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Ayub 1:20-22 
Kesimpulan Ayub seharusnya menjadi bagian dalam 
kehidupan kita. Manusia berada dalam dua 
ketegangan antara kesuksesan dan kegagalan; antara 
kemenangan dan kekalahan. Pilihan yang kita ambil 
menentukan kemenangan atau kegagalan yang kita 
nikmati di depan. Jadi ini poin yang saya mau 
katakana: seberapa jauh iman kita akan menentukan 
seluruh cara berpikir kita. Francis Schaeffer 
mengatakan i do what i think, i think what i believe. 
Saudara, dari perkataan Ayub, kita belajar suatu hal 
yang penting sekali yaitu di dalam dunia ini ada pola 
berpikir yang sangat rentan untuk menghancurkan 
kehidupan kita. Kita belajar 3 aspek yang menjadi 
kunci kerusakan iman dan sekaligus merusak 
kehidupan kita. Hal yang pertama, Alkitab mencatat 
bahwa Ayub adalah orang yang paling kaya di 
seluruh wilayah timur. Ini adalah sesuatu gambaran 
tentang kesukesesan dan kenyamanan tetapi ini 
adalah kunci yang paling berbahaya dalam 
kehidupan manusia. Dalam kondisi seperti itu, harga 
diri menjadi isu besar, dia akan naik ke atas menjadi 
berkanjang menjadi suatu sifat yang sangat Tuhan 
benci dan paling menghancurkan, yaitu apa yang 
disebut sebagai kesombongan. Kesuksesan menjadi 
sebuah kekuatan dia untuk mengangkat harga 
dirinya. Maka ia dihormati dan dipuja semua orang. 
Maka, kesuksesan seseorang yang tidak mempunyai 
ketahanan iman, itulah titik bahaya yang membuat 
iman hancur. Ujian iman adalah bagaimana ketika 
menjadi begitu sukses, tetap takut akan Tuhan. 
Saudara, Pak Tong pernah mengatakan kepada saya, 
“Hati-hati dengan pujian. Pujian itu sangat 
berbahaya dan mematikan. Hati-hati karena pujian 
membuat engkau melambung ke tempat yang tidak 
seharusnya”. Ketika manusia menikmati pujian, kita 
sedang menarik dan mencuri kemuliaan Tuhan 
kembali ke dalam diri kita. Dan saat itulah kita jatuh. 
Saudara tidak pernah sadar dengan satu kalimat 
Ayub yang begitu dasyat—aku lahir ke dunia ini 
dengan telanjang. Saudara, kalimat itu mau 
menerangkan: I’m starting with zero. Ketika saya 

mulai dari nol, apapun yang saya bisa kembangkan, 
itu Tuhan yang memberi. Kesadaran titik pertama 
inilah menjadikan seseorang terjaga untuk tidak 
rusak imannya. Saudara, banyak orang yang ketika 
dia kaya, dia tidak siap hati, begitu ketika dijatuhkan 
dia, habislah dia. Waktu kaya, dia tidak punya 
pertahanan untuk menahan kekayaannya, menahan 
iman dengan kekayaannya, dan saat kemudian ia 
bangkrut habis, imannya juga ikut rontok dan 
disitulah dia merasa tidak punya harga diri. Itu 
adalah cara setan yang paling sakti untuk 
menjatuhkan iman seseorang. Di dalam semua aspek 
seberapa kita tidak gagal iman ketika dibanting jauh 
ke bawah. Kita membiasakan diri mengukur dengan 
nilai-nilai yang tidak layak. Ayub tahu persis 
bagaimana mengatur nilai hidupnya. Nilai hidupnya 
tidak digantungkan pada kekayaan yang luar biasa 
besarnya. Itu tidak mengganggu apapun. Hal yang 
kedua, hedonism, yaitu kenyamanan kehidupan. 
Manusia selalu mengejar bagaimana bisa hidup 
nyaman. Semua perkembangan teknologi hari ini, 
kalau saudara perhatikan cuma punya satu misi yaitu 
hedonistic life. Manusia tidak pusing dengan 
kualitas, yang penting hidup enak dan nyaman. 
Saudara, dalam kehidupan kualitas justru muncul 
bukan dari kenyamanan tetapi dari kesusahan. 
