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Pembicara 1: Saudara, jikalau  saudara memiliki Alkitab, dan saya harap saudara memilikinya, 

saya mengajak saudara untuk membuka dari Yakobus fasal 4. Kita datang pada pagi ini, saat ini 

kita ada pada Minggu terakhir di dalam seri pelajaran  surat Yakobus. Seorang saudara 

mengatakan kepada saya pada suatu hari lain - hanya ingin menyatakan  betapa bersyukurnya 

dia, bagaimana buku ini telah berbicara ke dalam hidupnya dan kehidupan gereja selama 

beberapa bulan terakhir. Dan kemudian ia menutup dan ia berkata, "Tetapi yang saya paling 

syukuri adalah bahwa Yakobus hanya memiliki lima fasal." 

Saat ini kita akan berada di akhir fasal ke 4 dan kemudian ke fasal  5, dan ya, Yakobus telah 

cukup banyak menantang kita, tetapi untuk kebaikan, kebaikan umat Allah, untuk kemuliaan 

nama Tuhan. Saudara hanya berpikir tentang bagaimana Firman telah melakukan sesuatu  untuk 

mempengaruhi orang di seluruh dunia selama beberapa bulan terakhir ini bagi kemuliaan nama 

Allah. Firman itu adalah baik. 
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Sejujurnya, khotbah ini akan sampai ke semua tempat karena khotbah ini akan disebar ke semua 

tempat. Sekarang saya mengerti bahwa pelajaran kita tentang Firman, khotbah tentang Firman 

harus mencerminkan isi ayat Firman yang bersangkutan, dan khotbah ini akan disebarkan ke 

semua tempat, tetapi benar-benar ini adalah kesalahan Yakobus. Rangkaian seluruh kesalahan 

Yakobus, dalam hal ini. Dan saya mengatakan dengan cara bergurau, tetapi ini baik. Ini berita 

baik bahwa Firman Allah mengarahkan penelitian kita sebagai persekutuan beriman. Kita pergi 

minggu demi minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun dan membiarkan Firman melakukan 

pekerjaan-Nya, dan berbagai buku yang berbeda dimana - kita akan melakukan hal yang 

berbeda. 

Kitab seperti Ruth  akan menghibur kita dan kitab seperti Yakobus akan menantang kita dan 

mereka akan menjaga kita dalam keseimbangan sehingga kita berfokus kepada apa yang paling 

penting Allah katakana.  Allah akan menggunakan  Firman-Nya dan Dia akan membentuk hidup 

kita dan keluarga kita dan keluarga beriman, ke dalam apa yang terbaik bagi kita, apa yang 

terbaik untuk orang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus dan akhirnya apa yang terbaik 

untuk kemuliaan-Nya di dunia . 

Jadi, bersyukurlah, karena Firman melakukan pekerjaan-Nya. Sayangnya, pagi ini kita akan 

melihat di dalam semua tempat. Jadi, jika saya memiliki satu pikiran yang menyatukan yang 

benar-benar terus berlanjut sepanjang ayat-ayat ini, itu gambaran iman yang bertekun, iman 

yang berkelanjuttan.  Kita baca baik-baik ayat  ini kemudian kita pikirkan 7 ciri iman yang 

bertahan sampai akhir, iman yang bertahan sampai kekekalan dan di sinilah akhir pelajaran 

Yakobus.  

Mari kita  melihat Yakobus 4:13. Yakobus menulis: 

Jadi sekarang,  hai kamu  yang berkata, "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan 

di sana kami, akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung," sedang  kamu tidak 

tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap 

yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.Sebenarnya kamu harus berkata, "Jika Tuhan 

nenghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu 

memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.                                                                      
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Jadi jika seorang tahu   bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia  

berdosa. Jadi, sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas 

sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu  telah 

dimakan ngengat. Emas  dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian 

terhadap kamu dan memakan dagingmu seperti api. Kamu mengumpulkan harta pada hari-

hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengan teriakan besar, karena upah yang 

kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga 

Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit pemanenmu.  Dalam kemewahan 

kamutelah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hati sama seperti pada 

hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benardan ia 

tidak dapat melawan kamu.  Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan 

Tuhan ! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar  

sampai telah turun  hujan musim gugur dan hujan musin semi. Kamu juga harus bersabar. 

Kamu harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, 

janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan 

dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutlah 

teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 

Sesungguhnya kami menyebut mereka  berbahagia, yaitu mereka  yang telah bertekun. 

Kamu  telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan telah tahu apa yang pada akhirnya 

disediakan  Tuhan baginya, karena  Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi 

yang terutama, saudara-saudara,  janganlah kamu  bersumpah demi sorga, maupun demi 

bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah 

kamu katakana tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara 

kamu  yang menderita, baiklah ia  berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira baiklah ia 

menyanyi! Kalau ada seorang di antara kamu yang  sakit, baiklah ia  memanggil para 

penatua jemaat, supaya mereka  mendoakan dia serta mengolesnya  dengan minyak dalam 

nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan 

akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan  diampuni. 

 



 

Página (Page)4 

 

Karena itu hendaklah kamu  saling  mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu 

sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan  sangat besar kuasanya.  Elia 

adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya 

hujan jangan turun,dan hujanpun tidak turun  di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. 

Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 

Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada 

seorang yang  membawa dia berbalik, ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat  orang 

berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut 

dan menutupi banyak dosa. 

Bapa, kami tahu bahwa Firman Tuhan itu baik, dan kami berterima kasih untuk pemberitaan 

kepada kami, untuk memberikan kami Firman ini dan kemudian bahkan sekarang pada saat ini 

untuk pekerjaan yang Roh Tuhan lakukan untuk membuka pikiran kami dan hati kami untuk 

memahaminya. Doa kami agar  Tuhan akan melakukan hal itu. 

Bapa, saya berdoa untuk saudara-saudara di ruangan ini yang sedang sakit dan  sedang 

manghadapi  masalah, dan  penderitaan. Doa saya, kiranya  FirmanMu  akan menghibur.  Saya 

berdoa agar  Firman Tuhan menyadarkan kami terhadap dosa. Dan saya berdoa agar Tuhan 

membukakan  mata kami untuk melihat  akan  singkatnya hidup kami, Tuhan kiranya menolong 

kami untuk menyadari bahwa kami adalah hanya seperti kabut, seperti uap. Tuhan akan 

mengambil hidup kami, kemudian dan Tuhan membuatnya  mengalami kemuliaan. Dalam nama 

Yesus kami berdoa. Amin. 

Baik,  karakteristik yang pertama. Saya ingin menunjukkan gambaran iman yang kekal, dan kita 

akan berjalan maju cukup cepat melewati  beberapa hal. Jadi bersiaplah, karena kita akan 

melangkah menuju kepada tahap demi tahap ke depan.  

Pertama, iman yang bertekun adalah rendah hati di hadapan kedaulatan Allah, rendah hati di 

hadapan kedaulatan Allah.  Perjalanan bisnis sebenarnya cukup umum di abad ke-1, dan bahasa 

bisnis yang khas akan mengatakan hal-hal seperti Ayat 13, "Hari ini atau besok kami akan pergi 

ke kota ini atau itu, menggunakan satu tahun di sana, melakukan bisnis dan menghasilkan uang." 

Dan orang-orang akan berbicara tentang urusan bisnis dan rencana bisnis seperti mereka sudah 
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pastikan. Dan apa yang Yakobus peringatkan kita di sini adalah bahwa kita dapat menjadi begitu 

dikuasai oleh dunia materi, sehingga dikuasai  dengan cara berpikir  tentang rencana dan 

kerjasama  serta strategi kita, karir kita mengarah kepada  apa yang akan kita lakukan dan 

bagaimana kita berusaha untuk menghasilkan uang,  dan bila kita tidak waspada, kita akan 

menjadi buta terhadap realitas rohani. Jadi  kebutuhan kita akan dunia materi telah menjadikan 

kita  buta terhadap realitas rohani. 

Masalahnya bukan pada perencanaannya melainkan karena Tuhan tidak dilibatkan dalam 

perencanaan itu.Yakobus berkata, "Kau berencana untuk melakukan hal ini di tahun depan? 

Bagaimanakah kamu menghasilkan uang? Kenyataannya adalah bahwa kelanjutan hiudpmu 

dijamin. Kamu tunduk pada kehendak kedaulatan Allah.  misalnya rencana bisnis bisa dibuat dan 

bisa dipastikan berhasil, tetapi kita tidak bisa menjamin kalau kita masih hidup sampai esok. " 

Inilah gambaran. Kedengarannya sedikit mengerikan, namun realitas ayat-ayat menuntut kita 

menghadapi kenyataan ini. Tidak ada jaminan dalam hidup kita bahwa setiap orang dari kita di 

ruangan ini akan menaruh kepala di atas bantal pada malam ini. Tidak peduli berapa umur atau 

usia saudara kenyataannya adalah bahwa hidup saudara tidak dijamin untuk dapat melewati 

hari. Hanya Allahlah yang berdaulat atas hidup kita dan kematian kita. Dan hidup kita seperti 

kabut, asap, atau seperti  uap. Satu detik disini, akan pergi menginggalkan untuk detik 

berikutnya, dan kita hanya akan ada besok kalau Tuhan menghendakinya. 

