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Mari kita melihat  Yakobus 3, jika saudara memiliki Alkitab, dan saya berharap saudara 

memilikinya. Saya sangat bersyukur menjadi pendeta saudara-saudara, dan saya tidak tahu 

bagaimana mengatakan hal ini tanpa terdengar, seperti, terlalu dramatis, tetapi saudara telah 

membuat membuat saya takjub. Hari Minggu yang lalu, saya berkesempatan untuk 

menghabiskan waktu dengan anak-anak saudara,  dan saudara-saudari dalam keluarga  beriman 

yang melayani tanpa lelah dan tanpa pamrih dengan mereka sepanjang minggu. Mereka 

sungguh merupakan saudara-saudara dan anak-anak yang menakjubkan dan mengagumkan. 

Mereka mengutip Alkitab dari sana dan sini. Mereka menghafal Mazmur 119 dalam pelayanan 

anak-anak.  Daftar ini cukup panjang, lebih dari dua tahun, mereka menghafalnya, dan bukan 

hanya kelompok anak-anak, tetapi juga yang lebih tua. Dan banyak dari kelompok Rut 66, anak-

anak mengetahui semua 66 kitab dari Alkitab, jika saudara seorang anak di sini dan saudara 
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berada dalam Rut 66, saya mengundang saudara untuk berdiri di mana saudara berada. Mari 

kita memberikan kepada Tuhan tepuk tangan untuk anak-anak ini. 

Saya ingat duduk di samping seorang pria di sebuah seminari yang tidak hafal semua kitab dalam 

Alkitab, dan ini anak berumur 6 tahun mengenal semua kitab-kitab dalam Alkitab, tetapi bukan 

hanya anak-anak yang lebih tua. Saudara tahu apa pelajaran untuk anak-anak prasekolah pada 

pekan yang lalu, pelajaran Alkitab? Yaitu mengenai  Sodom dan Gomora dan hukuman Allah, 

itulah yang mereka pelajari. Mereka menggambarkan sebuah  gambar dari sebuah kota yang 

terbakar. Dan saya hanya melihat pada gambar, dan salah satu guru bertanya kepada anak yang 

berumur 4-tahun, "Mengapa kota itu terbakar?" Dan anak berumur 4 tahun itu menjawab, 

"Karena jalan orang fasik menuju kebinasaan." Sesuatu yang  mengagumkan. Dan bukan hanya 

kasih mereka kepada Word, mereka mendengar, mereka berdoa dan mereka bernyanyi, anak-

anak yang memimpin anak-anak lain dalam ibadah, dan mendengar mereka berbicara tentang 

perbuatan semua bangsa. Menjadi murid 4,  5,  6 dan 7, ini merupakan gambaran yang luar 

biasa. 

 

Dan kemudian saudara, apakah saudara menyadari bahwa pada malam ini, minggu ini dimulai 

adanya empat kelas. Mereka semua penuh, tidak ada  kamar kosong, ada empat kelas 

perorangan dan keluarga, mereka memulai acara proses 10-minggu pelatihan bagi anak asuh 

dan anak adopsi. Dan kemudian ada kelas-kelas lain yang harus kami buka pada bulan Januari 

yang sudah mulai terisi, dua atau tiga dari mereka, orang akan pergi melalui pelatihan untuk 

merawat anak-anak. 

 

Kemudian pada minggu lalu, sebagaimana saudara tahu, kita sudah merayakan ini, Chris 

bersama, tetapi untuk melihat keluarga  beriman ini berdiri bersemangat dan berkata, "Kami 

ingin member persembahan. Kami tidak tahu apa artinya ini, tetapi kami. mau berkorban demi 

kebutuhan rohani dan jasmani yang  mendesak di seluruh dunia dan kami ingin mulai dengan 

memberikannya sekarang.. " Masalahnya adalah bahwa saya pendeta saudara, itu masalah di 

sini, karena saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya berharap saya bisa mengatakan 
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kepada saudara, "Baik, sekarang tahun depan kita melakukan  ini dan ini dan ini," tetapi saya 

tidak mempunyai petunjuk apa tentang yang berlaku tahun depan. Saya berharap saya bisa 

mengatakan kepada saudara, "Di gereja saya yang terakhir, ketika kita melakukan ini, inilah yang 

terjadi." Namun sayang, seperti  saudara-saudaralah orangnya, yang berarti ternyata kami tidak 

tergantung kepada satu pemimpin atau pemimpin kelompok ini, tapi kita tergantung pada 

Pemimpin gereja, Kristus, yang adalah Kepala, dan kita membutuhkan Dia. 

 

Dan ayat ini begitu sempurna untuk itu karena ayat yang akan  kita lihat hari ini sebenarnya 

membahas tentang konflik di persekutuan orang-orang  beriman, perpecahan di dalam 

persekutuan beriman. Dan saat saya sedang ayat ini minggu ini, saya dipenuhi dengan sukacita 

karena hal-hal yang kita akan lihat dalam ayat-ayat  ini tidak lazim di persekutuan ini, dan saya 

sangat bersyukur. Pada saat yang sama, ayat-ayat ini mendorong saya untuk berlutut  karena 

kenyataannya adalah, seperti  kita yang bergerak maju dalam hari-hari mendatang dan 

khususnya ini pada tahun depan dan apa yang Tuhan pimpin adalah menuju, saya tahu bahwa 

musuh tidak akan duduk diam-diam olehnya. Musuh ingin tidak lebih dari menghalangi, untuk 

mengurangi, untuk mencegah, memecah umat-Nya. 

