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Apa gunanya jika kita menyatakan bahwa kita memiliki iman di dunia ini tetapi tidak memiliki 

perbuatan? Dapatkah iman semacam itu benar-benar menyelamatkan kita? Iman jika tidak 

disertai dengan perbuatan adalah mati. Allah, kami berdoa agar Tuhan membawa iman kami 

kepada  kehidupan di dalam kami. Kami berdoa agar kami tidak akan puas iman mati yang tidak 

berguna di dunia ini, dan tidak berguna di dalam kekekalan kami. Kami berdoa, Allah, agar iman 

kita bersifat aktif, bahwa iman kami akan berpengaruh besar di dunia pada saat ini, bahwa 

dikatakan kita bahwa iman kita menyebabkan kita untuk merawat saudara atau saudari yang 

kekurangan pakaian dan makanan sehari-hari. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. 

 

Jika saudara memiliki sebuah Alkitab, dan saya harap saudara memilikinya, saya mengundang 

saudara untuk membuka dengan saya dari Yakobus 2. Kita memiliki semalam untuk kita ada 

dalam Firman. Kita akan menangani salah satu bagian yang  paling sulit di dalam seluruh 

Perjanjian Baru tentang keselamatan, dan, pada saat yang sama, kita akan berbicara tentang 

bagaimana kita, sebagai sebuah keluarga orang beriman, akan benar-benar mengubah dunia, 
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melalui saat-saat di hadapan akan terungkap. Yakobus 2, dan saat saudara sedang membalik 

Yakobus 2, saya juga mendorong saudara untuk menemukan Roma 3. Yakobus 2:14, Roma 

3:28. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menunjukkan dua ayat Kitab Suci dengan yang 

dibandingka malam ini untuk membantu kita memahami Yakobus 2, khususnya ayat 20 sampai 

24. Kita akan mulai dari ayat 14 dalam Yakobus 2. Kita akan simpulkan apa yang kita baca dari 

minggu lalu dan kemudian ke ayat 20 sampai 24, yang merupakan apa yang kita akan pelajari 

pada malam ini. Jadi, Yakobus 2:14, menemukan dan tetap saudara pegang dan  juga  Roma 

3:28. 

 

Dalam Yakobus 2:14: 

 

Apakah  gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman ,   

padahal ia  tidak mempunyai  perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang 

saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari? Dan 

seorang dari antara kamu berkata: “ Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai 

kenyang!”  tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah  

gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman:  jika iman tidak disertai dengan 

perbuatan,maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata: 

"Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Saya punya perbuatan. Tunjukkan kepadaku 

imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-

perbuatanku " Engkau percaya, bahwa hanya  ada satu Allah saja.? Itu baik. Tetapi setan-setan 

pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engka 

mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah 

Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan , 

Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-

perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian 

genaplah nas yang mengatakan: " Lalu percayalah Abraham  kepada Allah, maka Allah  

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” Karena itu  Abraham disebut: 

“Sahabat  Allah." Jadi kamu lihat,  bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya 

dan bukan hanya karena iman. 
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Sekarang kita merenungkan sejenak dari ayat terakhir, Yakobus 2:24. Saudara melihat bahwa 

seseorang dibenarkan karena apa yang dia lakukan dan bukan hanya karena iman saja. Sekarang 

bandingkan dengan Roma 3:28, di mana Paulus menulis dan Paulus berkata, "Kita yakin, bahwa 

manusia dibenarkan karena iman tanpa melakukan hukum Taurat." Oke, menempatkan orang 

dalam perbandingan. Paulus, manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum 