 

Allah berdaulat atas hidup kita dan kematian kita dan lebih dari kegiatan kita dan prestasi kita. 

Jikalau  itu adalah kehendak Tuhan, kita akan hidup dan kita akan melakukan ini dan itu. Semua 

yang kita lakukan, semua yang kita raih,  semua yang kita peroleh dalam hidup ini pada akhirnya 

berada di bawah kehendak kedaulatan Allah. 

Sekarang maksud di sini bukan untuk membuat beberapa fatalisme pasif yang mengatakan, "Yah 

saya tidak akan melakukan apapun, biarlah Allah yang mengendalikan hidup saya, dan saya 

hanya akan menunggu dan melihat apa yang Dia putuskan." Tidak, itu sama sekali bukan yang 

Yakobus maksudkan. Dalam semua suratnya dia memberikan kepada kita perintah, untuk 

melakukan  tindakan, petunjuk praktis untuk patuh dan diikuti. Jadi ini adalah penyerahan, aktif 
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kerendahan dengan kehendak kedaulatan Allah yang mengatakan, "Baik, saya mungkin memiliki 

rencana ini, tetapi kenyataannya adalah, itu hanya akan terjadi apabila Tuhan menghendaki-Nya. 

Saya hanya akan hidup jika Tuhan menghendakinya. " 

Kita juga perlu untuk melakukan sebuah pernyataan sebelum melakukan setiap rencana yang 

akan kita buat, tidak ada salahnya untuk melakukan refleksi apa yang diutarakan oleh hati kita.  

Namun pola pikir terus tunduk kepada Allah. Ini merupakan cari pikir dan hidup  yang berbeda di 

di dalam dunia ini. Kita hidup di dunia yang mencoba untuk memberi keyakinan kepada kita 

setiap hari, para usahawan dan usahawati disibukan dengan usaha bisanis. Dunia mencoba 

untuk meyakinkan kita bahwa kita akan berada di sini selamanya. Jadi sepertinya hidup saudara 

akan berada di sini selamanya dan Yakobus berkata, "Tidak, serahkanlah kepada kepada Allah." 

Rencana kerja,  dan hidup kita. Perlu diketahui bahwa setiap nafas saudara bergantung kepada 

Allah. Jangan hidup dalam kepuasan diri dari budaya yang ada. Hidup hanya  ketergantungan 

kepada Allah.  

Inilah cara hidup yang berbeda. Semua budaya kita mengatakan untuk hidup mandiri, Alkitab 

berkata agar hidup tergantung kepada Allah dalam setiap hal. Iman memerlukan kerendahan 

hati di hadapan di hadapan kedaulatan Allah. Inilah kenyataannya, bahwa setiap  kehidupan kita 

bagaikan kabut. Kita sekarang ada di sini, dan dalam sekejap kita akan pergi. Lalu bagaimanakah 

kehidupan kita akan diperhitungkan di bawah kedaulatan Allah? Iman yang kekal adalah  rendah 

hati di hadapan kedaulatan Allah.  

 

Kedua, berkaitan dengan hal itu, iman yang kekal senantiasa taat kepada kehendak Allah. Ayat 

17, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya,ia 

berdosa." Penyerahan diri dengan rendah hati untuk kehendak Allah berarti ketaatan dengan 

rendah hati kepada kehendak Allah. Sekarang ini di mana Yakobus memberi kita sudut pandang 

yang dibutuhkan, dan benar-benar sudut pandang terhadap kepada bagaimana kita seringkali 

berpikir tentang dosa. Kita seringkali berpikir tentang dosa dalam hal dosa perintah, dan dengan 

itu maksud saya melakukan apa yang Tuhan telah mengatakan tidak melakukan, dosa perintah. 

Tuhan berkata tidak berbohong, jadi berbohong adalah dosa. Tuhan berkata jangan mengingini, 
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sehingga untuk mengingini adalah dosa. Tuhan berkata jangan lakukan hal-hal ini dan kita tahu 

ketika kita melakukannya, kita tidak mentaati Allah. 

 

Tetapi itu bukan satu-satunya gambaran yang Kitab Suci berikan  kepada kita tentang dosa. Dan 

Yakobus secara khusus mengingatkan kepada kita di sini ialah bahwa ada dosa kelalaian. Yang 

mungkin tidak melibatkan melakukan apa yang Tuhan telah mengatakan untuk tidak 

melakukannya; dosa kelalaian yang mengabaikan apa yang telah Allah katakan untuk melakukan, 

mendengar Firman dan apa yang akan Allah dan memilih untuk tidak melakukannya. Ketika 

Heather atau saya memberitahu Kaleb atau Yosua, "Jangan membuangnya  kepada saudaramu," 

jika mereka melakukannya, mereka tidak taat. Pada saat yang sama, jika kita mengatakan, 

"Josh," atau Kaleb, "bersihkanlah. Sudah waktunya untuk membersihkan "Jika mereka tidak 

membersihkan., Adalah itu merupakan  ketidaktaatan ? Tentu  itu merupakan  ketidaktaatan. 

Gambaran  adalah, ketika disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang berada dalam otoritas - 

Allah - kita memilih untuk mengabaikan itu. 

 

Dan Yakobus telah menunjukkan kepada kita baik di surat ini - ia telah mengatakan kepada kita, 

"Jangan pilih kasih." Jadi untuk menunjukkan pilih kasih adalah apa? Dosa. Dia juga mengatakan 

kepada kita untuk merawat yang dalam kebutuhan, sehingga untuk tidak peduli bagi yang 

membutuhkan adalah apa? Dosa. Ini mengapa saya telah menggunakan ilustrasi sebelumnya 

bahwa jika klaim seseorang untuk menjadi Kristen namun adalah setelah hari demi hari hidup di 

dalam percabulan dan diberikan sendiri dengan apa yang Allah telah mengatakan jangan 

lakukan, "Jangan memberikan diri untuk percabulan " Bahkan ketika ditampilkan dalam Firman 

bahwa ini adalah terhadap apa yang Allah telah berfirman., Allah mengatakan untuk tidak 

melakukan ini, mereka menikmati hari percabulan setelah hari demi hari demi hari. Ini adalah 

dosa yang sangat serius. Saya akan mengatakan dosa selamanya serius, ketika saudara melihat 

Alkitab yang mengatakan, " orang cabul tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah." Ini 

sangat berbahaya. Sekarang sangat mudah bagi kita untuk melihat bahwa  mengambil gambar 

ini dari dosa kelalaian di sini. Saat Tuhan berkata untuk merawat yang membutuhkan, ketika kita 
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melihat bahwa dalam Firman, namun hari demi hari demi hari kita terus memanjakan diri kita 

sendiri dan mengabaikan orang miskin. Ini serius, selalu serius, dosa. Ingat Matius 25? Ini adalah 

bagaimana Yesus berbicara tentang dosa kelalaian, datang untuk merawat yang membutuhkan. 

Dia mengatakan, "Untuk mereka yang tidak memberi makan bagi yang lapar, pakaian kepada 

yang telanjang, membantu orang miskin, mundur dari padaku ke dalam api kekal disiapkan 

untuk setan dan malaikat-malaikatnya." Jangan lewatkan, mereka dihukum ke neraka bukan 

karena dari apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mereka tidak lakukan. 

Brook Hills, telah kita lihat dalam Firman. Kita telah melihat hal itu terlalu lama. Kita di dalam 

Kristen kontemporer  telah mengabaikannya Firman. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada 

kita dalam Firman bahwa itu adalah yang pertama, prioritas, melainkan sebuah perintah bagi 

kita untuk peduli khususnya bagi saudara dan saudari kita yang miskin dan  di dunia. Karena itu, 

untuk meninggalkan seri dari Yakobus, berjalan menjauh dari apa yang telah kita lihat dalam 

Firman lagi dan lagi, dan terus menjalani hidup kita dalam budaya 280 sama seperti kita selalu 

hidup untuk dosa. Ini untuk berbuat dosa. Ini tidak kekal. Ini selamanya serius. Iman yang 

berlangsung adalah taat kepada kehendak Allah. 

Hal ini menuntun kita ke karakteristik ketiga. Iman yang kekal yakin pada keadilan Allah.  

Penekanan pada yang miskin dalam Yakobus mengarah ke bahasa paling keras, saya pikir, di 

seluruh surat. Dalam Yakobus 5:1-6, dan saya ingin saudara untuk melihat latar belakang untuk 

bahasa ini. Apa yang Yakobus tekankan bahwa hakim dunia, Tuhan Yesus Kristus, akan datang, 

penghakiman Allah akan datang. 

Lihatlah dalam bahasa. Dalam ayat 1, katanya, " Sengsara akan datang." Ayat 3, "kamu sudah 

ditimbun oleh kekayaan pada hari terakhir." Ini adalah hari yang terakhir. Ayat 5, "kamu telah 

digemukkan sendiri pada hari penyembelihan," hari ketika penghakiman akan datang. Ayat 7, 

"Bersabarlah, saudara, sampai Tuhan datang." Ayat 8, akhir ayat 8, "Bersabarlah, berdiri teguh, 

karena Tuhan akan datang Ia sudah dekat." 