Semua dan apapun maunya nyaman. Mungkin 
sekitar 300-400 tahun SM, melalui filsafat epicurean 
semangat hedonisme sudah mencoba memasukkan 
diri. Meskipun di dalam konsepnya nyaman bukan 
berarti nyaman secara gila. Hedonisme banyak 
dikaitkan dengan imoralitas, menurut saya tidak 
harus hedonism langsung berkorelasi dengan 
imoralitas. Kenyamanan itu apa? Kenyamanan 
adalah ketika anda bisa menikmati kehidupan tanpa 
kesusahan, tidak perlu mengalami hal-hal berat 
dalam hidup anda. Itulah kenyamanan yang dikejar 
manusia. Padahal, pada saat yang sama Sokrates 
memperingatkan kita: orang yang tidak mengalami 
kesulitan ia tidak layak hidup. Kenapa? Hidupnya 
terlalu rapuh. Ketika hidup manusia begitu nyaman, 
ia bukan semakin kuat, ia akan semakin lama 
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semakin tidak tahan berhadapan dengan berbagai 
macam kesultian. Maka di dalam kehidupan manusia 
sangat perlu melewati titik-titik kesulitan. Bisa 
melewati kesulitan dengan nyaman disitulah 
kekuatan besar sedang berada bersama dengan dia. 
Ayub merasakan semua kenikmatan sebagai 
manusia pada jamannya. Ketika anak-anaknya 
sedang berdosa atau tidak, dia memaksa semua 
anaknya mempersembahkan korban. Ayub memiliki 
kehati-hatian yang sangat tinggi. Seberapa jauh 
kesadaran ini ada di dalam diri kita.  Anak sekarang 
ditekan untuk belajar bagaimana hidup susah, tidak 
bisa. Kenapa? Tidak siap hati, kalau diterusin 
collapse, ambruk langsung. Jadi jangan kaget, 
generasi kita tambah lama menjadi generasi yang 
semakin hancur. Akibat apa? Terlalu nyaman. 
Kenyamanan membuat hidup semakin rapuh, 
semakin parah, semakin tidak mampu dan semakin 
rusak iman. Alkitab mengajarkan bahwa manusia 
membutuhkan sebuah trial exercising. Manusia 
perlu melewati lembah bayang-bayang maut. 
Penderitaan adalah bagian dari pembentukan 
kehidupan manusia. Penderitaan adalah bagian 
kekuatan iman seseorang. Tetapi saudara, di jaman 
yang seperti sekarang ini, penderitaan adalah momen 
kehancuran iman. Ketika sesorang mulai mengalami 
penderitaan, pada saat yang sama imannya rontok 
habis. Waktu dia mendapatkan kenyamanan, seolah-
olah dia bisa memuji-muji Tuhan. Tetapi ketika dia 
memuji-muji Tuhan karena segala sesuatu nyaman, 
ia tidak sadar itu adalah cara setan yang paling sakti 
dalam membangun pseudo religiosity. Maka iblis 
punya satu teori, iblis mengatakan, “Kalau orang 
dikasih nyaman dia beriman, itu wajar. Tapi coba 
kita habisi dia, nanti pengen tahu masih bisa beriman 
atau tidak”. Artinya apa? Iblis sudah punya setting, 
selama kamu beriman itu namanya kenikmatan. 
Kalau kamu nyaman, enak, gampang itulah namanya 
iman. Jadi iman itu apa? Iman adalah kenikmatan. 
Kalau kita habisi, pengen tahu masih beriman atau 
tidak. Berarti iblis sudah punya mindset seperti ini, 
dan mindset seperti inilah yang ditanam sama dia 
kepada manusia. Kalimat yang penting dari Ayub 
“Tuhan memberi, Tuhan mengambil”. Saudara, bagi 
saya ini bagian menarik sekali. Ayub tidak berhenti 
dengan mengatakan, “yes! Aku beriman, aku 
beriman, makin banyak Tuhan memberi”. Ini teologi 
iblis. Teologi yang benar adalah Tuhan memberi dan 
mengambil. Apa bedanya manusia hedonis dengan 
manusia Alkitabiah? Tuhan mengatakan kalau Ayub 
memiliki double konsep—Tuhan memberi, puji 

Tuhan, Tuhan mengambil juga puji Tuhan. Kenapa? 
Tuhan memberi, Tuhan juga punya hak mengambil. 
