik, 
Bildas, Elipas, dan Zofar, kamu bena, aku sudah melakukan kesalahan yang membuat 
semuanya ini terjadi, dan oleh sebab itu aku bertobat.  Bukan itu pertobatan Ayub.  Lalu Ayub 
bertobat dalam hal apa? 
 
Gambarannya adalah, bukan atas dosa yang menyebabkan penderitaannya, tetapi ia bertobat, ia 
berbalik, itulah gambaran keseluruhannya.  Secara harafiah ketika dikatakan aku menyesal dan 
mencabut perkataanku, bisa diartikan aku menolak apa yang sudah aku katakan sendiri.  Ia 
berbalik dari pandangannya yang sempit akan Allah kepada pemahaman yang luas akan Allah 
yang sekarang dimilikinya.  Dan kita bertobat akan pikiran yang sempit mengenai Allah, kita 
berbalik kepada pemahaman yang luas mengenai Allah.  Itulah gambaran di sini, dan saya 
memiliki perasaan bahwa ini juga pengakuan dari setiap kita di dalam kehidupan kita bahwa kita 
masing-masing bisa, dan seharusnya mengadakan perubahan yang sungguh-sungguh dari 
pandangan kita yang sempit akan Allah kepada pemahaman yang besar dan agung akan Allah.  
Inilah pertobatan Ayub.  Reaksi awal kita adalah kekaguman, dan hal itu membuat kita berbalik 
dari pandangan yang sempit mengenai Allah kepada pemahaman yang besar akan Allah dan 
kemudian response kita yang kekal adalah penyembahan kepada-Nya.. 
 



Anda membaca di keseluruhan Pasal 42 dan anda melihat Ayub dipulihkan.  Anda melihat 
kesehatan Ayub dipulihkan.  Anda melihat keluarga Ayub dipulihkan.  Anda melihat sahabat-
sahabat Ayub dipulihkan.  Anda melihat milik Ayub dipulihkan.  Mungkin ada yang mengatakan, 
inilah inti dari Kitab Ayub, kalau anda percaya kepada Allah, anda akan mendapatkan kembali 
semua yang anda miliki.  Kita sudah melihat bahwa bukan itu inti dari Kitab Ayub.  Lalu apa 
intinya, ketika semuanya itu sudah kembali?  Ada orang-orang yang bahkan mengatakan sesuatu 
yang justru kesannya mengecilkan penderitaan Ayub.  Keadaannya kembali baik-baik saja.  
Jangan menyepelekan hal itu.  Jangan sampai kita melihat semua yang terjadi kepada Ayub dan 
berpikir bahwa kembalinya semua milik Ayub itu menghilangkan sama sekali rasa kesedihan 
Ayub atas semua kehilangan yang dialaminya—tidak masalah kehilangan sepuluh anak, Ayub, 
sekarang semuanya sudah dikembalikan lagi, engkau bahkan memiliki semuanya dua kali lipat.  
Tidak bisa demikian.  Seorang korban yang kehilangan keluarganya karena holocaust, tidak 
lenyap segala kenangan kesedihannya hanya karena mereka mendapatkan kesempatan untuk 
hidup nyaman di Amerika atau di Eropa.  Penderitaan masih tetap dirasakan.  Efek yang ada dari 
penderitaan masih mengikuti dan sangat terasa, dan itulah yang ada di dalam kehidupan Ayub.   
 
