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Latar belakang:

Tema kitab Ayub adalah “Mengapa orang baik menderita?” Pertanyaan ini selalu
mengusik manusia.

Orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu berkuasa. Jadi, orang akan
mengajukan pertanyaan, “Karena Tuhan itu baik dan berkuasa, mengapa Dia
membiarkan ada penderitaan?” Orang yang percaya bahwa Tuhan itu jahat, tidak
memiliki masalah karena Tuhan yang jahat akan membiarkan manusia menderita
karena Dia tidak peduli. Orang yang percaya bahwa Tuhan tidak berkuasa, tidak
memiliki masalah karena Tuhan yang lemah dapat membantu orang yang menderita.

Kitab ini adalah kitab yang panjang dan berada di tengah-tengah Alkitab karena topik
penderitaan menempel di pikiran banyak orang karena ada banyak penderitaan di
dunia. Dan banyak orang baik menderita, sementara banyak orang jahat terlihat
hidupnya berkelimpahan. Kitab Ayub adalah kitab yang panjang dengan 42 pasal
karena penderitaan adalah masalah yang sangat besar.

Dalam Ayub pasal 12, Ayub menggambarkan kekuatan Tuhan yang besar - yang
melakukan apa pun yang dia tahu yang terbaik untuk kita, dengan cara yang rumit
untuk bisa kita pahami. Misalnya, Tuhan mungkin mengizinkan penyakit pada orang
baik untuk membuatnya rendah hati dan mengajarinya untuk lebih banyak berdoa.

“Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan
pengertian”

Ayat 13.

Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan hikmat.
Matahari akan berhenti bersinar jika Tuhan
mencabut kuasa-Nya darinya. Semua manusia
akan berhenti bernafas jika Tuhan mencabut
kuasa-Nya. Otak orang terpintar akan berhenti
berpikir saat Tuhan mencabut hikmat-Nya.



Tuhan dapat membatalkan rencana raja. Tuhan memiliki kuasa atas orang-orang yang
paling berkuasa.

“Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka
dengan tali pengikat” 

Jika Tuhan berhenti memberkati kita dengan hujan, bumi akan mengering dan kita
semua tidak akan punya makanan. Jika Tuhan mengirim terlalu banyak hujan, akan
terjadi banjir di mana-mana. Tuhan berkuasa atas alam.

Ayat 14-15.
“Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali; bila Ia menangkap
seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah

semuanya; bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya.”

Ayat 16-17.

“Pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat
maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan

para hakim dibodohkan-Nya”

Jika suatu bangsa melupakan Tuhan, Tuhan
membuat para hakim bodoh yang membuat
keputusan bodoh yang akan menghancurkan
bangsa itu. Tuhan berkuasa atas pikiran
manusia.

Ayat 18.

Ayat 19.
" Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh

Allah berkuasa atas rohani manusia.

Ayat 20.
“Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang

akal”

Tuhan berkuasa atas ucapan kita. Tuhan memiliki kuasa atas kecerdasan kita.



Kita sering berpikir bahwa kesuksesan negara kita
bergantung pada pemimpin yang hebat, ekonomi
yang baik, dll. Kita lupa bahwa sumber kesuksesan
suatu bangsa adalah Tuhan.

Kita sering hanya fokus pada penguasa kita dan lupa bahwa Tuhan yang mengatur
semua manusia.

Ayat 21.
“Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang

orang kuat."

Ayat 22.
" Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada

terang."

Ayat 23.

Ayat 24.

“Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di
padang belantara yang tidak ada jalannya.”

Kita sering berpikir bahwa kita memiliki banyak pemahaman dan tidak membutuhkan
Tuhan untuk membimbing kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber segala
pengertian.

Ayat 25.
“Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya; dan Ia membuat mereka

berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk.”

Kecuali Tuhan menunjukkan kepada kita cara untuk menghapus semua dosa kita, kita
akan “meraba-raba dalam kegelapan” untuk mencari jalan untuk menerima hidup yang
kekal.

Hanya Tuhan yang mengerti segalanya (termasuk segala hal di alam dan kehidupan
yang tidak kita mengerti). Yang terpenting Tuhan mengerti bagaimana menghapus
dosa manusia!

“Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan
memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka.”



Bersyukurlah karena Tuhan telah
menunjukkan kepada kita jalan menuju
masa depan yang kekal melalui “sumber
kebenaran” yang telah dia berikan kepada
kita, Alkitab. “Kuduskanlah mereka dalam
kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.”
(Yohanes 17:17).

Bersyukurlah karena sumber kebenaran
memberi tahu kita bahwa Yesus mati untuk
semua dosa kita dan bangkit dari kematian.
“Sebab yang sangat penting telah
kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang
telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus
telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai
dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah
dikuburkan, dan bahwa Ia telah
dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai
dengan Kitab Suci;” (1 Korintus 15:3-4).

Bersyukurlah karena “sumber hikmat”
menjanjikan kita kehidupan kekal jika kita
percaya kepada Yesus sebagai Juruselamat
kita.
“Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal” (Yohanes 3:16).

Agama-agama lain menciptakan jalan ke Surga dan pengikut agama-agama ini TIDAK
PERNAH yakin bahwa mereka akan memiliki hidup yang kekal. Jika Anda bertanya
kepada pengikut agama lain ini, "apa yang akan terjadi ketika Anda mati?" semuanya
akan berkata, “Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga.” Mereka
seperti orang-orang yang “meraba-raba dalam kegelapan” (Ayub 12:25) yang berusaha
mencari jalan keselamatan!



"Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Kita
harus terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan,

dan bukan kepada pemikiran dan pengertian kita
sendiri."

Namun kita yang telah mempercayai Tuhan (Sumber kekuatan dan hikmat sejati)
dapat dengan yakin bahwa kita akan masuk Surga. “Semuanya itu kutuliskan kepada
kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal.” (1 Yohanes 5:13).

Kita tidak boleh bergantung pada kekuatan dan hikmat kita sendiri untuk membawa
kita ke surga tetapi kita harus percaya pada apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita
melalui putranya Yesus Kristus! Yesus adalah Sumber Kekuatan & Kebijaksanaan kita
untuk membawa kita ke Surga!
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