Bagaimanapun, terpujilah Tuhan. Kualitas iman 
tidak boleh digantung dengan kenyamanan. Berkat 
Tuhan adalah ketika Tuhan memberi dan juga Tuhan 
mengambil. Kenapa? Dua part ini adalah bagian 
yang merupakan dua sisi dari dua keping yang 
namanya penyertaan Tuhan. Saudara, di dalam studi 
ini kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen 
sejati di tengah-tengah ajaran yang palsu. Maka saya 
begitu terkesan ketika Ayub punya konsep yang 
begitu dahsyat. Aku lahir telanjang, aku balik 
telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang 
mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini 
adalah konsep yang melampaui semua agama-agama 
di dunia. Apa kedasyatan iman kekristenan? Iman 
kekristenan melihat kepada figur Kristus yang akan 
datang. Melihat kepada iman yang sejati yang 
dicontohkan oleh Kristus. Orang yang tidak 
mempelajari kehidupan Kristus dan tidak mau 
serupa dengan Kristus, lalu mengatakan dia Kristen. 
Buat saya, tanda tanya besar. Kenapa? Kristus 
sendiri yang mengatakan barangsiapa mau ikut Aku, 
ia ikut dengan Aku. Sepanjang kehidupan kita, 
belajarlah bagaimana hidup seperti Kristus. 
Bagaimana mengikuti teladan Kristus. Dia adalah 
Raja segala raja. Dia pemilik semua yang ada di 
dunia ini. Yesus lahir di keluarga yang tidak kaya. 
Kalau keluarga tidak kaya susah tidak hidupnya? 
Susah. Banyak orang hari ini, kalau lahir di keluarga 
miskin sumpah serapah tidak karuan, iri hati sama 
mereka yang hidupnya di keluarga kaya. Kenapa 
tidak melihat kepada Kristus? Belajarlah sama 
Yesus. Ayub diberikan kekayaan, pada saat yang 
sama diberikan kesengsaraan. Abraham diberi 
kekayaan, di saat yang sama diberikan kesengsaraan. 
Daud diberi kekayaan, pada saat yang sama 
diberikan kesengsaraan. Saudara, setiap kita melihat 
mereka adalah orang yang Tuhan kasih kesempatan 
untuk menikmati sesuatu, pada saat yang sama harus 
diambil sesuatu. Baru dengan itu, dia mengalami 
keseimbangan iman. Hal yang ketiga yang membuat 
iman jatuh adalah egoisnya cinta. Salah satu yang 
Maslow katakana: manusia hidup tidak bisa lepas 
dari kebutuhan relasional. Manusia butuh merasakan 
ada cinta yang bisa mencintai dia; tetapi pada saat 
yang sama cinta yang mencintai dia yang membuat 
dia cinta membuat dia terikat dan terjepit di 
dalamnya. Cinta bisa menjadi posesif luar biasa, 
menjadikan seluruh kehidupan iman dirusak atas 
nama cinta. Cinta menjadikan manusia menjadi buta 

habis sampai akhirnya di jaman sekarang anak-anak 
remaja rusak karena demi cinta, dia korbankan 
imannya. Itu merupakan bahaya yang sangat besar. 
Ketika seseorang terikat oleh keluarganya, 
mencintai keluarganya, efeknya apa? Keluarganya 
menjadi penghancur iman dia. Banyak orang habis 
dengan semangat ini. Hampir saja Ayub jatuh ketika 
isterinya dengan begitu kasarnya, dengan begitu 
kuatnya menekan. Kenapa kau masih mau beriman? 
Kau diperlakukan begitu rupa sama Tuhan, kau 
dibiarkan menderita seperti itu, engkau celaka habis 
seperti ini. Kenapa kau masih menyembah Tuhan? 
Kutuki Tuhanmu. Wah kalimat itu mengerikan. 