Jadi apa alasannya sehingga Kitab ini diakhiri demikian?  Dan saya yakin gambarannya sangat 
jelas.  Ayub Pasal 42 berakhir demikian untuk mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada 
kita bahwa penderitaan bukanlah sebuah akhir yang menentukan.  Penderitaan bukan akhir yang 
menentukan bagi kehidupan kita.  Ada sebuah response yang kekal dan response kekal itu 
bukanlah penderitaan.  Angin ribut yang melanda rumahmu dan membunuh anak-anakmu, bukan 
itu berita yang terakhir bagi Ayub.  Bisul dan luka menganga di seluruh tubuh Ayub, bukanlah 
berita yang terakhir baginya.  Kanker bukan berita yang terakhir, AIDS juga tidak, sakit mental 
juga bukan berita yang paling akhir yang akan didengar, badai dan topan serta gempa bumi dan 
angin ribut serta penembakan orang-orang yang tak bersalah di sekolah-sekolah bukanlah berita 
yang paling terakhir yang paling menentukan. Allah yang menjadi berita yang paling menentukan.  
Salib bukanlah berita yang terakhir.  Kebangkitan, itulah berita yang terakhir yang menentukan.  
Allah yang menjadi penentu terakhir, dan keindahan bagi umat Allah adalah bahwa ketika kita 
berjalan melalui penderitaan, maka penderitaan itu bukan akhir dari semuanya.  Allah yang 
menjadi penentu yang terakhir, dan Ia selalu menjadi penentu yang terakhir itu, dan itulah Injil.  
Respons kekal kita bukanlah mengalami penderitaan.  Respons kekal kita adalah penyembahan, 
pemujiaan kita, dimana kita akan selama-lamanya bersama dengan Allah, sampai kekal.  Tidak 
berkubang di dalam kesakitan dan air mata dan kekerasan.  Sampai selamanya, kita akan 
mengalami sukacita di dalam Allah kita. 
 
Semua orang, pria, wanita, pelajar, anak kecil, apakah anda mengetahui dengan pasti bahwa 
anda akan menikmati Allah di dalam kekekalan?  Apakah anda memahami bahwa ketika hidup ini 
berakhir maka anda akan menjalani kekkalan dengan Allah bebas dari dosa dan penderitaan dan 
kesakitan dan kesengsaraan?  Dan satu-satunya cara untuk memahaminya dengan pasti adalah 
melalui Injil.  Sekarang, saya ingin bertanya, apakah anda memiliki keyakinan itu, dan kalau tidak, 
kalau anda tidak bisa mengatakan demikian lalu ada sebuah bencana yang tidak terduga 
menimpa kehidupan anda hari ini, lalu tidak tahu kemana arah semua perjalana kehidupan, saya 
ingin agar anda memahami bahwa kuasa Allah ini besar.  Ia adil, Ia penuh dengan rahmat, Ia 
adalah pencipta segala sesuatu dan Ia adalah pencipta kehidupan anda.  Ia sajalah satu-satunya 
alasan bahwa anda masih memiliki nafas hidup sampai hari ini. 
 
Dan tujuan-Nya, bukan hanya tujuan-Nya itu dijamin, tetapi tujuan-Nya itu agung.  Ia mengutus 
Anak-Nya untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa anda sehingga anda tidak lagi harus memikul 
hutang dosa dan penderitaan sehingga anda bisa diperdamaikan dengan Allah sampai 
selamanya dan bebas dari dosa, dan Ia sudah membawa anda—saya yakin sekali—bahwa Ia 
sudah membawa anda melalui berbagai keadaan ini.  Ia sudah membawa anda kepada saat-saat 
Ilahi seperti ini dimana rahmat-Nya menjadi sangat pribadi dan Ia mengulurkan tangan-Nya untuk 
masuk ke dalam hari anda dan mengatakan, percaya kepada-Ku, percaya kepada-Ku.  Jangan 
bermain-main dengan keyakinan anda.  Jangan hidup sekedar untuk kesenangan dunia ini.  
Percaya kepada-Nya untuk menyelamatkan anda dari dosa-dosa anda, memerdekakan anda dari 



penderitaan anda dan memberikan pengharapan kekal kepada anda, dan Ia mengatakan bahwa 
kalau anda percaya kepada-Nya, maka anda akan bisa memahami semuanya itu. 
 