Kemudian pada ayat 9 ia berkata, "Hakim telah berdiri di pintu." Ini adalah nada yang menembus 

latar belakang dari ayat ini, dan membawa kita kembali ke akhir Yakobus 4. 
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Hidup kita seperti kabut. Mereka bisa pergi sesaat berikutnya, namun karena hakim berdiri di 

pintu dan hukuman Allah akan datang dan ketika ia datang, Ia akan melakukan dua hal yang 

Yakobus tekankan di sini. Nomor satu, ia akan datang untuk menilai berdosa. Dia datang untuk 

menghukumi berdosa. Sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting di sini 

dalam Yakobus 5. Keenam ayat pertama yang kemungkinan besar ditujukan kepada orang-orang  

kaya yang belum percaya. Dia tidak pernah menyebut mereka saudara, dia hanya mengatakan 

kepada mereka agar menangis dan meratap. Bahasa yang serupa dengan yang kita akan melihat 

dalam diri seorang nabi mengucapkan malapetaka dan hukuman atas bangsa-bangsa yang tidak 

percaya. 

Setiap indikasi yang kita miliki, enam ayat pertama ditulis khusus untuk orang kaya non-Kristen. 

Dan itu bahkan bukan - bukan bahkan dakwaan kekayaan itu sendiri. Tetapi itu sebuah tuduhan 

penggunaan dosa mereka kekayaan. Sekarang, saudara mungkin bertanya, "Yah mengapa di 

tengah-tengah surat yang ditulis kepada orang Kristen dan gereja-gereja, mengapa Yakobus  

pergi pada orang kaya yang tidak percaya?" Saya pikir tujuan ada dua. Satu, kita akan melihat ini 

dalam sejenak, dia mengingatkan gereja bahwa keadilan Allah akan dilaksanakan. Terutama 

mereka yang ditindas di bawah kekayaan  yang dapat mereka percaya bahwa meskipun 

ketidakadilan sedang berlaku di hari kehidupan mereka dengan hari demi hari, keadilan Allah 

akan datang. 

Kedua, kita tahu ada beberapa orang dalam persekutuan orang beriman yang kaya dan saya 

yakin, di sini di Ayat 1-6 meskipun akan dibahas secara eksplisit dan sengaja tertuju kepada 

orang  kaya yang tidak percaya, ada peringatan implisit untuk orang kaya percaya, orang Kristen 

yang memiliki kekayaan, bahwa hidup mereka terlihat sangat, sangat berbeda dari gambaran  ini 

di sini, bahwa umat Allah tidak akan hidup seperti ini. 

Dan jadi saya ingin kita untuk mendengar dengan cara ini, saya ingin kita mendengarnya dari 

perspektif dalam satu rasa yang lemah miskin, mungkin dianiaya dan tertindas, Kristen di Abad 

1. Pada saat yang sama saya ingin kita mendengar ini, karena kita mengidentifikasi lebih dengan 

kaya di gereja, dan kita telah membicarakan hal itu lagi dan lagi bahwa gereja kita sangat kaya 
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dibandingkan dengan bagian lain dari dunia. Dan oleh karena itu kita perlu mendengar apakah 

ada peringatan implisit bagi kita dalam ayat-ayat ini? 

Dia sudah datang untuk menghakimi yang berdosa untuk empat hal yang mereka lakukan bahwa 

dia daftar di sini. Nomor satu, dia datang untuk menilai berdosa untuk penimbunan kekayaan, 

mereka menimbun kekayaan. "Kekayaan kamu telah membusuk, ngengat makan pakaian, emas 

dan perak yang berkarat, karat  mereka akan bersaksi terhadap kamu dan makan dagingmu 

seperti api. Kamu telah menimbun kekayaan di hari terakhir. " 

Sekali lagi, itu tidak mendakwa mereka untuk kekayaan dalam dan dari dirinya sendiri tetapi 

untuk apa yang mereka lakukan dengan kekayaan itu, mereka menimbun itu. Mereka 

menyimpan barang-barangku di lumbung pangan untuk menggunakan perbandingan Yesus 

dalam Lukas 12. Mereka menimbun harta milik mereka dan pakaian mereka dan uang mereka, 

menyimpannya jauh, penimbunan, dan itu membusuk. "Ngengat makan pakaian kamu, semua 

hal yang kamu miliki yang kamu tidak butuhkan, sementara yang lain di sekitar kamu sangat 

membutuhkan, semua hal yang kamu miliki semakin merosot. Ini karat "Dia berkata," emas 

kamu dan perak yang berkarat.. "Dan beberapa orang mengatakan," Yah, mungkin Yakobus 

maksudkan untuk menggunakan kata yang berbeda ada karena emas benar-benar tidak 

menimbulkan karat seperti logam lain. "Tapi itu seluruh tekanan, bahkan apa yang kita pikirkan 

akan kekal, yang kita tuangkan ke dalam hidup kita di dunia ini, bahkan apa yang mereka pikir itu 

akan bertahan di dunia ini, bahkan hal yang paling berharga yang kita pikirkan akan kekal akan 

membakar dan menimbulkan karat. 

Dan Yakobus berkata, "Kamu akan terbakar bersamanya. Kamu telah menimbun, kamu telah 

membangun lumbung yang lebih besar dengan sendirinya ketika hakim datang itu akan 

membakarnya dengan api dan kamu turut terbakar. Kekayaan kamu timbun  akan bersaksi 

melawan kamu "Ini adalah gambaran. Harta mereka di bumi akan membawa siksaan bagi 

mereka dalam kekekalan. Apakah kamu ingat? Hanya menuliskan ini, Lukas 12, bahwa 

perumpamaan itu Yesus berkata kepada. Seorang pria mengatakan, orang kaya berkata, "Inilah 

yang saya akan lakukan." Ikuti terus di sini. "Inilah yang saya akan lakukan, saya akan 

membongkar lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar lagi dan di sana saya akan 

menyimpan semua gandum dan barang-barangku dan saya akan berkata pada diriku, 'Kamu 
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memiliki banyak hal yang baik diletakkan selama bertahun-tahun . Hiduplah dengan  mudah, 

makan, minum dan bergembira. "" Apakah ini bukan potret dari American Dream? 

Simpan itu, menyimpannya sehingga kamu kokoh. Makan, minum dan bergembira karena kamu 

punya semua yang kamu butuhkan. Itulah yang kita kejar dalam budaya kita.Dan Yesus berkata, 

"kamu bodoh. Malam ini hidup kamu akan dituntut dari kamu. Lalu siapa akan mendapatkan apa 

yang telah disiapkan untuk diri sendiri? Ini adalah bagaimana ia akan bersama siapa saja yang 

menyimpan hal-hal untuk dirinya sendiri tapi tidak kaya terhadap Allah. " 

 

Oh, saudara-saudari, waspada, sangat waspada untuk menimbun harta di bumi. " Karena 

ngengat dan karat akan menghancurkannya atau pencuri masuk dan mencuri. Himpunkanlah 

bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa menghancurkan dan di mana 

pencuri tidak dapat masuk dan mencuri. " 

Dia datang untuk menghukum dosa kekayaan penimbunan. Kedua, bagi pekerja yang curang. 

Pada hari itu, konsentrasi tanah adalah di dalam tangan beberapa pemilik tanah  yang akan, 

memuaskan diri mereka sendiri, seringkali mengabaikan upah pekerja mereka.Sekarang, untuk 

seorang pekerja yang tertindas dan miskin untuk diabaikan upah berarti mungkin untuk pergi 

tanpa kebutuhan harian, air, makanan dan roti. Dia mengatakan kepada mereka: "harta kamu  

yang tertimbun sementara orang sekarat. Kamu menipu pekerja, kamu hidup, "ketiga, kamu 

akan dinilai untuk hidup di dalam kesenangan diri sendiri. Menangkap citra di sini. "Anda telah 

menjadi gemuk sendiri pada hari pembantaian." Biarkan yang menggemukan diri seperti sapi 

yang sering meraih dirinya pada saat makanan sebelum dia pergi ke pembantaian. Inilah 

gambaran orang yang rakus diri pada kemewahan dan kesenangan diri sendiri, katanya, 

menikmati itu semua ketika kenyataannya adalah dalam sekejap kamu akan dibantai. 

Betapa gambar ini. Jika ini bukan merupakan peringatan yang cukup keras terhadap diri orang 

yang memanjakan kemewahan yang melekat dalam budaya kita dalam cita-cita dan nilai-nilai. 

Dan itu semua mengarah ke dakwaan keras dari akhir. Mereka akan dinilai untuk menghukum 

orang. Dalam kemewahan dan kesenangan diri mereka mengutuk membunuh manusia yang 
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tidak bersalah. Saya begitu terkesan dengan salah satu komentator yang mengatakan tentang 

ayat 6, "Dalam dunia Yahudi, untuk mencabut seseorang dari dukungan mereka sama dengan 

membunuh mereka." Untuk menghilangkan orang miskin, menahan dari orang miskin, setara 

dengan pembunuhan. Saya sangat terpukul karena saya tidak bisa membantu untuk berpikir 

tentang budaya kaya bahwa kita hidup sementara ribuan mati setiap hari karena mereka tidak 

memiliki makanan atau air. Dan gambaran adalah kamu mengutuk manusia, dan penindasan 

kamu terhadap orang lain akan mengakibatkan kamu  dihukuman. 