Sudah 10 anak mati sekaligus. Sekarang isteri 
berkata seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, 
“Aku mengambil pedang atas keluargamu, jangan 
sampai kamu mencintai  mereka lebih daripada 
mencintai Aku. Wah, kalimat ini tidak mudah 
dimengerti. Egoisnya cinta menuntut kita mencintai 
keluarga dan bahkan kita sendiri menuntut kita 
mencintai keluarga lebih dari pada Tuhan. Maka ini 
hal yang sangat menakutkan. Luar biasa susahnya 
bagaimana mendidik bahwa Tuhan nomor satu 
dalam kehidupan kita. Yang lain boleh minggir, 
termasuk keluarga kita boleh minggir. Tuhan nomor 
satu, tapi kalimat seperti ini, apalagi di dunia timur 
ruwetnya luar biasa. Masa kamu mencintai Tuhan 
lebih daripada keluarga. Maksudnya apa? Seberapa 
keluarga rela ketika seseorang lebih menjalankan 
kehendak Tuhan. Seberapa seluruh keluarga 
mendukung ketika pekerjaan Tuhan harus jalan lebih 
dulu. Kemarin sudah dibahas di antara 4 perongrong 
iman yang paling besar, salah satunya adalah 
keluarga. Kenapa keluarga bisa merongrong iman 
kita? Karena cinta. Saudara, cinta yang tidak pada 
tempatnya membuat cinta itu akhirnya melintir, 
menjadi boomerang dan menghantam balik. Alkitab 
mengatakan, “Cintailah Tuhan Allahmu dengan 
segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap 
pikiranmu dan segenap akal budimu”. Ketika 
kualitas iman kita digoyang oleh keluarga, ini 
menjadi masalah yang berat. Dunia mengajarkan 
untuk cinta egois dan berbeda absolut dengan apa 
yang Tuhan ajarkan. Dunia mengajarkan semua 
aspek humanistik, Tuhan mengajarkan aspek 
teosentrik. Ingin keluarga beres, maka Tuhan harus 
menjadi prioritas utama. Ayub membangun iman 
bukan waktu kesengsaraan tiba. Iman adalah sebuah 
pelatihan yang digarap sepanjang hidup. Kalau anda 
mau enak terus kemudian waktu badai menimpa 
baru mau belajar beriman sudah telat. Persiapan 

iman berjalan panjang, maka Ayub berani 
dipertaruhkan oleh Tuhan. Ayub sudah melatih 
imannya jauh sebelum dia mengalami ujian iman. 
Pertanyaannya, apa yang Ayub latih? Pertama,  
Ayub di titik pertama fokus sama Tuhan. Dia tetap 
memikirkan Tuhan dalam segala kondisi. Yang 
kedua adalah Ayub seorang yang belajar bagaimana 
mencintai Tuhan dalam semua aspek, memikirkan 
apa yang menjadi keinginan Tuhan lebih dari 
semuanya. Ketiga, Ayub memiliki suatu bijaksana 
teologis. Konsep di dalam pikiran Ayub tidak lazim 
dengan semua agama pada zaman itu. Itulah 
pentingnya teologi yang beres dalam kehidupan kita. 
Saudara, saya berkali-kali mengatakan agama-
agama dunia selalu merusak agama itu sendiri. Tiga 
hal yang dilakukan oleh agama, ketika terjadi 
sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti kasus 
Ayub. Pertama, Allah dibujuk; kedua, Allah 
dimanipulasi. Allah yang sejati tidak bisa 
dimanipulasi. Ketiga, Allah dibuang. Kalau Allah 
tidak cocok dengan saya maka kita eliminasi Allah 
seperti itu. Kenapa? Manusia ingin Allah baik-baik 
sama dia. Maka Allah yang sejati tidak akan 
gampang diikuti oleh manusia. Allah yang sejati 
menuntut manusia harus taat mutlak kepada Allah. 
Ini namanya true religion. Agama sejati 
mengharuskan manusia mencari kebenaran; bertemu 
dengan Allah sejati lalu taat mutlak diatur apapun. 
Maka ini menjadi kunci yang rumit sekali. Prinsip 
setan masuk ke dalam dunia hari ini. Kenapa? 
Karena kegagalan teologis. Konsep iman dan konsep 
pengenalan Allah gagal paham dan tidak pernah 
terpatri tepat di pikiran manusia. Kegagalan teologis 
mengatakan Allah untuk manusia. Berarti manusia 
yang berperan, inilah sifat manusia berdosa. Padahal 
kalau Allah ada, manusia dicipta untuk kemuliaan 
dan untuk kepentingan Allah. Ayub mengajarkan 
kita untuk back to the real dan true theology. Tuhan 
pakai konsep Ayub ketika mengalami perdebatan 
sengit dengan temannya. Semua pikiran dunia yang 
sudah rusak habis dibongkar habis dalam 42 pasal 
Ayub. Apa saja yang dipikirkan manusia sudah 
dihancurin satu per satu. Kenapa? Karena itulah 
pergumulan manusia sepanjang zaman yang 
menjadikan model daripada dosa yang bertahan 
sampai hari ini. Mari sekali lagi belajar seberapa kita 
memiliki konsep yang sejati tentang siapa Allah, 
siapa saya, bagaimana realita diposisikan dengan 
tepat.  
 
(ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkotbah-ES)  