 

Saudara dan saudari, kita berada dalam perjuangan, perjuangan untuk merawat anak-anak yang 

diabaikan di dunia ini, perjuangan untuk memberi makan kepada mereka yang tidak  ada 

mempunyainya  di dunia ini, perjuangan untuk membawa Injil kepada orang yang belum 

mendengar sebelumnya . Dan saya yakin bahwa musuh ingin tidak lebih dari kita untuk terlibat 

dalam perjuangan yang  lain dalam diri kita sendiri yang akan mengurangi kita dalam perjuangan 

sesungguhnya yang akan diperjuangkan. Bukankah ini cerita tentang gereja-gereja di seluruh 

dunia kita? Perjuangan menyangkut warna apakah karpet harus kita pakai atau apa jenis musik 

apakah yang kita harus nyanyikan, apa pun itu dalam konteks yang berbeda musuh 

menggunakan untuk menguasai mata kita dan hati kita dan agar semangat kita berkurang dari 

perjuangan nyata yang ada di sana. Dan jadi apa yang ingin saya lakukan melalui ayat ini pada 

pagi ini adalah untuk mendorong kita sebagai keluarga beriman, agar kita masuk  ke dalam 
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pertempuran bersama, untuk menjaga dengan setia, untuk menjaga kegiatan kita 

memperhatikan jenis kegiatan yang dibahas dalam ayat-ayat ini . 

 

Yakobus 3:13: 

 

Siapakah di antara kamu  yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang 

baik menyatakan  perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahlembutan. Jika 

kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan dirisendiri, janganlah kamu 

memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang 

dating dari atas, tetapi dari dunia. Sebab di mana ada iri hati dan mem,entingkan diri 

sendiri di situ ada kekacauatn dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang 

datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, 

penuh belas kasihan dan buah-buah, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang 

terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari 

manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di anatara kamu? Bukankah datangnya 

dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu,  

tetapi kamu tidak memperolehnya.lalu kamu  membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu 

tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak 

memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu   

tidak menerima apa-apa, karena kamu salah  berdoa, sebab yang kamu minta itu 

hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang 

tidak setia! Tidakkah kamu  tahu,  bahwa persahabatan dengan dunia adalah 

permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 

menjadikan dirinya musuh Allah.  Janganlah kamu menyangka, bahwa Kitab Suci tanpa 

alasan  berkata: “ Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingini-Nya dengan 

cemburu!  Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita,  lebih. Besar dari 

pada itu. Karena itu Ia katakan:: "Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi 

orang yang rendah hati." Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka ia 
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akan lari dari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. 

Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa!  dan sucikanlah hatimu, hai 

kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah; 

hendaklah  tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. 

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.Saudara-

saudaraku, janganlah kamu saling  memfitnah. Barangsiapa memfitnah saudaranya atau 

menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya;dan jika engkau menghakimi 

hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi  hakimnya.  Hanya ada satu 

Pembuat hukum dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan 

membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi  sesamamu  

manusia"? 

 

Bapa, kami berdoa agar Tuhan  menjaga kami, Tuhan menjaga kami untuk melawan apa saja 

yang  musuh akan bawa dari dalam perjalanan kami, untuk mengalihkan perhatian kami dari apa 

yang Tuhan hendak muliakan. Kami berdoa agar Tuhan menjaga kehidupan kami, dan bahwa 

Tuhan akan menjaga pernikahan kami, Tuhan akan menjaga keluarga kami, Tuhan akan menjaga 

keluarga orang-orang  beriman ini, Tuhan, bahwa Tuhan akan menjaga kami dari persahabatan 

dengan dunia dan menarik kami ke lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam memiliki 

hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 

 

Hal ini seperti setengah teh, setengah madu. Ini adalah madu Lotta dalam hal ini, saya tidak 

menyukai madu. Baik, dua gambaran kebijaksanaan, dua gambaran dari persahabatan, dan dua 

gambaran yang  berbicara, semuanya memimpin kita untuk berdoa. 

 

Dua gambaran kebijaksanaan: nomor satu, kebijaksanaan duniawi. Ayat 14, 15, dan 16: "Tetapi 

jika saudara memendam rasa pahit dan ambisi egois dalam hati saudara, jangan berbangga 

tentang hal itu atau menolak kebenaran. Kebijaksanaan seperti itu,  tidak turun dari langit tetapi 
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duniawi, tidak rohani, dari setan datangnya. " Apakah saudara mengertinya?  Ada  kebijaksanaan 

yang datang dari neraka.  Ada kebijaksanaan yang umum di dunia ini dan yang datang langsung 

dari setan. Dan bahayanya adalah, jangan mengabaikannya, bahayanya adalah kita bisa berpikir 

bahwa kita bijaksana dan dunia dapat memberitahu kita bahwa kita bijaksana, bila 

kenyataannya adalah cara kita berpikir dan kebijaksanaan kita adalah dari lubang neraka . 

 

Kebijaksanaan di dunia berasal dari neraka, itu termotivasi oleh ambisi egois, jika saudara 

memendam iri pahit dan ambisi egois. Hikmat dunia mengukur segala sesuatu dengan 

bagaimana hal itu mempengaruhi saudara, "Apa yang terbaik untuk saya?" "Bagaimanakah  saya 

bisa dengan cara terbaik memajukan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri, meninggikan diri 

sendiri?" Bukankah ini inti dari konflik dalam hubungan? Dalam pernikahan, berpikir, "Apa yang 

terbaik untuk saya?" Dalam hubungan dengan teman dan keluarga, "Apa yang terbaik untuk 

saya?" Dan konteks gereja, "Apa yang terbaik untuk saya?" Keinginan yang egois, "Bukankah ini 

inti dari impian Amerika untuk mempromosikan diri sendiri, memajukan diri sendiri, 

menempatkan diri ke depan,?" Dan Injil mengatakan agar kita menyangkal diri sendiri. 