Sekarang saya ingatkan, ini merupakan sebuah kata untuk orang kaya yang tidak percaya. 

Penghukuman ini, mereka yang telah percaya pada Kristus, tidak ada penghukuman bagi mereka 

yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tabahlah, temukan kekuatan dalam hal itu. Pada saat yang 

sama,  istirahat, gereja, berhentilah sebentar dan hanya bertanya apakah ada bukti penimbunan 

kekayaan.  Menipu pekerja, dan hidup dalam kemewahan dan kesenangan diri sendiri dan 

sementara tidak secara eksplisit memasukkannya ke dalam cara ini dengan mengabaikan orang 

miskin, membunuh mereka. Oh saudara-saudari dalam keluarga beriman, membatasi dan 

berjuang pada hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan, seperti yang kita bicarakan dan kita 

pikirkan, mengorbankan kemewahan demi kebutuhan mendesak secara rohani, jasmani di 

seluruh dunia. Akan ada godaan di setiap kesempatan untuk masuk kembali ke dalam budaya di 

sekitar kita.Saya mendorong saudara untuk membatasi diri dan berjuang. Jangan menyerah, 

jangan menyerah, jangan menyerah. 

Mari kita mengumpulkan harta di surga. Mari kita mengumpulkan harta di surga. Mari kita tidak 

khawatir bahwa kita tidak akan memiliki cukup untuk diri kita sendiri. Mari kita hidup untuk 

mereka yang membutuhkan dan mari kita mempercayai Allah. Mari kita percaya kepada Allah, 

itu intinya. Allah akan datang, hakim akan datang untuk menghukum yang dberosa dan Dia 

datang untuk memberikan kebebasan bagi yang beriman. Saya suka ini, fasal 5:4, babak kedua, " 

Sesungguhnya  telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh  dan 

buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam .” 

Sekarang ini di mana saya ingin mengingatkan saudara untuk mengambil tempat dari mereka 

yang tertindas, teraniaya, miskin, berjuang percaya yang dianiaya oleh ini kaya menindas. Dan 

apa yang Allah katakan, adalah, "Aku tahu kau dikelilingi oleh ketidakadilan, tetapi percayalah 
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kepada  Allah. Teriakan saudara telah didengar oleh Allah semesta alam, "secara harfiah TUHAN 

pemimpin pasukan di tempat tinggi. Ini adalah gambaran. Allah bersuka dalam menunjukkan 

kekuasaan dan kebesaran-Nya dengan mendengar orang miskin dan datang untuk membantu 

mereka, dengan membela mereka yang membutuhkan, dan itu tujuannya. Dia mengatakan 

bahwa  Dia datang untuk memberikan  pertolongan kepada saudara.  Sang Raja akan datang, 

bersabarlah sampai Tuhan datang. Bersabarlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. 

Ayat 8, oh ini mengubah cara kita hidup di dunia ini. Ketika kita mulai berbicara tentang hal ini 

gambaran pengalaman radikal kepada staf, ingat suatu hari kita memikirkan, "Baiklah, apa yang 

akan terlihat seperti ini ada di dalam anggaran gereja?" Dan seorang staf mengatakan, "Jadi, 

sepertinya kita sedang akan melakukan ini pada tahun depan seolah-olah Yesus akan datang 

kembali sebelum akhir tahun "Ya, ya, ya, saudara tidak menyimpan lebih banyak barang di 

gudang jika dia datang kembali.. Saudara mengatur dalam memastikan orang di seluruh dunia 

siap ketika Dia kembali. Ini mengubah cara saudara hidup dan bagaimana saudara  

menghabiskan.  Oh, ini begitu berbeda, ini begitu berbeda. Allah bantulah kami untuk menjadi 

percaya diri dalam keadilan Allah, untuk melihat ke arah kedatangan-Nya dan menantikan 

kedatangan-Nya, untuk hidup bersemangat untuk kedatangan-Nya. 

 

Baik, iman yang kekal yakin kepada keadilan Allah. Sekarang ini membawa iman yang kekal 

berikutnya, gambaran  yang berlangsung adalah sabar dalam penderitaan. Ini adalah tema yang 

jelas dalam bagian selanjutnya dari surat ini dalam ayat 7 terus ayat 11. Hanya lingkarani setiap 

kali saudara melihat kesabaran atau ketekunan. Dengarkan ini, "Sabarlah," lingkaran itu ada 

dalam ayat 7. Ayat 8, "Kau harus bersabar dan berdiri teguh." Ayat 10, "Saudara-saudara sebagai 

contoh dalam menghadapi penderitaan." Verse11, "Kami mempertimbangkan diberkati mereka 

yang bertekun. Kamu telah mendengar, kesabaran ketekunan Ayub "Ketekunan. Dan apa yang 

dilakukannya adalah Yakobus memberi kita tiga hal yang luar biasa, gambaran indah dari 

kesabaran dan ketekunan. 

Dia berkata, "Bersabarlah seperti seorang petani yang sedang menunggu panen." Dalam sebuah 

masyarakat pertanian dalam konteks di mana cuaca bukan hanya sesuatu yang terjadi, di mana 
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cuaca menentukan apakah saudara hidup atau mati, di mana saudara tergantung pada hujan. 

Jika tidak ada hujan yang cukup, ada kekeringan, jika ada terlalu banyak hujan, jadi busuk, jika 

ada embun beku pada tanaman. Dalam semua hal yang petani harus bersabar dan karena petani 

tidak dapat mengendalikan mereka. Berbicara tentang perlu kesabaran, dan ini adalah suatu 

gambaran yang indah. Ikuti dengan saya di sini, seperti seorang petani mempercayai Allah 

dengan apa yang saudara tidak dapat kendalikan. Petani tidak bisa menentukan kapan hujan dan 

kapan tidak. Jadi, Yakobus mengatakan, "Cara itu adalah dengan kedatangan Tuhan dan mereka 

cara itu adalah ketika ketidakadilan mengelilingi saudara. Saudara berjalan melalui penderitaan 

dan masalah "Bersabarlah., Ada hal yang tidak bisa saudara kontrol, sebab itu percayalah kepada 

Allah seperti seorang petani. 

Percayalah kepada Allah dengan apa yang saudara tidak bisa kendalikan, tapi kemudian, kedua, 

muliakanlah Allah dengan apa yang dapat saudara kendalikan. Dalam ayat 9, Yakobus 

menyebutkan mereka mengeluh satu terhadap satu sama lain, mereka mengeluh kepada yang 

lain dan ada godaan untuk berbicara dengan cara yang tidak memuliakan Allah di tengah-tengah 

pergumulan mereka. Dan Yakobus berkata, " Kamu dapat mengontrol itu. Ingatlah, bahwa  

hakim telah berdiri di pintu. Kamu ingin ditemukan setia ketika Dia kembali "Apakah ini bukan 

merupakan  Firman yang kuat.?  Pikirkanlah tentang hal ini. Mungkin pada hari ini saudara 

berjalan melalui pergumulan, penderitaan. Bukankah ada begitu banyak hal yang hanya merasa 

benar di luar kontroli?  Di luar control saudara? Saudara tidak dapat melakukan apapun untuk 

mengubahnya. Setiap kali kita berjalan melalui pergumulan, ada segenggam hal yang kita tidak 

bisa berbuat apa-apa dengannya. Jadi berlakulah Firman di sini  seperti seorang petani. 

Bersabar, percaya kepada Allah dengan apa yang saudara tidak dapat control.  Sekarang hal itu 

tidak berarti bahwa petani itu hanya duduk kembali dan tidak menanam tanaman, tidak 

melakukan pekerjaan. Tidak, ia ada di luar sana melakukannya. Dia memuliakan Allah dengan 

apa yang dapat ia kontrol dan ada hal-hal dalam konteks setiap kita berjalan melalui penderitaan 

atau pergumulan atau percobaan, ada hal yang dapat kita control. 

Kita bisa mengontrol jawaban kita, kita dapat mengontrol pikiran dan perkataan dan tindakan 

kita. Maka ketika saudara berjalan - jika saudara, kakak, adik, jika Anda berjalan melalui 

perjuangan atau penderitaan pagi ini, saya ingin mendorong saudara, saudara akan payah 
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mencoba untuk mengontrol apa yang berada di luar control saudara. Jadi percayalah kepada 

Allah yang baik, Allah yang bijaksana yang mengontrol hal-hal. Dan kemudian mengidentifikasi, 

jelas mengidentifikasi, apa yang dapat mengontrol dan memuliakan Allah dengan itu. Dan 

kepercayaan yang sama seperti petani Allah panen akan memberi hasil panen pada waktunya. 

Mempercayai-Nya, memuliakan Dia, percaya kepada Allah panen, memuliakan Allah panen. 

