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Kedaulatan dan rencana Allah di dalam Ayub 1 adalah sebuah pemaknaan yang 
luar biasa di mana kedaulatan dan rencana Allah tersebut melingkupi segala sesuatu 
termasuk atas Iblis. Penderitaan dan kehilangan kekayaan serta orang-orang yang 
dikasihi oleh Ayub adalah bukan karena melakukan dosa di hadapan Allah. Sebaliknya 
kekayaan Ayub adalah bukan karena hasil usahanya karena hidup saleh di hadapan 
TUHAN melainkan karena TUHAN berkehendak memberikannya. Iblis memberikan 
tuduhan lain bahwa Ayub bisa hidup takut akan TUHAN karena bayaran sebaliknya 
TUHAN menantang Iblis bahwa kesalehan Ayub bukan karena kekayaan melainkan 
karena Allah menganugerahkan kesalehan itu bagi Ayub. TUHAN mengizinkan Iblis 
menjamah kepunyaan Ayub untuk memproklamasikan bahwa kesalehannya Ayub 
adalah murni di hadapan TUHAN. Dalam bagian ini pula menjelaskan bahwa Iblis tidak 
mempunyai hak untuk melakukan kehendaknya kepada orang percaya bila TUHAN 
tidak mengizinkannya. Hasilnya adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh TUHAN 
adalah benar adanya dan segala tuduhan Iblis adalah tidak benar. Ayub senantiasa 
memuliakan TUHAN meskipun berada di dalam situasi hidup yang berbeda.  

Hal ini juga dapat dilihat di dalam analisa konteks tentang kedaulatan dan 
rencana Allah serta usaha Iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Namun semuanya 
apa yang dikehendaki oleh Allah adalah sempurna dan pasti terjadi meskipun Iblis 
berusaha untuk menggagalkannya. Bahkan sebaliknya usaha-usaha yang dipakai oleh 
Iblis untuk melancarkan kehendaknya bagi orang percaya dipakai oleh Allah untuk 
melakukan kehendak-Nya yang berdaulat. Di dalam mitologi-mitologi Timur dekat kuno 
juga memberikan pandangan bahwa kekuatan jahat adalah tidak lebih berkuasa dari 
kekuatan yang baik namun perbedaan yang hakiki adalah mitologi-mitologi tersebut 
mempercayai bahwa kekuatan baik membenci kekuatan jahat sementara di dalam kitab 
Ayub menjelaskan bahwa TUHAN tidak memusuhi Iblis melainkan Iblis memusuhi 
TUHAN.  

Melalui hasil penelitian tersebut maka hal ini mempunyai makna yang sangat 
hakiki bagi orang percaya. Kekayaan yang dimiliki dan kemalangan yang dialami oleh 
orang percaya adalah tidak terlepas dari kedaulatan dan rencana Allah serta kesalehan 
hidup orang percaya pada saat ini bukan untuk mendapatkan kekayaan atau terlepas 
dari penderitaan melainkan kesalehan hidup menjadi sebuah tujuan ultimat karena 
dimiliki dan memiliki Allah. Orang percaya tidak perlu takut kepada Iblis melainkan 
hanya takut dan gentar kepada Allah saja. Orang percaya senantiasa memuliakan 
TUHAN meskipun dalam situasi hidup yang berbeda karena mengenal TUHAN dengan 
benar. Hal ini hendaknya menjadi sebuah penguatan bagi orang-orang percaya di 
dalam menjalani hidup yang tidak menentu di dalam dunia ini. 