 

Iri hati: terus mencari bagaimana saudara dibandingkan dengan orang lain di sekitar saudara.  

Apa yang CS Lewis nyatakan di dalam Mere Christianity mengenai  kebanggaan, persaingan, 

selalu berpikir, "Apakah saya lebih baik atau kurang dari orang di sebelah saya?" termotivasi 

oleh keinginan yang egois. Ini semuanya yang Yakobus telah bicarakan. Ketika ia berbicara 

tentang kasih dalam gereja dan mengabaikan orang miskin, itu keinginan egois, ia berpikir, 

"Orang miskin, apa yang mereka bisa tawarkan kepada saya?" Duduk di kakiku. Orang kaya, oke, 

mereka dapat untuk memberi keuntungan kepada saya, duduk di kursi. " 

Kebijaksanaan duniawi, berpikir seperti itu, berasal dari neraka, yang dimotivasi oleh ambisi 

egois dan menghasilkan gangguan dan kejahatan.  Ambisi dan egosentris  bersumber di rumah 

dan pernikahan yang berantakan dan tidak harmonis.  Ambisi yang egois menghasilkan jemaat-

jemaat yang ditandai oleh gangguan dan kejahatan. Jenis kebijaksanaannya  menghasilkan 

kemarahan, kepahitan, dendam, perselisihan, perceraian, pertentangan, berasal dari 
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kebijaksanaan duniawi. Dan Yakobus mengatakan ada cara lain, dan cara lain adalah hikmat ilahi 

yang datang bentuk sorga, kebijaksanaan yang datang dari sorga. 

Ini membawa kita kembali ke Yakobus 1, di mana dia berkata, "Jika ada yang tidak memiliki 

kebijaksanaan, ia harus," melakukan apa? Memintanya kepada Allah. Ada hikmat yang tidak 

dapat ditemukan pada pengetahuan intelektual dan pengalaman praktis. Ada kebijaksanaan 

yang hanya dapat ditemukan di hadapan hadirat Allah, karena Anda meminta  kepada-Nya 

hikmat. Ini merupakan cara yang sama sekali berbeda dalam berpikir, dan tidak dapat dihasilkan  

oleh  usaha manusia. 

Amsal menyebutkan kebijaksanaan harfiah sebanyak 100 kali. Dengarkan permulaan dari Amsal, 

"Anakku," ini adalah Amsal 2:1: 

Hai anakku, jikalau  engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di  

dalam hatimu,  sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau 

mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada 

pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau 

mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya sebagai mengejar harta 

terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang  takut akan TUHAN 

dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, 

dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongsan 

bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya,sambil  

menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. 

Berserulah dengan suara keras kepada Allah untuk hikmat, berusahalah untuk memperoleh 

pengertian, mencarinya seperti perak atau emas, dan Dia akan memberikannya. Muncul dari 

mulut-Nya untuk saudara. Inilah sebabnya mengapa saya ingin menekankan bahwa saya tidak 

tahu apa yang saya lakukan, dan saya tidak mengetahuinya, seperti, di bagian terutama dalam  

prinsip-prinsip kepemimpinan. Seperti, "Ketika saudara memimpin orang-orang memastikan 

mereka agar tahu bahwa saudara tidak mengerti," seperti, saya tahu itu tidak ada dalam  

penjualan buku-buku CEO yang terbaik hari ini. Tetapi saya benar-benar merasa seperti Salomo 

dalam 1 Raja-raja 3, "Saya hanyalah seorang anak," katanya, "dan saya tidak tahu bagaimana 
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melaksanakan tugas saya, dan saya meminta Tuhan untuk hati yang bijaksana untuk mengetahui 

apa yang benar dan salah, apa yang baik. " 

 

Dan ini adalah gambaran saat seorang suami dan istri, ketika teman-teman, ketika sebuah 

gereja, ketika kita datang kepada Allah, dan kita berkata, "Kami membutuhkan hanya apa yang  

dapat Allah berikan." Tidak termotivasi oleh ambisi egois lagi, sekarang termotivasi oleh Allah 

berpusat kerendahan hati, perbuatan yang dilakukan dan kerendahan hati yang berasal dari 

kebijaksanaan. Jangan lewatkan ini. Kebijaksanaan dari Allah menghasilkan kerendahan hati 

dalam diri manusia; hikmat dari dunia menghasilkan kebanggaan dalam manusia. Jadi, 

rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, suami, istri, ibu, ayah, single, mahasiswa di seluruh 

ruangan ini, mengakui kepada Allah, mengaku kepada Allah bahwa saudara tidak bisa melakukan 

ini, apa pun itu dalam hidup saudara, sendiri, Saudara hanya perlu apa yang Dia  dapat berikan, 

ini adalah berpusat pada kerendahan hati Allah. Jenis kebijaksanaan yang sudah dijelaskan di 

sini, jika kita memiliki lebih banyak waktu, kita akan melihat kembali antara yang benar dan di 

sini, dan tulis saja, Matius 5:3-12, Ucapan Khotbah di Bukit. 