Taurat. Yakobus, manusia dibenarkan oleh apa yang dia lakukan dan bukan oleh iman. "Apa yang 

saudara lakukan dengan itu?" Ini adalah di mana bagian ini dalam Yakobus telah menyebabkan 

berbagai macam diskusi dan perdebatan tentang keselamatan.  Apa yang Yakobus katakan di 

sini? Martin Luther, itu sebabnya ia menyebut buku ini surat jerami, dan bahkan mengatakan 

pada satu tekanan bahwa kadang-kadang ia ingin membuang Jimmy ke dalam dapur 

api. Bagaimana kita memahami keselamatan, ketika Yakobus 2 mengatakan ini dan Roma 3 

berkata itu? Dan inilah isi doa saya agar kasih karunia Allah kita akan memperlihatkannya pada 

malam ini. Ini adalah cara saya bayangkannya. Saya ingin menunjukkan gambaran bukan dari 

Paulus dan James berdiri kaki-ke-kaki dengan yang lain, bertentangan satu sama lain dalam 

Injil. Sebaliknya, saya ingin menunjukkan gambaran bahwa Paulus dan Yakobus berdiri saling 

mendukung satu dengan yang lain, baik membela Injil yang sama tepat sama, tetapi menyerang 

musuh yang berbeda dari Injil yang sama. Apa yang saudara pemikiran dari  Paulus yang dengan 

tegas menyerang ajaran bahwa kita bisa melakukan perbuatan mendapatkan perkenan Allah. Ini 

adalah legalisme. Ini mengurangi kebenaran Injil, dan Paulus berjuang melawannya. 

 

Di sisi lain, saudara mempunyai Yakobus berjuang melawan ajaran percaya yang mudah yang 

mengurangi iman untuk kesombongan intelektual yang tidak lebih tinggi dari apa yang setan 

miliki ketika datang kepada iman. Yakobus sedang berjuang untuk itu; Paulus melawan ini, 

mereka berdua, meskipun, membela Injil yang sama. Itu membuat saya bertanya-tanya 

mengapa kita berkelahi, dan saya pikir jawabannya adalah keduanya. Saya yakin ada banyak 

orang di ruangan ini malam ini, yang, apakah saudara akan mengakuinya atau tidak, masih 

berpikir bahwa apa yang saudara lakukan dapat memberi saudara dukungan  dihadapan Allah, 

dan sebagai gembala saudara, saya ingin berjuang dengan segala sesuatu dalam diri saudara 

terhadap pengajaran itu. Ada orang lain mungkin di dalam ruangan ini yang memiliki iman yang 

setingkat yang sama dengan setan-setan. Saudara percaya bahwa Allah ada, Saudara percaya 
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bahwa Yesus mati di kayu salib, tetapi ini membuat sedikit perbedaan dalam hidup 

saudara. Saudara menyamakan bahwa dengan iman atau bahkan dengan keselamatan, dan, 

sebagai gembala saudara, saya ingin melawan itu dengan segala sesuatu di saya, dan saya ingin 

menunjukkan bagaimana Yakobus dan Paulus sama-sama membela Injil yang mulia tentang  

kasih karunia dan iman dan perbuatan. Bagaimana mereka bertemu bersama-sama?  Itulah  

yang saya ingin kita lihat. Saya ingin kita melihat ini di dalam Yakobus. 

 

Saudara tahu apa yang menarik? Yakobus di sini menggunakan Abraham sebagai contoh dari 

iman. Jika saudara melihat kepada  Paulus, tebak siapa yang dia gunakan? Abraham. Mereka 

berdua menunjuk  kepada Abraham, yang membantu untuk melihat adanya persatuan di 

sini. Kita sedang melihat kehidupan dari satu orang dan kita melihat gambaran iman dari dua 

sudut pandang yang berbeda, menangani dua konteks yang berbeda. Sekarang, inilah 

kesepakatannya. Ketika saya di Jerman beberapa minggu yang lalu, saya berada sekitar 

beberapa orang dan mereka berbicara tentang keinginan untuk memainkan permainan 

memungut sepak bola, dan saya pikir, saya bermain sepak bola bendera untuk.  "Saudara, sudah 

lama." sementara ini  belum melakukannya dalam waktu yang lama, jadi saya pikir, "Baiklah." 