Itulah gambaran, jenis seperti seorang petani menantikan panen, maka seperti nabi, berbicara 

kebenaran. Ya, nabi sedang dianiaya, dikelilingi oleh ketidakadilan, apa yang dilakukannya di 

tengah itu? Ini bukan kesabaran pasif yang hanya duduk dan tidak melakukan apapun. Nabi di 

garis depan membicarakan  kebenaran Allah, berbicara menentang ketidakadilan, berbicara 

tentang belas kasihan Allah dan penghukuman Allah di tengah-tengah pergumulan. 

Oh, saya melihat di seluruh ruangan ini, saya tahu bahwa dalam keluarga beriman kita bisa 

terlibat dalam daftar, ada saudara dan keluarga saudara yang berjalan melalui pergumulan yang 

sangat sulit. Dan puji Allah untuk bagaimana Dia memberikan kasih karunia dalam kehidupan 

keluarga-keluarga di tengah pergumulan, untuk berbicara tentang kebaikan Allah dan berbicara 

tentang keagungan Allah, dan berbicara tentang belas kasihan Tuhan di tengah pergumulan. 

Seperti seorang nabi berbicara  kebenaran dan sejenisnya seperti Ayub, berharap di dalam 

tujuan Allah. Saya menyukai  ayat 11. "Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan 

telah melihat apa yang Allah akhirnya berikan." Apakah itu tidak meremehkan? Empat puluh dua 

fasal dalam Ayub yang melelahkan. Kapan ini akan berakhir? Mengapa hal ini terjadi? Untuk 

empat puluh dua fasal.  Dan ia sampai kepada akhirnya dan dia berkata, "Telinga saya telah 

mendengar tentang Allah, tetapi sekarang mataku telah melihat Allah." Tekanan di  dalam 

sejarah Ayub adalah bahwa Allah penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan.  Itulah 

sebabnya akhirnya bahwa Ayub sampai ke.akhirnya.   Dibutuhkan empat puluh dua fasal sampai  

ke sana. Ketika saudara berjalan melalui penderitaan, saya menasihatkan agar saudara-saudara, 

mengingat ini bukanlah akhirnya, ini bukan akhirnya. Saudara berada di lembah, tetapi itu bukan 

akhirnya, itu bukan akhirnya, itu bukan akhirnya. 

Akhirnya, tujuan Allah, ia akan menunjukkan Diri-Nya penuh kasih dan kemurahan. Dia akan 

menunjukkan dirinya penuh kasih dan kemuraan. Bahkan ketika kegelapan mengelilingi, Dia 
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akan menunjukkan diri-Nya dalam kasih sayang akhir dan kemurahan. Jadi seperti petani, 

percaya kepada panen, memuliakan Allah dalam apa yang dapat dikontrol. Seperti nabi, 

membicarakan kebenaran Allah dan seperti Ayub, berharap kepada tujuan-Nya. 

Sekarang, saudara sampai ayat 12 dan hanya merasa, saya hanya akan bersikap jujur, rasanya 

seperti Yakobus membalik ke halaman sebelumnya. Seperti, "Oh saya bermaksud mengatakan 

hal ini beberapa fasal yang lalu tetapi saya lupa, dan saya akan membawanya ke sekarang." Dan 

saya tahu bahwa pada pengilhaman Roh Kudus yang entah bagaimana ini terhubung, dengan 

saya hanya tidak bisa menggambarkannya. 

Jadi, pada catatan lain, iman yang kekal dapat dipercaya dalam pembicaraannya. Dan kita tidak 

akan menggunakan banyak sekali waktu di sini karena kita benar-benar memperdalam Yakobus 

3. Ini adalah mengulang  tema motif, dalam surat ini, tetapi kata-kata dari mulut kita harus 

begitu konsisten, begitu diandalkan, bahwa mereka menjamin keandalan dalam dan dari diri 

mereka sendiri. Iman yang kekal dapat dipercaya dalam pembicaraannya. 

Sekarang, kembali ke apa yang saya pikir masuk akal sedikit lebih dalam di dalam konteks ini, 

tetapi tunduk kepada kehendak kedaulatan Allah dan Firman Roh Kudus. Iman yang kekal adalah 

doa dalam kesedihan. Saudara melihat gambaran ini, seperti yang kita lihat dengan kesabaran 

dan ayat-ayat yang mengarah ke tekanan ini, sekarang kita melihat dengan doa. Lingkari itu, 

Ayat 13. "Jika salah seorang dari kamu dalam kesulitan, ia harus berdoa." Doa lingkaran sana. 

Ayat 14, "Jika salah seorang dari kamu sedang sakit, kamu harus memanggil penatua gereja 

untuk berdoa." Lingkari di sana. Ayat 15, "Doa," lingkaran di sana, "yang lahir dari iman akan 

menyembuhkan dia." Ayat 16, "Akuilah dosa-dosamu satu sama lain dan berdoa." Lingkari di 

sana. Kemudian dalam ayat tersebut, "adalah doa orang benar kuat dan besar kuasanya." Ayat 

17, "Elia berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan hujan." Verse18, "Sekali lagi ia 

berdoa." Setiap ayat tunggal memiliki doa yang disebutkan setidaknya sekali berdoa , berdoa, 

berdoa, berdoa, doa dalam kesedihan. 

Sekali lagi ini bukan suatu kesabaran yang pasif, ini adalah kesabaran aktif. Bagaimana saudara 

bertumbuh dalam kesabaran di tengah penderitaan? Yakobus mengatakan agar saudara berdoa. 

Allah sendiri dapat memberikan kesabaran yang Anda butuhkan untuk berjalan melalui 
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penderitaan dan kesedihan dan jalan melalui mana saudara menerima bahwa kesabaran adalah 

doa. Dan ini adalah keindahan, bahkan  kembali kepada seorang petani yang mempercayai Allah 

dalam apa yang tidak dapat saudara kontrol.Saudara dan saya memiliki hak istimewa untuk 

berkomunikasi dengan Allah yang adalah menguasai kontrol. Wah, doa dalam kesedihan. 

Berdoalah bila saudara terluka, segala macam sakit hati karena Yakobus telah dibicarakan.Luka 

jasmani, luka rohani dan godaan, luka perasaan, luka keuangan yang Dia ditangani dan saya tahu 

semua dari mereka adalah masalah di dalam seluruh ruangan ini, bahkan ketika kita berbicara 

tentang persembahan dan kekayaan kita untuk kebutuhan dunia. Ada orang yang berjuang 

secara keuangan, ada orang-orang yang berjuang secara perasaanl,  berjuang secara rohani. 

Berdoalah bila saudara sakit dan berdoalah ketika saudara senang. 

Jika saudara senang, orang senang, biarkan dia menyanyikan lagu-lagu pujian. Berdoa dan 

memuji, berdoa dan pujian, itu cara yang benar untuk hidup. Berdoa dan memuji, berdoa dan 

memuji. "Berdoalah," katanya, "dengan tua-tua." Ayat 14, "Apakah salah seorang dari kalian 

sakit? Dia harus memanggil penatua jemaat untuk berdoa baginya "Sekarang pengaruhi di sini 

adalah bahwa seseorang sangat sakit di gereja bahwa mereka paling mungkin terbaring di 

tempat tidur, tidak bisa berkumpul dalam gereja dan para tua-tua, atas undangan. bahwa 

saudara atau saudari akan datang kepada mereka dan mendoakan mereka dalam keadaan sakit 

mereka. 

Dan tua-tua dan saya memiliki hak istimewa, kegembiraan, melakukan hal ini di berbagai 

kesempatan saat saudara atau saudari yang tidak dapat berkumpul dalam gereja mengatakan, 

"Maukah saudara datang dan mendoakan saya?" Dan kami akan dating dan memiliki waktu 

khusus untuk berdoa melalui saudara atau saudari dalam konteks itu. 

Sekarang, Yakobus menyebutkan, "Panggil para penatua jemaat untuk berdoa untuknya dan 

mengurapi dia dengan minyak dalam nama Tuhan." Sekarang, sudah ada sekitar 2000 tahun 

diskusi tentang  apa yangsebenarnya  terlibat, mengapa? Urapan dalam nama Tuhan. Jadi, 2000 

tahun yang diringkaskan sampai kepada hanya dua menit. Apakah saudara siap? Di sini kita 

mulai. Beberapa orang mengatakan bahwa minyak itu adalah obat. Bahwa minyak adalah salep 
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obat umum yang  digunakan dan jadi ini pada dasarnya mengatakan, berdoa dan memberikan 

obat. 

Jadi, ketika saudara berdoa dengan kepercayaan bahwa Allah telah menetapkannya berarti 

untuk membawa penyembuhan. Jadi kita menggunakan obat. Sekarang, ada beberapa 

pertanyaan menandai setidaknya dengan gambaran ini, karena, pertama-tama, ada semua jenis 

salep obat berbeda yang dapat digunakan untuk berbagai jenis penyakit dan ini adalah salah 

satu yang menunjuk keluar. Itu benar-benar bukan gambaran yang sangat umum yang kita lihat, 

meskipun hal itu biasa di dalam abad ke 1, itu bukan gambaran umum bila kita memeriksa di 

dalam seluruh Kitab Suci. 