Kebijaksanaan dari sorga adalah, pertama-tama kebahagiaan, murni,: "Berbahagialah orang yang 

suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Lalu pencinta damai, "Berbahagialah yang 

membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah." Memperhatian lemah  lembut, 

"Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi."  Yang rendah 

hati, "Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan 

Sorga." Penuh belas kasihan, "Berbahagialah mereka yang murah hatinya,  karena mereka  akan 

beroleh kemurahan." Buah yang baik, tidak memihak, tulus, "Berbahagialah mereka yang lapar 

dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." 

Gambaran ini adalah hikmat  yang berasal dari berkat Allah, dan yang tidak mengakibatkan 

gangguan dan kejahatan. Jika saudara seorang seperti orang  itu, maka saudara memiliki jenis 

hikmat  yang hasilnya adalah kedamaian dan kebenaran. Dan ini yang Allah ingin untuk 

hubungan kita dengan-Nya dan hubungan kita dengan orang lain, kedamaian dan kebenaran. 

Tidak ada perdamaian dengan mengorbankan kebenaran, itu pertama-tama murni, itu benar. 
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Tidak ada  perdamaian dengan mengorbankan keyakinan, "Oh, kita semua hanya akan bergaul 

dan membuang kebenaran kita ke samping." Tidak, ini murni, tapi kemudian kemurnian Allah, 

hikmat Allah, menghasilkan perdamaian dalam apa yang benar dan baik di antara umat-Nya. 

Hanya Allah yang dapat memberikan  ketika orang bersama-sama dengan rendah hati mengakui 

kebutuhan mereka untuk hikmat yang hanya berasal dari sorga. 

Dan saya mendorong saudara pada  pagi ini, dalam hidup saudara, meminta kepada Allah untuk 

membebaskan saudara dari hikmat dunia ini, kebijaksanaan secara halus dari kejahatan di dunia 

ini.Dan meminta kepada Allah, suami, ayah, istri, ibu, pria, wanita, mahasiswa, anak-anak, di 

seluruh ruangan ini, minta Allah untuk hikmat yang hanya dapat datang dari-Nya. Dua gambaran 

dari hikmat yang mempengaruhi cara kita hidup, dua gambaran dari persahabatan. 

Ada istirahat, jelas, antara fasal 3 dan 4 di sini, tetapi tidak dalam surat asli. Dan menurut saya, 

Yakobus mulai berbicara, katanya, "perkelahian dan perselisihan di antara umat Allah," adalah 

sebuah gambaran dari apa yang terjadi ketika kita hidup sesuai dengan hikmat dunia. Ini adalah 

gangguan dan perselisihan dan buruk, ini adalah hasil dari yang dirangkum dalam ayat 4, ketika 

Yakobus berkata, "Siapa pun yang memilih untuk menjadi sahabat dari dunia menjadi musuh 

Allah." Gambaran di sini adalah persahabatan, keintiman. Dan ada persahabatan dengan dunia, 

kedekatan dengan dunia, dan keintiman dengan Allah. .Dan Yakobus berkata, "Kamu harus 

akrab, satu dengan yang lain, berteman dengan satu atau yang lain, Saudara tidak bisa naik 

pagar yang satu ini." 

Persahabatan dengan dunia, apa artinya? Yah, itu berasal dari keinginan berdosa dari daging. 

Janganlah  mereka datang dari keinginan saudara yang berperang di dalam diri saudara? Kita 

ingin - setiap orang dari kita di ruangan ini dalam daging  kita, kita ingin keuntungan pribadi, kita 

menginginkan kesenangan duniawi. Dan masalahnya adalah, ketika saudara menempatkan 

orang-orang yang menginginkan keuntungan pribadi dan kesenangan duniawi bersama-sama, 

ada masalah yang ditimbulkan: perkelahian dan perselisihan, iri hati, saudara membunuh dan 

mengingini. Sekarang, jelas, perbandingan itu di sini, mereka tidak membunuh satu sama lain, 

tetapi bahkan membawa kita kembali ke Khotbah di Bukit yang marah, kemarahan kotor antara 

saudara adalah sama dengan pembunuhan. Inilah sesuatu yang serius. Bahwa ketika peperangan 

yang sedang  terjadi dalam diri kita keluar dalam hubungan kita dengan orang lain - bukankah ini 
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gambaran pernikahan? Saudara menempatkan dua orang berdosa bersama-sama egois untuk 

hidup, hasilnya tidak 100 persen ada damai dan harmonis setiap saat, setiap hari. Mungkin itu 

untuk seseorang di sini, saya tidak tahu. 

Tetapi saya ingat ketika Heather dan saya tinggal di New Orleans, dan ada seorang pengkhotbah 

yang datang untuk berkhotbah di seminari, dan saya telah diminta untuk membawa dia dan 

istrinya keluar untuk makan. Maka Heather dan saya membawa mereka keluar untuk makan, 

sangat menikmati malam ini. Ini adalah orang yang menggembalakan bagi banyak, bertahun-

tahun, pasangan yang lebih tua, hanya ada hubungan manis antara mereka. Kami mengemudi 

kembali ke seminari untuk menurunkan mereka di tempat mereka tinggal. Dan pria itu duduk di 

sebelah saya di depan mobil dan istri di kursi belakang, dan dia berkata kepada saya, "David, 

apakah saudara pernah melihat Heather dalam sikap hati yang buruk?" Itu pertanyaan yang 

aneh, dan jadi saya hanya mulai agak tertawa. Saya seperti, "(tertawa) Mungkin sekali atau dua 

kali," saudara tahu, hanya agak berusaha untuk membuat terang dari pertanyaan. Dan tidak ada 

tertawa  di dalam mobil, meskipun, hanya beberapa keheningan benar-benar canggung. Dan 

kemudian katanya, namanya Charles, ia berkata pada istrinya, Edna Sue, katanya, "Edna Sue, 

saya rasa saya tidak pernah melihat saudara dalam suasana hati yang buruk." Dan Edna Sue 

berkata, "Yah, terima kasih, Charles." Sama sekali hening di dalam mobil. Jadi, kami menurunkan 

mereka, dan Heather naik kembali ke mobil. Dan tidak diam begitu banyak lagi, itu lebih seperti, 

"Jangan pernah mengatakan bahwa saya pernah mempunyai  suasana hati yang buruk 

sebelumnya." Dan saya seperti, "Apakah itu berarti seperti, saat ini, seperti ..." 