Dan mereka bertanya, "Apakah saudara ingin bermain?" kataku, "Saya turut" Dan jadi kita 

berjalan ke lapangan, dan kami turun ke lapangan untuk bermain sepak bola, dan saya terkejut, 

ketika saya tidak melihat dua tiang gawang dan bola coklat. Sebaliknya, saya melihat dua gol 

dengan jaring di dalamnya, dan bola putih dan hitam kotak-kotak, dan saya menyadari bahwa di 

Eropa Barat memiliki pemahaman yang sangat berbeda daripada sepak bola saya. Mereka tidak 

tahu, tapi apa yang mereka sedang bermain disebut sepak bola, dan saya benar-benar tidak 

tertarik bermain pertandingan sepak bola hari itu. Saya ingin bermain sepak bola seperti di 

negara saya. Kata yang sama, arti yang berbeda melekat pada kata itu. Hal ini berlaku dalam 

seluruh kehidupan, dalam komunikasi kita, dan itu benar dalam Alkitab. Ada kata-kata yang 

dalam konteks yang berbeda berarti hal yang berbeda. 

 

Jadi, yang saya ingin kita lakukan adalah datang pada bagian ini yang ada di dalam Yakobus, dan 

saya ingin kita menyelidiki ayat demi ayat dan saya ingin kita beristirahat pada setiap ayat dan 

melihat kata kunci, dan melangkah mundur sejenak dan bertanya, "Apakah arti  kata ini  dalam 
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seluruh Kitab Suci, dan apakah  yang Yakobus maksudkan ketika ia menggunakan kata itu?" dan 

kita akan melihat bahwa di dalam beberapa kasus Yakobus dan Paulus menggunakan kata-kata 

persis sama. Dalam kasus lain, mereka menggunakan kata-kata berbeda. Dan itulah yang saya 

ingin kita lakukan, mulai tahun Ayat 20, "Hai manusia yang bebal.Apakah kamu  ingin bukti 

bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia?"  Kita akan berhenti di sini. Istilah kunci pertama 

adalah iman. Saya ingin menunjukkan dua gambaran tentang iman. Ingat, kita tidak akan 

memikirkannya lama di sini karena kita di sini pada minggu yang lalu, tetapi apa yang dilakukan 

Yakobus dalam bagian ini adalah ia tidak bertentangandengan  iman yang dewasa matang dan 

iman belum dewasa. Dia tidak bertentangan dengan iman yang dinamis dan hangat, iman dingin. 

Dia bertentangan dengan iman, dan yang menyatakan memiliki iman tetapi yang bukan iman 

sama sekali; itu sudah mati, tidak ada gunanya, itu kosong. Secara harfiah, ketika dia berkata, 

"Hai manusia yang bebal," dia berkata, "Hai manusia yang kosong. Hai manusia yang kosong" 

Dan dia berbicara dengan orang ini berkhayal dia memiliki dialog dengan, yang mengaku 

memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan, dan ia mengatakan berulang-ulang,". Iman 

saudara sudah mati. Ini kosong. Tak ada gunanya. Tidak berguna apa-apa "  Apa Yakobus 

pertentangan adalah iman yang menyebut dirinya iman;yang sebenarnya bukan  iman sama 

sekali. Dan jadi saya ingin saudara melihat dua gambaran iman di sini. 

 

Pertama  iman mati, yang tidak menyelamatkan. Mati iman, iman seperti setan miliki, yang 

sebenarnya bukan iman sama sekali, tetapi dia digunakan orang mengkhayal yang mengklaim 

bahwa ini adalah iman, dan dia berkata, "Tidak, tidak. Ini sudah mati.  Upata intelektual dalam 

kepercayaan kepada Allah, bahkan iblis memilikinya  bahwa "Ini adalah iman yang mati dan tidak 

menyelamatkan, Dan dia membuat pertentangan dengan iman yang hidup, yang tidak 

menyelamatkan, dan itu menarik. Di luar bagian ini, di mana Yakobus mengadalan dialog ini 

dengan orang berkhayal, semua tempat lain di Yakobus, di mana kita melihat iman yang 

disebutkan, itu merujuk pada iman yang hidup. Ini adalah iman kepada Tuhan kita yang mulia, 