Inilah keagungan saat seperti ini yang bisa kita hidup sekarang, kehidupan anda diubahkan 
sampai selamanya dengan percaya kepada Injil, percaya kepada apa yang dilakukan Kristus di 
kayu salib bagi anda.  Dan kalau anda tidak pernah melakukan hal itu, saya mendorong dan 
menasehatkan anda untuk tidak mencari kepuasan yang kosong di dunia ini, tetapi percaya 
kepada kepuasan yang tak terbatas dari Allah.  Tidak ada yang lebih penting dari hal itu di 
sepanjang kekekalan.  Untuk melihat Allah sebagai harta yang layak untuk dipercaya lebih dari 
semua hal yang lain. 
 
Dan bagi anda yang sudah percaya kepada-Nya, saya tahu bahwa masih saja ada pergumulan 
ketika kita mengalami penderitaan dan hal itu membuat kita bertanya-tanya, hal itu membuat kita 
mencoba mencari tahu.  Dan kenyataannya adalah ketika kita berjalan melalui penderitaan di 
dunia ini, Allah layak untuk kita percayai dan layak menerima penyembahan dan kesetiaan kita.  
Dan karena itu saya memberikan kepada anda kesempatan untuk bersekutu dengan Allah dan 
menyembah Dia melalui penyembahan dan pujian. 
 
Daftar dari penderitaan yang dialami tidak hanya terbatas sampai di situ saja.  Ada seorang 
saudara di dalam keluarga iman yang sudah pernah mengalami masalah ginjal, diabetes, 
serangan jantung, gagal ginjal, kehilangan satu penglihatan, transplantasi ginjal, masalah syaraf 
yang parah, masalah tulang yang parah, stroke di otak yang membuatnya kehilangan 
keseimbangan, dan membuatnya harus makan sampai 43 pil sehari dan menerima 100 unit 
insulin sementara ia juga harus menanggung kesakitan yang sangat parah yang membatasinya 
kemampuannya untuk berjalan. 
 
Dan bahkan bukan hanya itu saja, keadaan keuangannya demikian buruk sehingga keluarganya 
yang semula sangat berkecukupan tiba-tiba diperhadapkan keadaan keadaan dimana ia bisa 
dikatakan tidak memiliki kekayaan apa-apa lagi, dan ia menuliskan perkataan ini.  ―Pertanyaan 
mengapa menjelaskan sebagian besar pergumulan kehidupan saya. Saya terus bertanya 
mengapa, dengan sikap mementingkan diri, menolak untuk mendekat dan memiliki persekutuan 
yang akrab dengan Allah serta menjalani hari-hari Minggu saya dalam kepura-puraan sampai 
saya mencapai titik terendah di dalam kehidupan saya.  Tidak ada uang, kesehatan yang 
merosot dan tidak tahu harus berpaling kemana.  Saya bahkan berpikir untuk mengakhiri saja 
hidup saya.  Pada titik itulah saya dibawa kepada Alkitab dan membuat saya harus berlutut.  
Saya masih menjalani beberapa bulan dalam pertanyaan yang sangat mementingkan diri itu, 
mengapa.  Tetapi melalui anugerah-Nya, Allah mulai mengajarkan sesuatu kepada saya.  Ia 
mulai menunjukkan kepada saya hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan 
memberikan kepada saya pemahaman akan hal-hal yang belum pernah saya pahami 
sebelumnya.  Hal itu dimulai dengan adanya sebuah kelompok kecil orang-orang yang mengasihi 
saya, yang belajar dengan saya dan melayani saya dan kemudian pertanyaan saya berubah dari 
mengapa kepada apa yang Engkau kehendaki sehingga saya melalui semuanya ini, dan Allah 
menjawabnya.  Ia mengatakan, Aku mengajarmu untuk hidup oleh iman.  Ia berdaulat.  
Kehidupan saya hanyalah sepenggal kecil dari rancangan-Nya dan karena Ia berdaulat, saya 
tidak perlu kuatir akan bagaimana hal itu berlsangsung di dalam kehidupan saya, di dalam 
kematian saya, atau di dalam kehidupan saya setelahnya.  Saya hanya ingin taat sampai mati.  
Saya melihat tanga-Nya-Nya bekerja di dalam kehidupan saya melalui penderitaan, dan saya 
yakin seperti yang pernah dikatakan seseorang kepada saya, ―Ya, sekarang semua menjadi jelas 
bahwa yang sangat berharga adalah untuk semakin mengenal Dia dan saya yakin bahwa 
pengenalan itu akan terus bertumbuh demikian.‖ 
 