Maksud saya, ayolah, istri saya adalah orang paling manis saya tahu di dunia, tetapi, seperti, kita 

semua memiliki sifat kedagingan dalam diri kita, bukan? Dan kita berperang dalam diri kita, dan 

itu mempengaruhi pernikahan kita, dan itu mempengaruhi hubungan kita. Ini mempengaruhi 

hubungan kita satu sama lain dalam persekutuan orang beriman dan akhirnya mempengaruhi 

hubungan kita dengan Allah. Persahabatan dengan dunia berasal dari keinginan berdosa dari 

daging, dimotivasi oleh keinginan untuk kesenangan duniawi. Yakobus berkata, "Kamu tidak 

sesuai dengan Allah. Kamu tidak tidak memiliki karena kamu tidak berdoa, atau jika kamu datang 

kepada Allah, kamu meminta lebih banyak barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

di dunia ini," gangguan dakwaan kesehatan dan kekayaan jenis pengajaran. Dia mengatakan, 
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"Kita pergi ke Allah untuk mendapatkan barang-barang dan kesenangan di dunia ini -. Tidak"   

Sekarang, ini bukan hikmat ilahi, ini adalah kebijaksanaan duniawi yang mengejar kesenangan 

duniawi dan persahabatan dengan dunia dan keintiman dengan dunia. 

Dan dakwaan yang tajam datang dalam ayat 4. Setiap kali dia berbicara kepada pembaca di surat 

ini, katanya, "Saudara-saudara, saudara-saudara," Saudara, saudara, saudara. Ayat 4, "Kamu 

orang berzinah," dan ia membawa dalam suasana teguran yang tajam dari Perjanjian Lama, 

bahwa ketika kita mengejar kesenangan kita dalam hal-hal dari dunia ini dan lebih banyak hal 

dan lebih baik, rumah yang lebih besar dan mobil dan pakaian, dan dalam percabulan atau 

kenajizan atau apa pun itu yang  kita berjalan sekitar pada Allah alam semesta, menipu Dia, 

emosi yang akan terkait dengan perzinahan dan pernikahan. Kita adalah orang-orang berzinah 

terhadap Allah ketika kita meninggalkan-Nya untuk kesenangan dunia ini. 

Saya tidak ingin menipu  Allah bahkan lebih dari itu saya tidak akan pernah ingin menipu dalam 

pernikahan. Seperti, ini adalah gambaran: kita adalah pengantin dan kita milik suami. Dan kita 

memiliki keintiman dengan-Nya, kita tidak perlu dunia dan hal-hal dunia bisa beri. Allah, 

tolonglah kami untuk melihat dengan dengan mata. Itulah yang saya sukai dalam ayat 5. 

Yakobus mengatakan - dan ayat ini, hanya untuk memberikan kamu waktu yang cukup, benar-

benar telah membingungkan para sarjana. Ada tiga cara yang berbeda untuk menterjemahkan 

ayat ini, kata-kata di sini. Salah satunya adalah cara itu ditulis di sini dalam NIV, "Atau apakah 

kamu  berpikir yang dikatakan Kitab Suci tanpa alasan roh dia sebut untuk hidup di dalam kita 

dengan iri yang kuat?" Kamu mungkin memiliki sedikit catatan dalam Alkitab kamu seperti saya 

tidak yang akan membawa kamu ke dasar, dan berkata, "Berikut adalah beberapa pilihan, kita 

tidak tahu," atau bahwa "Tuhan dengan iri merindukan roh yang ia buat untuk hidup di dalam 

kita, "atau," merindukan roh dia sebut untuk hidup di dalam kita dengan iri. " Dan tanpa pergi ke 

semua nuansa bagaimana bahasa adalah, ini atau itu, karena saya sedang belajar minggu ini 

dalam konteks di sini, kesimpulan saya akan jatuh lebih sesuai dengan Standar New American 

Standard Version dan bahasa Inggris bukan apa yang NIV memiliki sini. Gambaran - itu yang 

kedua, ini yang pertama di catatan kaki di bagian bawah NIV, bahwa "Allah dengan  iri 

merindukan roh Ia membuat hidup di dalam kita." Pikirkan tentang konteks di sini, orang 

berzinah yang berjalan sekitar dengan dunia, mencari kesenangan di sana. Dan Yakobus berkata, 
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"Tidak tahukah kamu bahwa Tuhan dengan iri merindukan roh itu di dalam kamu?" Ini 

gambarannya, sehingga Ia telah gunakan dalam kasih sayang-Nya bagi umat-Nya di seluruh 

Perjanjian Lama, Keluaran 34:14, "Allah adalah Allah yang cemburu." Apa artinya itu? Ini berarti 

bahwa, sebagai seorang suami, aku cemburu untuk kasih sayang dari istri saya. Aku cemburu 

untuk cintanya.Dan siapapun atau apapun yang mencoba untuk merebut cinta dan kasih sayang 

dari saya akan bertemu dengan pertentangan terbesar, adalah itu jelas? 

