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Tuhan membedakan nasib antara orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan orang yang
tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan.

Tuhan membedakan antara Nuh dan keluarganya vs segala yang di muka bumi,
sebab Nuh percaya dan melakukan Firman Tuhan
Kejadian 6:14 Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir; bahtera itu harus kaubuat berpetak-petak
dan harus kaututup dengan pakal dari luar dan dari dalam.
Kejadian 6:22 Lalu Nuh melakukan semuanya itu; tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya,
demikianlah dilakukannya.
Kejadian 7:23 Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia
maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari
atas bumi; hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu.

Nuh melakukan Firman Tuhan dengan membuat bahtera yang sangat besar
→ melakukan Firman Tuhan memerlukan usaha dan pengorbanan
Lukas 21:34 "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta
kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu
seperti suatu jerat.
Lukas 21:35 Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
Lukas 21:36 Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari
semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia."
Luk 22:44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titiktitik darah yang bertetesan ke tanah.

Orang beriman juga ditimpa kesusahan tetapi ada tempat pengungsian
1. Maz 119:143 Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi
kesukaanku.
2. Nahum 1:7 TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal
orang-orang yang berlindung kepada-Nya

Apakah orang beriman yang sungguh-sungguh selalu terhindar dari kesusahan?
1. Pertolongan yang tertunda
Yoh 2:4 Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba."
2. Putra manusia Yesus harus mati di kayu salib:
Lukas 22:42 "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah
kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi."
3. Elisa meninggal karena sakit:
2Raja-raja 13:14 Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja
Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orangorangnya yang berkuda!"

Apa yang perlu kita lakukan kalau mengalami kesusahan?
1. 1Petrus 1:6 Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh
berbagai-bagai pencobaan. 1Petrus 1:7 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian
imanmu--yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan
api--sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan diri-Nya.
2. Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan
daging. Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, Galatia
5:26 dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
3. Matius 11:28 Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kelegaan kepadamu.
4. Matius 16:26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

‘ora et labora’ (berdoa dan bekerja) bukan ‘ora no labora’ (berdoa tanpa bekerja)