Yesus Kristus, Yakobus 2:1. Ini iman yang bertekun di bawah percobaan dalam Yakobus 1. Ini 

iman yang tidak hanya mendengarkan Firman, tetapi menaati Firman. Iman  yang ini tidak 

bersahabat dengan dunia tetapi adalah sahabat Allah. Itulah adalah gambaran iman yang kita 

punya di dalam seluruh surat Yakobus. Gambaran yang sama dengan gambaran yang kita 
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memiliki tentang iman dalam tulisan Paulus. Apakah Paulus pernah mengatakan setan memiliki 

iman? Tidak. Bagi Paulus, iman adalah hidup, napas kepercayaan terhadap ketuhanan Yesus 

Kristus. Iman mati dan iman yang hidup, sekarang ini benar-benar penting, terutama ketika kita 

melihat ayat 24 dalam beberapa saat, yang perlu diingat. Yakobus dan Paulus sama-sama 

mengatakan bahwa iman yang mengklaim sebagai iman tapi tidak memiliki perbuatan, 

pemikiran intelektual belaka, benar-benar bukan iman sama sekali. Ah, itu bukan apa-apa. Ini 

iman mati. Iman yang hidup bernapas kepercayaan, aktif di dalam Tuhan, Yesus Kristus. Dua 

gambaran dari iman yang mengarah pada ayat 21, "Bukankah nenek moyang kita, Abraham, 

dianggap benar atas apa yang dilakukannya saat ia mempersembahkan anaknya, Ishak di atas 

mezbah?" Kata kunci kedua, orang benar. Dua gambaran dari kebenaran. 

 

Sekarang, kita akan memeriksa  ini dengan jangkauan yang luas, juga, karena kata ini, kebenaran, 

dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah beragam. Saya ingin menunjukkan dua 

gambaran. Mereka bukan hanya gambaran, tetapi dua gambaran kebenaran dalam Alkitab, 

terutama ketika datang kepada keselamatan dan apa yang Yakobus dan Paulus 

bicarakan. Nomor satu, gambaran pertama, adalah kebenaran kedudukan, bagaimana kita 

berdiri di hadapan Allah. Inilah yang terjadi pada tekanan awal dari keselamatan, ketika saudara 

percaya kepada Kristus untuk keselamatan. Pada saat itu, oleh kasih karunia Allah, saudara akan 

dibuat benar atau dibenarkan di hadapan Allah. Ini adalah kata yang besar di sini, dimasukkan di 

mana Allah secara harfiah memasukkan kebenaran Kristus. Dia memakaikan saudara dengan 

kebenaran Kristus. Ketika saudara percaya kepada Kristus - pikirkan ini - saudara, orang berdosa, 

dengan percaya kepada Kristus, segera dinyatakan benar di hadapan Allah yang kudus, dan 

diliputi dengan  kebenaran khusus Yesus Kristus. Itu baik. Itu benar-benar baik bahwa kita 

memiliki  kedudukan kebenaran, bagaimana kita berdiri di hadapan Allah. Diliputi dengan 

kebenaran Yesus Kristus. Kita memiliki perdamaian dengan Allah. 

 

Gambar yang kedua dari kebenaran adalah kebenaran praktis, bagaimana kita hidup di hadapan 