Dari seorang mahasiswa yang menjalani tahun-tahunnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu 
makannya.  Ia menuliskan, ―Ada banyak hal yang bisa saya katakan kepada anda mengenai 
bagaimana masalah ini menghancurkan kehidupan saya.  Seringkali yang saya inginkah 
hanyalah merangkak masuk ke dalam sebuah lubang dan mati saja di sana.  Saya bisa 
menceritakan kepada anda bagaimana saya bolak-balik dalam usaha saya mengisi lubang yang 



sudah saya coba isi selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah penuh juga.  Kehidupan saya 
menjadi masalah bagi saya sendiri.  Segala pemikiran dan perasaan saya berpegang kuat pada 
satu hal saja.  Saya merasa nyaman kalau saya mendapatkannya dan hal itu juga yang saya pikir 
bisa menghiburkan saya, dan saya bahkan melakukannya ketika saya mencoba melarikan diri 
dari kehidupan nyata saya.  Saat ini, saya sudah memasuki bulan yang keenam untuk 
pemulihan.  Saya melihat kehidupan saya dari sudut pandang yang berbeda.  Apakah saya 
masih bergumul dengan pikiran mengenai makanan?  Tentu saja, tetapi ada perbedaannya.  
Pikiran untuk makan tidak lagi mengendalikan diri saya karena Allah yang sekarang 
mengendalikan saya.  Saya yakin bahwa kalau lima tahun yang lalu ada orang yang bertanya 
kepada saya bagaiman kehidupan saya saat ini, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa 
bertahan seperti sekarang ini.  Tetapi memang ada yang sedang terjadi, bukan saya lagi yang 
mengendalikan diri saya, tetapi Dia yang melakukannya, dan saya hanya bisa bersyukur tentang 
bagaimana Ia sudah memakai bahkan pergumulan pribadi saya sebagai cara untuk mendekat 
kepada-Nya.‖ 
 
Lalu ada juga pernyataan dari seorang wanita yang menjelaskan bagaimana ia dan suaminya 
mengalami kebangkrutan finansial, lalu beberapa minggu kemudian ibunya meninggal dunia.  
Tidak lama setelah itu, sesuatu yang lain terjadi.  Ia sedang mempersiapkan makan malam untuk 
suami yang sudah menikahinya selama 24 tahun dan dua anak perempuan mereka.  Lalu ia 
menerima panggilan telepon dari sebuah rumah sakit yang memintanya datang segera.  Ketika ia 
sampai di sana, ia mendengarkan apa yang dikatakan dokter.  Ibu, saya minta maaf, kami sudah 
berusaha sekuat kemampuan kami tetapi suami ibu tidak tertolong lagi.  Jadi, wanita itu berdiri di 
lorong rumah sakit itu tanpa suami, tanpa orang tua, tanpa rumah, dan hanya ada uang yang 
sangat sedikit di rekeningnya, dan dua anak perempuan yang harus ditanggungnya.  Dalam 
perhitungan manusia ia ada dalah keadaan yang sangat sendirian saja.  Tetapi ia mengatakan, 
―Pada saat itu, ketika dunia rasanya berputar di sekitar saya, saya merasakan tangan Allah 
sendiri memegang saya.  Saya tidak sendirian.  Saya tahu bahwa apapun yang terjadi kepada 
masa depan saya, saya aman di tangan Allah dan saya tahu bahwa Ia yang akan memelihata 
saya dan kedua anak perempuan saya.  Ketika anda mengalami keadaan tidak punya rumah, 
lapar dan sakit, darimanakah sumber yang bisa kita harapkan untuk menerima kekuatan dan 
pengharapan kita?  Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku dan sukacita di dalam hatiku.  
Dengan Firman itu saya berseru kepada Tuhan di dalam penderitaan saya dan Ia mendengar 
seruan saya.  Puji kepada Bapa, Penghiburku, Kebenaranku, Nafas hidupku, dan 
Juruselamatku.‖ 
 