Dan kedua, jika seseorang sakit dan ada obat untuk penyakit itu, saya tidak berpikir bahwa 

pengaruhnya  di sini adalah bahwa para tua-tua adalah orang yang seharusnya membawa obat. 

Jika, dalam keadaan sakit saudara, saudara bergantung pada saya atau orang tua lain untuk 

resep obat yang tepat, ini bukan situasi yang baik. Saya tidak berpikir bahwa itulah yang Yakobus 

maksudkan. 

Jika seseorang sakit dan seseorang mempunyai obatnya harus memberikan obat itu. Jadi, 

apakah minyak itu obat? Saya tidak bersandar terhadap itu. Beberapa orang mengatakan minyak 

yang sakramental dan ini adalah tempat ini Pengurapan Orang Sakit berubah menjadi sakramen 

gereja, khususnya dalam Gereja Roma Katolik, dan ini adalah sesuatu yang imam akan melayani 

seringkali bila ada seseorang  yang sangat sakit dan dalam mempersiapkan untuk orang itu untuk 

menghadapi kematian. 

Ada sakramen dalam gambaran minyak yang menutupi dosa dan mempersiapkan seseorang  

untuk kematian. Sekarang di tengah-tengah berbagai hal yang saya pertanyaan tentang itu, saya 

berpikir bahwa  bukan dengan cara apapun hal itu cocok dengan konteksnya. Tekanannya adalah 

berdoa untuk kesembuhan, tidak untuk berdoa bagi persiapan menghadapi  kematian.  Jadi 

tampaknya bukan yang  yang Yakobus bicarakan di sini. 
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Jadi, menurut pendapat saya dengan rendah hati saya akan bersandar pada minyak bukan obat 

atau hal sakramental, tapi minyak yang sebagai simbol. Saya pikir ada gambaran di dalam  

seluruh Kitab Suci, khususnya terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama, yang menggunakan kata 

yang sama untuk berbicara tentang menahbiskan, pengaturan terpisah, beberapa hal atau 

seseorang untuk tujuan tugas khusus. Dan gambaran bahwa bukan adanya beberapa kekuatan 

dalam minyak, gambaran adalah bahwa minyak merupakan representasi dari sesuatu atau 

seseorang yang dipisahkan untuk suatu tujuan khusus. Dan saya pikir gambaran di sini, ketika 

saudara turun ke sana adalah gambaran dari tua-tua yang datang dan penekanan di sini adalah 

pada doa, pengurapan dengan minyak sekunder. 

Dan gambaran0itu adalah sebuah gambaran dari seseorang yang dikhususkan di bawah 

perawatan Allah dan berkata, " Allah kami  ingin menunjukkan campu tangan Tuhan dengan cara 

yang kuat dalam kehidupan orang ini." Ini adalah gambaran dari minyak menjadi simbol  dari itu. 

Apapun, ini bukan sebuah tekanan yang mencuat dengan sangat memadai. Tekanannya  adalah 

untuk berdoa. Ini adalah satu-satunya tempat dalam surat-surat Perjanjian Baru di mana 

pengurapan orang sakit  disebutkan. Dan ada kejadian lain di mana orang berdoa untuk 

kesembuhan dan penyembuhan terjadi tanpa minyak. Jadi, itu bukan tidak dapat dinegosiasikan 

dalam gambaran ini, tetapi merupakan gambaran yang Yakobus berikan kepada  kita di sini. 

Penekanan pada berdoa dengan tua-tua, tetapi, jangan lewatkan kebenaran ini, bukan hanya 

berdoa dengan tua-tua, kita berdoa dengan gereja. Jenis doa untuk penyembuhan, menurut ayat 

16 bukan hanya tua-tua, tapi gereja. Ya, para tua-tua memainkan peran khusus sebagai gembala, 

penilik, pendeta dalam konteks saudara atau saudari yang tidak dapat berkumpul bersama 

dengan gereja, tetapi kenyataannya adalah, berdoa seperti ini bukan  sesuatu yang hanya tua-

tua memiliki beberapa kekuatan khusus untuk melakukannya.Berdoa seperti ini adalah sesuatu 

yang tersedia, dan kita semua memiliki hak istimewa, kekuasaan untuk berpartisipasi dalam, 

untuk saling mendoakan satu sama lain. Ini adalah berita baik di sini. 

Bahwa Allah tidak memilih untuk melimpahkan kuasa-Nya khusus kepada sekelompok elit orang 

tertentu, saudara membawa mereka untuk berdoa, sekarang saudara mempunyai sesuatu yang 

nyata kuat mendatang. Sebaliknya, Allah telah membuat kuasa-Nya dalam doa tersedia bagi 
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seluruh umat-Nya sehingga setiap orang kudus, setiap pengikut Kristus, setiap saudara atau 

saudari saya dalam ruangan ini dapat berdoa seperti Elia, seperti salah satu dari kita, kuat, 

penuh kuasa. Bukankah itu kabar baik? Seperti saat ini ketika datang kepada luka-luka batin dan 

kebutuhan di gereja, tidak memerlukan sekelompok khusus dari para pemimpin untuk 

menangani luka-luka batint dan yang di dalam kebutuhan. 

Sekarang menarik, ini adalah ayat satu-satunya  di dalam Perjanjian Baru, ayat 16, di mana kita 

sebagai orang percaya diperintahkan untuk mengakui dosa-dosa kita satu sama lain. Dan 

perintah ini diberikan dalam konteks berdoa untuk penyembuhan satu sama lain. Jadi saya ingin 

kita berpikir tentang hubungan antara berdoa untuk penyembuhan dan pengakuan dosa. Ikuti  

saya di sini. 

Dosa langsung menyebabkan penyakit tertentu, dan itu tentu berakibat di sini. Ini juga 

gambaran di dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus 11:30, ketika orang mengambil Perjamuan Tuhan, 

dan berbuat dosa dengan berbuat demikian, Paulus berkata, "Ini adalah alasan beberapa dari 

kamu sakit. Beberapa dari kamu telah meninggal karena dosa kamu. "Sekarang, jelas kita harus 

berhati-hati di sini bukan untuk melangkah terlalu jauh, untuk memikirkan penyakit yang selalu 

terkait dengan dosa langsung dalam kehidupan seseorang. "Nah, jika seseorang memiliki kanker, 

maka jelas harus ada dosa dalam hidup mereka." Itu bukan kesimpulan di sini. Itu sebabnya 

Yakobus berkata, "Jika ia telah berdosa, ia akan diampuni." Jadi, inilah gambaran, ada konteks di 

mana penyakit adalah akibat dari dosa. 

Dan sebagai hasilnya, ikuti dengan saya di sini; sebagai penyakit akibat selalu harus terlibat, ya, 

doa bagi penyembuhan jasmani. Tetapi sakit harus selalu melibatkan pemeriksaan rohani di 

hadapan Allah. Dengan cara yang sama bahwa kita perlu memeriksa diri kita sendiri secara 

rohani di hadapan Tuhan sepanjang waktu, tetapi ini merupakan konteks di mana kita berkata, 

"Allah,saya ingin menjadi bersih di hadapan Tuhan, saya ingin menjadi murni dalam tubuh dan 

dalam roh." Jadi dosa langsung menyebabkan penyakit, tetapi dosa tidak langsung 

menyebabkan semua penyakit. Yang ingin saya tekankan adalah, bahwa penyakit dan kematian 

semuanya berjalan kembali ke tempat? Kejadian 3 dan kejatuhan manusia. Jika tidak ada 

kejatuhan, tidak ada dosa, maka tidak ada gambar kematian dan penyakit di dunia. Jadi, bagian 

dari gambaran dalam penyakit adalah untuk kita dan tanggapan kita terhadap penyakit, bahkan 
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jika tidak ada di dalam kita, gambaran yang sama dengan Ayub, orang yang benar, dengan bisul 

di seluruh tubuhnya, yang bukan merupakan akibat dari dosanya. 

Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa, " Baik, jika seseorang sakit maka mereka harus memiliki 

dosa." Itu bukan gambarannya.   Yakobus, Yesus, melawan gambaran itu yang bertentangan 

dengan seluruh  Kitab Suci.  Pada saat yang sama, dalam keadaan sakit, kita harus didorong 

untuk membenci dosa lebih, untuk membenci dosa, membenci dosa lebih karena ada penyebab 

yang tidak langsung dari awal dalam hal itu. 

Dan ketika kita berjalan melalui penyakit dalam pergumulan kita, bagian dari tujuan bagi kita 

adalah untuk membenci dosa dan mencintai  kebenaran  dan untuk menjaga diri kita sendiri. 