Allah. Begitu kita dinyatakan benar, apakah itu berarti kita sudah menjadi sempurna dan benar 

dalam setiap hal yang kita lakukan? Tidak. Kita bertumbuh dalam kebenaran. Kita mengejar 

kebenaran. Paulus berbicara tentang itu dalam II Timotius 2:22, "Kita mengejar kebenaran dan 
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kita menunjukkan kebenaran di dalam cara kita hidup." Sekarang, mereka tidak benar-benar 

terpisah. Fakta bahwa kita ditutupi kebenaran Kristus dimanifestasikan dalam cara kita 

hidup. Kita hidup secara berbeda sebagai hasil dari kebenaran Kristus bahwa dikenakan kepada  

kita. Apa yang perlu kita lihat adalah bahwa kadang-kadang Alkitab mengacu pada kebenaran 

sebagai kebenaran kedudukan, bagaimana kita berdiri di hadapan Allah, yang terjadi pada saat 

keselamatan kita. Lalu, kebenaran praktis adalah bagaimana kita bertumbuh dalam kebenaran, 

bagaimana kita hidup di hadapan Allah.  Dua gambaran dari iman, dua gambaran 

kebenaran. Sekarang, ayat 22, "kamu melihat bahwa iman dan perbuatan bekerja sama, dan 

imannya dibuat sempurna dengan perbuatan." Kata kunci berikutnya adalah bekerja, atau 

tindakan. Ini diterjemahkan ke perbuatan di sini. Kata yang sama, seringkali diterjemahkan 

menjadi baik karya, tindakan, atau perbuatan. "Ergon" dalam Perjanjian Baru menerjemahkan 

cara yang berbeda pada waktu yang berbeda - karya, tindakan, atau perbuatan - dua gambaran 

perbuatan.Sekarang, ini adalah di mana kita melihat kebelakang dan kita melihat bagaimana, 

terutama, Yakobus dan Paulus menggunakan kata perbuatan.Yang ingin saya tunjukkan adalah 

bahwa terkadang perbuatan digunakan secara negatif dalam Alkitab ketika digunakan untuk 

keselamatan, dan kadang-kadang karya digunakan secara positif. 

 

Marilah  kita mulai dengan yang negatif. Gambaran yang negative tentang perbuatan. Alkitab 

berbicara kadang-kadang perbuatan digerakan  oleh kedagingan, yang tidak memuliakan 

Allah. Perbuatan yang digerakan oleh kedagingan, yang tidak memuliakan Allah. Ini merupakan 

cara Paulus sering berbicara tentang perbuatan. Ketika ia berbicara tentang hukum Taurat, 

ketika ia berbicara tentang hal itu dalam Galatia yang dia katakan, " Kamu melakukan 

perbuatan-perbuaan ini. Kamu minta disunat, mengikuti adat, berpantang dari makanan 

tertentu, "ia berbicara tentang di berbagai saat. "perbuatan-perbuatan hukum yang kamu 

lakukan, didorong oleh kedagingan untuk memperoleh perkenan di hadapan Allah, didorong 

oleh kesombongan kamu bahwa kamu benar-benar berpikir ada sesuatu yang dapat kamu 

lakukan untuk mendapatkan kerkenan di hadapan Allah yang kudus. Ini tidak membawa 

kemuliaan bagi Allah. Ini legalisme, dan kita harus mencegahnya dengan segala sesuatu di dalam 

kita, perbuatan dalam rangka untuk memperoleh perkenan di hadapan Allah. Perbuatan 

digerakan  oleh kedagingan, yang tidak memuliakan Allah, tetapi ini bukan cara Yakobus 
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mengacu pada perbuatan. Yakobus menggunakan kata ini – perbuatan, tindakan, karya - 15 kali 

yang berbeda dalam surat ini, dan setiap kali ia menggunakannya, ia menggunakannya secara 

positif, bukan negatif, bukan sebagai hal yang buruk, tetapi sebagai hal yang baik. Apa yang kita 

lihat adalah bahwa Kitab Suci kadang-kadang berbicara tentang perbuatan dipicu oleh 

kedagingan, yang tidak memuliakan Allah; kali lain, dan ketika Yakobus berbicara tentang 

perbuatan, dia berbicara tentang perbuatan sabagai  buah dari iman, yang membawa 

kemuliaan-Nya kepada Allah. Perbuatan yang termasuk buah dari iman, yang membawa 

kemuliaan-Nya kepada Allah. Ketika Yakobus berbicara tentang perbuatan, dia berbicara tentang 

Allah yang memuliakan ketaatan, kasih sayang kepada orang miskin, merawat yang miskin; kasih 

bagi yang membutuhkan. Ini adalah hal yang baik yang mengalir dari iman kepada Allah yang 

penuh belas kasihan. Iman kepadaTuhan, penuh kasih sayang menghasilkan perbuatan semacam 

itu terhadap orang lain, dan itu baik. Ini membawa kemuliaan-Nya kepada Allah. 