Dengan cara yang sama, dengan cara yang jauh lebih besar, Allah semesta begitu serius, 

menginginkan kasih sayang dan cinta, bahwa apa pun yang mengancam untuk merebut bahwa 

cinta atau kasih sayang dari hidup kamu di dunia ini akan dipenuhi dengan kekuatan ilahi . Dan 

jangan kehilangan ini, ini bukan kecemburuan tidak aman yang takut kita akan menemukan 

sesuatu yang lebih baik di dunia ini. Ini adalah kecemburuan jauh baik karena Allah tahu bahwa 

segala sesuatu yang ada di dalam Dia lebih memuaskan dari segala sesuatu di dunia yang 

disatukan. Dan Dia begitu menginginkan yang baik untukmu, umat Allah. Dia begitu 

menginginkan kepuasan kamu, Dia akan memanggil kamu, bahkan memberikan perintah yang 

sulit untuk meninggalkan harta benda dan hal-hal dan kegiatan di dunia ini karena Ia tahu, dan 

Dia ingin kamu tahu bahwa ada kesenangan tak terbatas yang dapat ditemukan dalam Dia.  

Meninggalkan persahabatan dengan dunia. Mengejar persahabatan dengan Allah. Itu tidak 

datang dari keinginan kedagingan yang penuh dosa, itu datang dari keinginan kemurahan Allah. 

 

Ayat 6, "Dia memberi kita kasih karunia yang lebih," Saya  mencintaimu ungkapan itu. Seolah-

olah kasih karunia yang telah diberikan belum cukup, dan Dia memberi kita lebih lagi. Dan kamu 

bangun besok, kalu tahu apa yang Dia akan lakukan? Dia akan memberikan kamu lebih banyak. 

Sepanjang minggu, setiap saat dalam minggu ini, Dia akan memberikan kamu  lebih banyak lagi.  

Dan minggu depan lagi, bulan depan lebih dan lebih dan lebih dan lebih, Dia tidak berhenti, Ia 

memberikan kasih karunia lebih. Dia memberikan kasih karunia untuk yang rendah hati. Oh, 

bantulah kami untuk melihat ini. Allah  alam semesta yang menyebut bintang-bintang dengan 

namanya, kepada siapa pegunungan dan lautan tunduk patuh, bahwa Allah serius 

memperhatikan  kasih sayang kamu. Bukan orang di samping kamu, di depan kamu, di belakang 

kamu, pikirkan tentang hal itu, kasih sayang kamu benar kamu sedang ada, Dia cemburu akan 
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karena kasih sayang kamu, dan Dia berkomitmen untuk mencurahkan rahmat-Nya pada kamu 

saat kamu merendahkan diri di hadapan Dia.Mengapa, mengapa kita tidak ingin merangkul 

keakrapan dengan-Nya? 

Oh, umat Allah, lihatlah lebih tinggi dari dunia ini. Ada tingkatan yang lebih tinggi untuk hidup, 

cara lain untuk hidup, dan itu bukan untuk kesenangan dari dunia, itu termotivasi oleh kerinduan 

untuk kepuasan abadi, kepuasan yang kekal, jenis kepuasan hanya Allah yang bisa berikan.  Dan 

itu menghasilkan penyerahan diri kepada otoritas Allah, ketaatan pada otoritas Allah. 

Saya tahu, saat kita berjalan melalui ayat-ayat  tangguh sebagai keluarga beriman, ayat-ayat 

yang menantang kita, cara kita hidup dan cara kita berpikir dan cara kita menggunakan, saya 

tahu ada godaan untuk berjalan keluar ruangan pada hari Minggu dan hanya akan hampir putus 

asa, " Saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa saya bahkan tidak tahu di mana  memulai., ada 

begitu banyak."  Dan saya ingin mendorong saudara, setiap kali saudara mulai merasa bahwa, 

setiap kali saudara mendengar perintah dari Allah sama sekali, mulai dengan penyerahan diri, 

tunduk kepada otoritas-Nya dan berkata, "Baik, saya percaya kepada-Mu. Dan saya butuh kasih 

karunia Tuhan bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan menjadi kenyataan dalam diri saya. " 

Dan apa yang Agustinus katakan adalah benar, "Apa yang Allah tuntut, Allah juga berikan." 

Betapa besarnya kebenaran ini. Jadi, berserahlah padaNya. 

Bagaimana saudara berserah kepada-Nya? Saudara ingin bertumbuh dalam keintiman dengan 

Allah, ada sembilan Perintah yang Dia berikan  sesudah itu. Apakah saudara ingin bertumbuh 

dalam keintiman dengan Allah, saudara atau saudari, pagi ini? Apakah saudara ingin bertumbuh 

dalam keintiman dengan Allah? Lakukan ini, nomor satu, lawanlah iblis dengan  tegas. 

Berhentilah melawan Allah dan mulailah melawan setan. Saudara menyadari bagaimana kita 

berpaling? Terutama ketika kita mendengar perintah yang keras dan perintah yang 

bertentangan dengan pola hidup kita dan budaya kita, kita menolak Allah olehnya dan kita 

memeluk setan. Jangan lakukan itu! Ketika kita tergoda untuk pergi ke situs tertentu di internet, 

kita menolak Allah dan kita memeluk setan. Jangan lakukan itu! Lawanlah setan, ia akan lari. 