Saya ingin anda mendengar kesaksian dari tiga orang wanita dalam keluarga iman kita yang 
menyaksikan bagaimana mereka kehilangan anak-anak mereka baik pada masa kehamilan 
maupun setelah anak itu dilahirkan.  Salah seorang dari mereka mengatakan, ―Saya tahu bahwa 
saya hamil anak pertama saya.  Kami begitu bergembira, dan ketika kemudian saya dan suami 
saya bertemu lagi dengan dokter, kami melakukan USG dan melihat detak jantung bayi kami.  
Saya ingat kami melihat bayi kami melalui layar USG dan berpikir inilah anak kami.  Itu pertama 
kalinya saya merasakan menjadi ibu dan saya merasa sangat berbahagia dan merasa bahwa 
saat itu adalah saat yang paling indah yang pernah saya rasakan.  Tetapi tidak lama kemudian 
saya melihat Allah bekerja dalam cara yang berbeda dengan apa yang saya harapkan.  Suatu 
hari suami saya dan saya mengunjungi dokter lagi. Kami mengadakan USG lagi dan dokter yang 
mengawasi USG dengan pelan mengatakan, Saya tidak bisa melihat adanya detak jantung lagi.  
Saya tidak mau mengingat waktu itu lagi karena saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa itu 
adalah saat yang terburuk yang pernah saya alami.‖  Ibu ini dengan jujur mengatakan, ―Dalam 
beberapa bulan setelah kehilangan itu saya kehilagan pegangan akan Allah dan akan semua 
yang saya percayai.  Suami saya menerima hal itu dengan iman tetapi saya menerimanya 
dengan kemarahan.  Saat itu saya merasa bahwa Allah sangat kejam, tidak peduli, dan 
sementara saya tidak menolak Dia sebagai Allah saya memang sempat menolak kenyataan 
bahwa Dia layak untuk dikasihi dan layak untuk dipercayai.  Saya tidak pernah meragukan 
kebesaran-Nya tetapi saya sempat meragukan kebaikan-Nya.‖  Beberapa bulan setelah itu, 
wanita itu hamil lagi dan melahirkan seorang anak dengan sehat.  Tetapi ia tidak langsung pulih 
dari pergumulannya.  Ia menjelaskan perjalanan imannya, rasa kehilangan yang dalam karena 



kehilanga anak mereka yang pertama dan bagaimana ia masih bergumul dengan rencana Allah, 
dan saya ingin anda mendengar kesaksiannya, pengakuannya yang jujur. 
 
―Yang bisa saya katakan adalah bahwa karya Allah di dalam kehidupan kita bisa terasa sangat 
keras, tetapi Ia masih layak dipuji.  Kalau saya bisa melihat dan mempercayai hal itu, meski saya 
tidak bisa selalu merasakannya dalam ketulusan dan iman, maka penderitaan saya tidak akan 
sia-sia.  Allah ingin kita melihat Dia sebagaimana adanya, bukan sebagai jendela berhias 
anggapan akan kehidupan yang selalu mudah, tetapi sebagai jangkar yang akan menahan 
segala sesuatu yang ada bahkan ketika badai menerpa dan menyerang di sekeliling saya.  Saya 
sangat bersyukur bahwa saya sudah melalui hal itu karena sekarang saya bisa menolong wanita-
wanita yang lain yang mengalami keadaan yang sama dan menyampaikan kepada mereka apa 
yang dulu saya harapkan untuk saya dengar, bahwa biar bagaimana kelihatannya, Allah tetap 
bisa dipercaya.  Bahwa Ia bisa dikasihi oleh hati yang sedang terluka.  Dan mungkin pelajaran 
terbesar yang saya pelajari adalah bahwa Allah terlalu agung untuk bisa saya pahami 
sepenuhnya dan saya tidak mau berusaha memahaminya dengan cara lain. Saya justru harus 
curiga kalau ada Allah yang selalu bisa saya pahami, yang jalan-jalannya begitu bisa diduga dan 
bisa dengan mudah saya terima.‖ 
 