Tidak ada pertanyaan bahwa ketika kita sedang bergumul dalam sakit ada godaan untuk berbuat 

dosa. Ada kelemahan di sana yang menyatakan bahwa  kita perlu kekuatan Allah.Jadi, Yakobus 

berkata, "Akuilah dosa kamu satu sama lain." Ini adalah gambaran, "Akuilah dosa-dosamu satu 

sama lain dan berdoalah bagi satu sama lain." Kedua bersama-sama, ini adalah  persekutuan 

orang beriman tidak dengan satu sama lain dan ini adalah tempat yang ingin saya katakan, sekali 

lagi, untuk setiap saudara atau saudari dalam keluarga beriman, jika saudara tidak terlibat dalam 

kelompok kecil orang percaya bahwa saudara berbagi hidup dengan, saya ingin mendorong 

saudara untuk dapat terlibat dalam kelompok kecil orang percaya bahwa saudara berbagi hidup 

dengannya. Sebab, hal semacam ini, berdoa untuk satu sama lain, mengakui dosa-dosamu satu 

sama lain, bersyafaat untuk satu sama lain. Hal semacam ini tidak terjadi saat ini banyak orang 

berkumpul di sebuah ruangan. Maksud saya bagaimana saudara akan suka jika saya berkata, " 

Baik, sekarang, saatnya untuk pengakuan dosa. saudara dapat mengaktifkan dengan orang di 

kanan dan mengakui semua dosa saudara kepada mereka. Dan kemudian ketika saudara selesai, 

putar ke orang di sebelah kiri saudara "Seperti., apakah saudara mengenal orang disebelah 

kanan atau kiri? Ini akan menjadi meragukan, pada sedikitnya. 

Tetapi kita seharusnya melakukan hal ini, sehingga apa yang kita lakukan ini? Kita melakukannya 

dalam konteks berjalan dengan saudara-saudari melalui kehidupan ini sehingga kita memiliki 

saudara dan saudari kita untuk mengakui pergumulan  kita dan dosa kita dan kita saling 

mendoakan. Allah bermaksud agar adanya jenis persekutuan yang sedemikian  untuk kita 
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semua. Dan itu tidak terjadi untuk tidak dikenal bila duduk di ruangan di mana ada 2000 orang, 

itu terjadi dalam konteks bahwa benar-benar saling berbagi hidup satu dengan yang  lain. 

Berdoa syafaat atas nama satu sama lain. 

Sekarang pertanyaan yang mencolok adalah  bahwa  yang telah kita bahas dalam bagian ini 

adalah bagian pertama dari ayat 15. "Dan doa yang lahir dari iman akan membuat orang sakit 

Tuhan akan membangunkan dia " Apakah ini berarti bahwa jika saudara berdoa dengan iman 

yang cukup, bahwa seseorang akan disembuhkan.? Beberapa telah menyimpulkan bahwa jika 

seseorang tidak menjadi sembuh, maka disebabkan, kita tidak berdoa dengan iman yang cukup. 

Jadi, apakah yang terjadi? 

Nah, praktis saya tidak berpikir yang terjadi dengan sendirinya, praktis. Saya, tua-tua, kita telah 

berdoa untuk saudara-saudara yang sudah sangat sakit dan beberapa yang telah sembuh dan 

beberapa yang tidak sembuh. Dan saya tidak akan dengan cara apapun mengatakan kepada para 

anggota keluarga mereka yang tidak sembuh, jadi berkata: "Yah, tampaknya saudara atau kami 

tidak memiliki cukup iman dalam kami berdoa.", Saya tidak berpikir yang terjadi dengan 

sendirinya, tetapi apa yang  Alkitab katakan di sini, meskipun? Baik, itu pengalaman, tapi Alkitab 

adalah otoritas di sini, apa yang Alkitab katakan? Dan ini adalah tempat Yakobus memberi kita 

contoh tentang Elia, oh saya berharap kita punya waktu untuk benar-benar mendalami jauh ke 

dalam 1 Raja-raja 17 dan 18, saudara mungkin menulisnya. 

Tetapi jika saudara pergi ke dua bab itu dan saudara melihat apa yang Yakobus bicarakan di sini, 

apa yang akan saudara temukan adalah ada hubungan yang rumit dalam 1 Raja-raja, 17 dan 18 

hubungan yang rumit antara Elia berdoa dan Firman Allah. 

Saudara akan melihat penulis, 1 Raja-raja, lagi dan lagi berbicara tentang bagaimana Elia 

dipimpin oleh, diperkuat oleh, dipandu oleh, diberdayakan oleh Firman Allah. Firman Tuhan, 

Firman Tuhan, Firman Tuhan. "Dan Firman Tuhan datang kepada Elia dan ia membicarakan 

Firman Tuhan, katanya: Inilah Firman Allah: ' Tidak akan ada akan  embun tidak ada hujan 

sampai aku mengatakannya.'."  Kemudian Tuhan berkata beberapa tahun sesudahnya, " Akan 

ada  hujan, pergi memberitahu Raja Ahab  akan ada hujan." Pada akhir fasal 18, Elia berlutut, 
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berdoa, Tetapi "Allah, memberi hujan." Allah sudah mengatakan bahwa Dia akan memberi 

hujan. 

Jadi gambarannya adalah adanya hubungan antara doa kepada Allah dan Firman Allah. Dan 

keindahannya  adalah, Tuhan berkata, "Ini adalah apa yang akan Aku perbuat." Namun, dalam 

kasih karunia Allah yang berdaulat, Allah menggunakan doa-doa Elia untuk mewujudkan Firman-

Nya. Jadi gambaran di sini, doa orang yang benar, ini adalah gambar dari berdoa sejalan dengan 

Allah. Keinginan, kehendak, keinginan Allah. Sekarang, membawa yang lebih ke berdoa untuk, 

misalnya, adik atau saudara perempuan yang menderita kanker.Apakah kita memiliki Firman 

dari Allah bahwa mereka akan sembuh? Kemungkinan besar tidak. Tidak kemungkinan besar  

mereka tidak akan sembuh, tetapi kemungkinan besar  kita tidak memiliki Firman dari Tuhan 

untuk bersandar kepada-Nya bahwa kita dapat bersandar kepada-Nya cara yang sama kita 

memiliki Firman dimana kita dapat bersandar kepada-Nya. 

Jadi, bagaimana kita berdoa? Kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan percaya bahwa Allah 

akan melakukan apa yang kita tahu Dia ingin lakukan. Kita berdoa sesuai dengan Firman-Nya, hal 

yang sama berbicara tentang Yesus. "Jika kamu meminta sesuatu dalam nama-Ku, menurut 

kehendak-Ku, maka akan diberikan kepadamu." 

Jadi di sini adalah ini – membawanya  kembali ini dari Lukas 11 karena kita melihat ini ketika 

Yesus mengajar tentang doa. Saya ingin membawanya kembali ke  Yakobus 5, gambar Elia, 

rahasia kekuatan dan kuasa besar dalam doa. Langkah pertama, membuat saudara ingin apa 

yang Allah inginkan. Saat saudara tumbuh dalam kebenaran, karena saudara bertumbuh dalam 

rupa Kristus, saudara mulai ingin lebih dan lebih apa yang Kristus inginkan. Membuatsaudara 

mengingini apa yang  Allah inginkan. 

Dan kemudian nomor dua, mintalah apapun yang saudara inginkan. Itu kuncinya. Sekarang, itu 

bukan jawaban yang memuaskan bagi  beberapa hati dan kehidupan kita karena kita ingin tahu, 

"Apakah Tuhan akan menyembuhkan?" Tetapi coba pikirhal itu, ketika saudara berdoa untuk 

seorang saudara atau saudari dengan kanker, apa yang saudara tahu yang Allah inginkan? 

Saudara tahu bahwa Allah ingin agar kemuliakan-Nya  ditunjukkan. Saudara tahu bahwa Allah 

ingin hamba-Nya diperkuat dan dihibur dan dibantu di saat mereka lemah. Saudara tahu bahwa 
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Allah menginginkan kemajuan Injil-Nya dalam seluruh Kitab Suci ini. Saudara tahu ini, dan 

berdoa untuk hal-hal itu. Berdoalah sungguh-sungguh untuk hal-hal dan saudara tahu bahwa  

saudara akan memiliki apa yang saudara minta. Sekarang jelas ada hal yang kita tidak tahu di 

salam gambaran ini dan ada kebebasan untuk mengungkapkan keinginan kita kepada Allah, tapi 

jangan ketinggalan, itu bukan gambaran kitai mencoba untuk memaksa tangan Allah, dan jika 

kita melakukan yang baik tugas yang cukup maka kami dapat menyelesaikan itu. 

Ingat, ada kalanya Allah dalam hikmat dan anugrahNya berdaulat memilih untuk tidak 

menyembuhkan karena suatu alasan. Adalah rasul Paulus dalam 2 Korintus ketika ia 

mengatakan, "Saya berdoa tiga kali agar Tuhan mengambil duri ini dari dagingku." Tiga kali dan 

ketiga kali, Tuhan mengatakan apa? Tidak, tidak.  Dan Paulus tidak berkesimpulan, "Dan saya 

menyadari bahwa saya tidak berdoa dengan iman yang cukup, jadi saya berdoa lagi." Dia tidak 

mengatakan itu. Sebaliknya, Allah berkata, "Tidak, Aku akan  menunjukkan kasih karunia-Ku yang 

cukup bagi kamu sebab di dalam kelemahan kamu kasih karunia-Ku cukup akan tetap, hal ini 

akan tetap, saya sudah mengalami dan kemuliaan itu tetap tinggal." 