Ketika saudara tergoda untuk melihat, ketika saudara tergoda untuk berbicara, ketika saudara 

tergoda untuk bertindak, untuk belanja, untuk apapun itu, tergoda untuk marah, kuatir, apapun 
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itu dalam hidup saudara, lawanlah iblis, dan anak Allah, ia akan lari dari saudara. Dia akan lari 

dari padamu. Lawanlah setan dengan kuat dan kemudian mencari Tuhan dengan penuh gairah. 

 

Oh, Tuhan, bantulah kami untuk merasakan keajaiban Yakobus 4:8, "Mendekatlah kepada Allah, 

Dia akan mendekat kamu," merupakan keintiman dengan Allah. Ketika saudara melawan iblis 

dan saudara mencari Allah, menarik saudara dekat kepada-Nya, mengejar ketulusan secara 

holistik,  "Basuh tangan saudara, saudara orang berdosa, dan ketulusan hati saudara, saudara  

berpikiran setan." Ini adalah hal di luar dan hal yang di dalam, basuhlah tangan saudara, 

kehidupan saudara, dan membasuh hati saudara, pikiran saudara, pikiran saudara, keinginan 

saudara, motif saudara. Dari dalam ke luar, menjadi murni. Mengejar kemurnian secara 

menyeluruh, menjadi bersih, dan kemudian menyelesaikan dosa serius. 

Bab 4:9, "Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah; hendaklah tertawamu kamu 

ganti dengan ratap." Apakah yang menyedihkan itu atau apalagi? Kita telah benar-benar 

kehilangan pandangan dari seni kekudusan dalam berdukacita atas dosa dan berkabung dan 

meratap atas dosa, akan sangat kesulitan oleh bagaimana kita memanjakan diri kita dalam hal-

hal duniawi ini dan berjalan di dalam perzinahan rohani terhadap Allah kita. Kapan terakhir 

kalinya, saudara atau saudari, kapan terakhir kali saudara berdukacita karena dosa, saudara 

berkabung, meratap berakhir? Dan hidup saudara tidak tunduk kepada Allah. Persahabatan 

dengan dunia, kita pikir itu bukan masalah besar. Yakobus mengatakan bahwa itu merupakan 

masalah yang besar; menyelesaikan  dosa dengan serius. 

Sekarang, sebagian orang akan mengatakan, "Saudara hidup seperti itukah?  Apa cara yang 

hidup yang menyedihkan ?  Bagaimana itu baik untuk diri sendiri dengan menangis dan 

berkabung dan meratap? Dimana harga diri dalam sikap itu?" Dan ini merupakan  keindahan dari 

apa yang Yakobus katakan di sini, keindahan adalah Yakobus 4:10, "Rendahkanlah dirimu di 

hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Bila saudara merendahkan dirimu di hadapan 

Allah, berdukacita dan menangis dan berkabung dan meratap atas dosa maka saudara tidak 

harus meninggikan diri, Allah sendiri akan melakukannya untuk saudara. Allah akan mengangkat 

saudara meninggikan saudara. Allah akan membuat saudara sesuai dengan maksud-Nya yang  
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sebenarnya saudara  diciptakan.  Saudara tidak perlu untuk meninggikan diri sendiri. Rendahkan 

diri saudara, dan Ia akan meninggikan saudara. Lawanlah  setan dengan tegas, carilah Tuhan 

dengan penuh gairah, mengejar ketulusan secara menyeluruh, menyelesaikan dosa secara 

serius, dan percayalah kepada  Tuhan dengan sepenuhnya. Dia akan memberi kasih karunia, dan 

Dia akan meninggikan saudara. 

Sekarang, gambaran yang memimpin, pada  akhirnya, untuk dua gambaran telah  berbicara, 

benar-benar menawarkan akhiran  kepada apa yang dimulai kembali pada Yakobus 3:1-12 yang 

Deric telah bawakan kepada kita pada minggu yang lalu, jadi kita tidak akan menghabiskan 

banyak waktu di sini. Dua gambaran dari khotbah: khotbah duniawi yang menghambat satu 

sama lain, untuk memfitnah, adalah untuk berbicara menentang saudara, tentang saudara bagi 

orang lain, saudara perempuan, dengan cara yang tidak membangun mereka, dengan cara yang 

kritis terhadap mereka, Yakobus mengatakan di sini, "mencela satu sama lain membunuh 

persekutuan." Fitnah membunuh pernikahan. Fitnah membunuh keluarga. Fitnah membunuh 

gereja. Ini adalah kata yang ia gunakan, kata itu adalah "kebencian," saudara membunuh  dan 

saudara mengingini, jangan berbicara seperti itu. 

Amsal 6, ada 6 hal yang Tuhan benci, 7 yang menjijikkan kepadanya: 1) mata sombong, 2) lidah 

yang berbohong, 3) tangan yang menumpahkan darah yang tak berdosa, 4) hati yang 

merencanakan tipu muslihat; 5) kaki yang cepat untuk melakukan kejahatan; 6) saksi palsu, yang 

mencurahkan kebohongan; dan 7) yang Tuhan membenci yang dibenci-Nya, seorang pria yang 

membangkitkan perpecahan di antara saudara-saudara, Tuhan membenci hal ini. 

Jangan membangkitkan perselisihan dengan saudara atau saudari , dengan istri atau anak. 

Sekarang, ini bukan, jelas ada tempat yang dibicarakan Alkitab tentang memiliki percakapan 

kaku dan disiplin. Dalam kasih, meskipun, tidak keluar dari ambisi egois atau jahat tetapi dalam 

kerendahan hati yang berpusat pada Allah yang rindu untuk kebaikan saudaranya saudara, ada 

tempat untuk itu, bahwa yang membangun saudara atau saudari, tetapi apa-apa kecuali, 

melarikan diri, melawan iblis; ini akan menghambat satu sama lain dan tidak menghormati Allah. 