Dari seorang wanita yang lain, yang anak laki-laki keempatnya tidak berusia panjang setelah 
dirawat di rumah sakit.  Ia memberikan kesaksian demikian, ―Pada sepanjang bulan Desember 
saat ia masih hidup itu juga saya tiba-toba harus mendapatkan sebuah perawatan dan bahkan 
dioperasi, lalu anak perempuan saya yang pertama mengalami patah tangan, lalu anak 
perempuan saya yang kedua juga mengalami sakit yang lain, sehingga masa Natal itu kami 
praktis tinggal di rumah sakit.  Kehidupan nampak seperti jungkir balik saat itu.  Harapan kami 
adalah kepada Allah.  Sementara bulan itu merupakan bulan yang sangat berat dan bahkan yang 
paling berat yang pernah saya alami, bulan itu juga merupakan bulan yang paling luar biasa, 
bahkan sampai saat ini.  Saya tidak akan mengenal Juruselamat seperti saya mengenal-Nya 
sekarang kalau Allah tidak mengjinkan saya mengalami penderitaan itu.  Bulan itu menjadi bulan 
yang penuh berkat bagi saya sehingga sekarang bahkan sulit bagi saya untuk menyebutnya 
sebagai penderitaan karena semua buah yang dihasilkan melalui apa yang terjadi itu.  Saya 
memuji Allah di dalam nama-Nya.  Semuanya Dia yang melakukan dan bagi Dialah juga segala 
kemuliaan.‖ 
 
Dan kemudian kesaksian dari seorang wanita yang kedua anak biologisnya dilahirkan dengan 
cacat hati bawaan.  Salah satunya tidak bisa bertahan hidup.  Ia menuliskan demikian, ―Saya 
sudah pernah mengatakannya, tetapi begitu menyakitkannya kehilangan anak kami yang 
pertama dan juga sangat menyakitkan membawa anak saya menjalani operasi atas penyakit 
yang tidak bisa ditahan oleh anak saya yang pertama.  Tetapi meski semua kesakitan yang saya 
alami itu kami tidak akan mau menukar masa-masa itu dengan apapun karena apa yang saya 
pelajari dan buktikan sebagai kebenaran akan keagungan dan betapa luar biasanya Allah.  Inilah 
hakekat kehidupan kekal, mengenal Allah sebagaimana adanya Dia.  Betapa seringnya kita 
bersalah karena berusaha memandang Dia sebatas keinginan saya saja.  Saya sudah 
mengatakan sepanjang pergumulan saya bersama dengan anak pertama saya, dimana saya 
seringkali merasa seolah-olah saya berada di luar tubuh saya dan memperhatikan diri saya 
melalui berbagai penderitaan yang meremukkannya seperti saya benar-benar menyaksikan 
seorang pribadi yang lain, dan bukan diri saya sendiri. Saya merasa bahwa kalau tidak demikian 
maka kemungkinan saya tidak akan bisa bertahan melaluinya.  Dan setelah tahun-tahu hadir di 
dalam kehidupan saya pada masa-masa yang menyakitkan itu, melalui diri saya, dan bagi saya, 
karena Kristus di dalam saya adalah pengharapan akan kemuliaan. 
 
Ya Allah kami berdoa, agar Engkau akan mengangkat kami untuk menjadi orang-orang yang 
melihat hakekat keagungan-Mu yang yang bisa memahami pengharapan mulia dari Kristus di 
dalam kehidupan kami.  Pengharapan kemuliaan, pengharapan akan adanya akhir dari 
penderitaan dan pengharapan akan datangnya hari dimana kami akan memandang wajah-Mu 
dan akan menyanyikan pujian sampai kekekalan.  Segala kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. 
  