Dan Allah melakukannya kadang-kadang, dan Allah baik dan Allah berdaulat dan Allah bijaksana 

dan Allah memiliki sudat pandang yang kekal. Jadi, ya, kita menyatakan keinginan kita kepada 

Allah. Tetapi kita juga menyerahkan keinginan kita kepada Allah untuk mengatakan, "Aku tahu 

bahwa Tuahn dapat dipercaya dan Tuhan baik dan Tuhan bijaksana. Aku tahu Tuhan memiliki 

kekuatan untuk menyembuhkan tetapi keinginan utama aku adalah bahwa Tuhan akan 

mendapatkan kemuliaan, yang akan memperkuat saudara atau saudari. Kita menjunjung tinggi 

mereka dan Tuhan akan melakukan apapun yang terbaik untuk kemajuan Injil. Tuhan dalam 

hidup mereka. Dan aku yakin setiap hari, pada akhirnya, Tuhan akan mengangkat saudara atau 

saudari untuk keabadian yang kekal "Sekarang - itu berdoa dengan iman.. Itu berdoa dengan 

iman. 

Semua ini mengarah ke gambar terakhir dari iman yang kekal, iman yang kekal adalah mengasihi 

orang berdosa. Kasih ini. Kami telah datang ke akhir surat ini, penuh dengan segala macam 

perintah dan petunjuk, dan Yakobus mengatakan, "Mengingat semua hal ini, memperhatikan 

satu sama yang lain." Brook Hills, tekanan kita mempelajari surat Yakobus  tidak hanya agar kita 

tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana hidup dengan cara yang memuliakan  Allah. Tekanan 
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Surat Yakobus adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana juga membantu satu sama lain 

hidup dengan cara yang menghormati dan memuliakan Allah. Dia berbicara tentang menobatkan 

seorang  saudara kembali, "Siapa pun yang menobatkan seorang berdosa dari kesalahan dari 

jalan sesatnya, ia  menyelamatkan dia dari kematian dan menutupi banyak dosa." Yakobus 

berbicara di sini tentang pemulihan duniawi, memulihkan saudara atau saudari dari dosa mereka 

dan katanya, "Ini menyelamatkan  jiwa." Secara harfiah menyelamatkan mereka dari kematian 

dan itu mencakup dosa. Sekarang, semua itu jelas mengarah ke pertanyaan, "Apakah ini berarti 

bahwa orang Kristen berada dalam bahaya kematian abadi, Kristen dalam bahaya kematian 

rohani, bahwa ada seorang Kristen dalam bahaya tidak diselamatkan dari dosa-dosa mereka 

pada akhirnya? " 

Saya ingin saudara untuk mengikuti dengan saya di sini, ini adalah tempat kita menyadari 

keindahan jaminan kekal. Ikuti dengan saya di sini. Seluruh Perjanjian Baru mengajarkan bahwa 

jaminan keselamatan kekal merupakan suatu kepastian. Jaminan kekal adalah doktrin, 

kebenaran, bahwa keselamatan Kristen adalah aman untuk semua kekekalan, bahwa ketika 

saudara percaya kepada Kristus adalah Juruselamat saudara dan Tuhan saudara, dan ketika Dia 

membuka mata saudara untuk kebutuhan saudara akan Dia dan saudara dilahirkan  kembali oleh 

Roh Kristus, Roh Kudus  datang untuk saudara dan merupakan janji menjamin warisanmu secara 

kekal. 

Jadi, saudara selalu aman. Orang-orang yang dipanggil-Nya mereka  juga dibenarkan, yang dia 

dibenarkan mereka juga Ia memuliakan. Inilah gambarannya. Saya dapat memberitahu saudara, 

ayat setelah ayat setelah ayat yang  mengajar di dalam Perjanjian Baru. Tetapi ada pertanyaan, 

Allah menjaga umat-Nya, Allah memimpin keselamatan mereka sampai sempurnai. Bagaimana? 

Bagaimana Allah memelihara umat-Nya? Bagaimana Allah menjaga umat-Nya yang setia sampai 

akhir? Bagaimana Allah menjaga mereka dari mengembara jauh? Dan jawabannya adalah, 

jaminan kekal dicapai melalui persekutuan. Ini adalah indah. Allah berdaulat atas seluruh  

gambaran ini. Dia akan memelihara saudara. Bagaimana dia memelihara saudara? Dia akan 

menempatkan saudara dalam konteks gereja penuh dengan saudara-saudari, yang akan menjaga 

saudara untuk tidak berbuat dosa, membuat saudara tidak mengembara, membuat saudara 

dekat dengan Kristus. 
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Inilah sebabnya mengapa agama Kristen tidak dapat dialami dalam  hidup di dalam konteks 

sendirian, karena kita saling membutuhkan. Saudara dan saya saling membutuhkan untuk 

menjaga satu sama lain agar setia sampai akhir. Apakah Allah akan menjaga kita setia? Ya. 

Bagaimana dia melakukannya? Dia akan melakukannya melalui persekutuan dalam gereja. 

Jaminan kekal adalah sebuah proyek persekutuan dan saudara perlu saudara-saudara lainnya 

untuk membuat saudara bisa setia sampai akhir. Dan inilah kesepakatan itu, jika tidak bahkan 

untuk diri saudara sendiri, saudara-saudara lain membutuhkan saudara untuk menjaga mereka 

setia sampai akhir. 

 

Jadi sekali lagi, terlibat dalam kelompok kecil orang percaya di mana saudara berbagi hidup 

seperti ini, di mana saudara mengasihii satu sama yang lain cukup untuk mendorong satu sama 

lain menuju ketaatan dan menjaga satu sama lain agar setia. Untuk kepentingan saudara sendiri 

dan demi kemuliaan Kristus dalam hidup orang lain, demi keselamatan mereka dan terhindar 

dari dosa mereka. 

Semua yang mengarah kepada  iman yang bekerja dalam surat Yakobus ini hanya ringkasan, 

tetapi merupakan ringkasan penting. Iman yang bekerja hanya mungkin dengan Injil kasih 

karunia Kristus. Hanya mewujudkan semua ini bersama-sama, semua yang kita lihat.Kemarin 

saya mempersiapkan khotbah ini, Kaleb bangun dari tidur siangnya, dia datang dan naik di 

pangkuan saya dan dia berkata, "Sedang buat apa?" Dan saya berkata, “ Saya sedang 

mempersiapkan khotbah. " Ia berkata:“ Kamu akan berkhotbah besok? " dan saya berkata,"Ya”,  

saya berkata," Tentang apa  saya harus berkhotbah ? "  katanya, " Hmm, tentang Yesus” 

kataku:,"  pilihan yang Baik. " 

Saya berkata, "Apa yang harus saya memberitahu kepada orang tentang Yesus?" Dan dia 

berkata,  "Beritahu orang untuk bersikap baik satu terhadap yang lain, untuk teman-teman 

mereka."  Kata saya: “ Bagaimana mereka bisa baik satu terhadap yang lain?” Dan dia berkata, " 

Katakan kepada mereka untuk berbagi satu sama lain. " kataku," Apa yang harus mereka berbagi 

" Dan ia mulai memberikan daftar hal hal untuk berbagi. Dia akan berpikir sejenak dan, "Mereka 

harus berbagi mainan mereka dan mereka harus berbagi mereka truk Mac dan mobil mereka 
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dan buku teka-teki dan buku mereka." Dan kemudian dia berkata, "Mereka harus berbagi 

sayuran mereka." 

Seperti ya, "Seperti itulah hamparan nyata bagi saudara, sobat." Seperti saudara akan dengan 

senang hati, ingin menunjukkan kehidupan Kristus dengan sayuran saudara. Jadi, dia dapat 

menyelesaikan daftarnya dan saya berkata,  "Nah, bagaimana mereka berbagi seperti itu?" 

Katanya, "Nah, karena Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa kita." Dan aku 

berkata, "Ya, kamu mengkhotbahkan khotbah, sobat. " 

Seperti ini adalah ketaatan terhadap Injil. Kita hidup seperti ini, itu mengalir keluar dari Satu 

Pribadi yang hidup di dalam kita, Orang yang mati untuk kita dan bangkit kembali atas nama kita  

dan kita dipersatukan dengan kehidupan-Nya. Iman yang berhasil adalah mengalir keluar dari 

dalam keluar hanya oleh Injil kasih karunia Kristus. 

 

Ini terwujud dalam konteks tubuh Kristus. Yakobus, lagi dan lagi, "Saudara-saudara, saudara, 

yang kekasih, saudara  yang kekasih, saudara, saudara." Iman dialami bersama-sama, bukan 

dalam kesendirian, apakah itu berjalan melewati rintangan, mencari hikmat, untuk merawat 

orang miskin, ini artinya menjadi bagian dari tubuh Kristus. 

Dan pada akhirnya, iman yang bekerja dengan tujuan menuju kepada agung dalam kemuliaan 

Kristus. Oh, apa yang akan terlihat seperti, saudara-saudari, jika dalam agama Kristen yang 

kontemporer di mana dunia tidak lagi melihat gambaran orang yang berdoa sebuah doa dan 

kemudian hidup hanya seperti sisa dunia? Bagaimana jika dunia melihat bahwa ada orang yang 

hidupnya terlihat nyata sangat berbeda karena mereka telah diubahkan  oleh iman dalam 

Kristus? 