Saudara tidak hanya melawan hukum, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," 

tetapi saudara menyinggung Pemberi hukum, Pemberi hukum. Memfitnah menyakiti saudaramu 
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dan tidak memuliakan Allah. Jadi, beri diri saudara untuk pembicaraan saleh yang mendorong 

maju satu sama lain dan memuliakan Allah. 

Jadi, kita melangkah mundur, dan inilah gambarannya - ini menegur saya minggu lalu dalam 

ayat-ayat ini. Kita, sebagai keluarga beriman, memiliki cukup tantangan di depan kita karena 

Alkitab memanggil kita untuk meninggalkan keduniawian untuk mencintai dunia. Apakah ini 

terdengar aneh bagi saudara? Ada ungkapan yang lazim di zaman kita yang mengatakan bahwa 

cara terbaik untuk mencintai dunia dan untuk memenuhi kebutuhan di dunia adalah dengan 

menjadi seperti dunia. Dan Yakobus mengatakan justeru sebaliknya. Hiduplah saudara-saudara, 

berpikir yang berbeda. Memilikilah  keinginan dan kasih saying yang berbeda. Hidup berbeda. 

Jelas, persahabatan saudara tidak dengan dunia ini. Saudara memiliki beberapa persekutuan 

lain, dan itu adalah dengan Allah, yang dapat dikatakan dari kita, ya Allah, bahwa mungkin diatur 

dari kita dalam persekutuan beriman, apa yang dikatakan para pahlawan iman dalam Ibrani 11, 

mereka adalah orang-orang asing dan orang yang bukan dari dunia ini. Saya berdoa agar apa 

yang dikatakan dari persekutuan beriman, gereja ini, adalah orang-orang bukan di dunia ini. 

Mereka tidak pada tempat tinggal yang tetap. Ini seperti mereka tinggal untuk siap pergi ke 

tempat lain. Saudara pergi ke luar negeri, pergi ke sebuah negara di Asia - jika saya pergi ke 

sebuah negara di Asia, jelas saya tidak ada pada tempat saya sendiri. Saya  berbicara  berbeda, 

saya terlihat berbeda, saya berpikir  berbeda, saya tidak menyukai makanannya, dan saudara 

bisa mengatakan - orang asing, pengunjung. 

Allah membangun gereja-Nya dalam budaya 280 yang berbeda yang berpikir dan hidup dan 

bekerja dan menggunakan dan mempersembahkan keadaan yang begitu berbeda bahwa dunia 

mungkin berkata, "Mereka bukan di sini." Tapi dengan napas yang sama, mereka akan 

menyadari bahwa mereka melihat hidup dan kepuasan sejati. Dan kemudian dalam proses 

meninggalkan dunia, mereka benar-benar mencintai kita dan menunjukkan kepada kita bahwa 

ada cara lain, ada cara lain. Dan hal itu membawa kita untuk berdoa. 

Oh, Alah, demi kemuliaan Kristus, di tengah kebutuhan rohani dan jasmani yang  mendesak di 

dunia, kami menyerahkan pikiran kami kepada Tuhan. Bantulah kami untuk berpikir yang 

berbeda. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Berilah kepada  kami keinginan yang 

berbeda, yaitu keinginan surgawi. Kami mempersembahkan suara kami kepada Tuhan. Pada 
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hari-hari yang akan datang, tolonglah kami untuk berbicara setiap saat dan dalam segala hal 

dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami kepada 

Tuhan. Kami ingin hidup dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, memiliki hikmat dari 

Tuhan, dan pembicaranan yang memuliakan Tuhan. 

Dan inilah adalah apa yang  ingin saya bahwa kita melakukannya, saya ingin kita menyerahkan 

diri kita kepada Tuhan sebagai jawaban terhadap Firman dalam konteks berdoa dan bernyanyi 

sebagai persekutuan yang beriman. Saya ingin kita mulai dengan menguasaii pikiran dan hati kita 

semua yang di ruangan ini pada kemuliaan dan kebesaran Allah. Jika kita ingin melihat dunia 

dengan benar, pertama kita harus lebih dahulu melihat Allah dengan benar, untuk melihat 

sesuatu dari sudat pandang besar dan  mulia. Maka mengingat pembicaraan yang memuliakan 

Allah, saya ingin mengundang saudara untuk memuliakan  Allah dengan suara saudara. 

Saya ingin mengundang saudara sebagai persekutuan beriman pada hari ini untuk berdiri dan 

menyatakan kebesaran Allah kita, untuk berseru kepada-Nya, "Tuhan, Tuhanlah Allah!  Allah , 

kami memuji Tuhan untuk Diri Tuhan!  Allah, kami berterima kasih kepada Tuhan ! " dan mari 

kita memuliakan  Dia. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdiri bersama saya 

sekarang, di seluruh ruangan ini, dengan keras, satu per satu, satu per satu, semua pada satu 

waktu, menangis dalam doa sebagai persekutuan beriman, "Allah, Tuhan! Allah, kita 

memuliakan Tuhan  untuk Diri Tuhan! Allah, kami  memuji Tuhan, kami berterima kasih kepada 

Tuhan! " Dan marilah  kita memuliakan Dia dengan pembicaraan kita dan menguasai pikiran dan 

hati kita dengan cara yang berpusat pada Allah yang hidup. Saya mengundang saudara-saudara 

sekarang, agar mulai memuliakan Allah di seluruh ruangan ini. 