 

Paulus juga berbicara tentang karya-karya seperti ini kadang-kadang. Roma 1:5, ia berbicara 

tentang ketaatan iman. Dalam 1 Tesalonika, Paulus berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang 

dituntut oleh iman. Dalam II Tesalonika, ia berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang 

dihasilkan oleh iman. Bahkan di Galatia, Paulus menulis surat untuk menghadapi legalisme, 

dalam Galatia 5:6, ia berkata, "Yang penting adalah iman menyatakan diri melalui kasih." Ini 

perbuatan iman yang dengan  sendirinya keluar melalui kasih, menunjukkan dirinya melalui 

kasih. Jadi, gambaran adalah Kitab Suci kadang-kadang berbicara tentang perbuatan-perbuatan 

yang merupakan buah dari iman, yang membawa kemuliaan-Nya kepada Allah, jadi inilah yang 

perlu kita sadari. Ketika Yakobus berbicara tentang perbuatan, ia tidak menganjurkan perbuatan 

dilakukan dalam kedagingan untuk mendapatkan perkenan dari Allah, dan ketika Paulus 

berbicara melawan perbuatan, dia tidak berbicara menentang perbuatan yang merupakan buah 

dari iman, yang membawa kemuliaan-Nya kepada Allah. Ini adalah kuncinya. Keduanya melihat 

iman dan perbuatan dengan cara yang sehat, bekerja bersama-sama. Jenis perbuatan semacam 

ini yang merupakan buah dari iman, mereka membawa kemuliaan-Nya kepada Allah, dan 

keduanya menggunakan Abraham sebagai contoh.Sekarang, bagaimana cara kerjanya? Kalau 

saja kita mempunyai waktu untuk benar-benar mendalami  kitab Kejadian tetapi kita tidak akan 

mempunyai  waktu untuk kembali di sana. Hanya menuliskan dua hal yang utama, Kejadian 15 
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dan Kejadian 22, dan biarkan saya meringkas apa yang terjadi, karena Yakobus mengutip di sini 

Kejadian 15, yang Paulus juga mengutip di seluruh Roma, dan kemudian ia hubungkan Kejadian 

22. Dalam Kejadian 15, yang terjadi adalah Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham; 

membawa Abraham, yang memiliki benih, tidak ada ahli waris antara dia dan Sarah, tidak ada 

ahli waris yang berasal dari silsilah, ia membawa Abraham keluar, memberitahu dia untuk 

melihat di langit dan semua bintang dan berkata, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu 

akan menjadi. Keturunan kamu akan menjadi sebanyak bintang di langit "  Sekarang., Abraham 

belum ada ahli waris. Kita  menemukan di masa sesudahnya tampak untuk waktu yang masih 

lama  dia akan memiliki ahli waris, tapi Kejadian 15:6 mengatakan, "Abraham percaya kepada 

Allah, dan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Itu yang Yakobus kutip  di 

sini. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran. 

 

Sekarang, waktu lewat di antara Kejadian 15 dan Kejadian 22, ada yang mengatakan sampai 30 

tahun. Apa yang terjadi adalah Allah memberikan seorang anak Abraham dalam Ishak, dan 

kemudian, suatu hari, Tuhan berkata kepada Abraham: "Ambillah anakmu, anak yang Ku-

janjikan, dan naiklah ke gunung dan persembahkanlah dia." Apa yang Abraham lakukan? Dia 

melakukan tepat seperti apa yang Allah katakan kepadanya untuk dilakukan. Ia mentaati 

Allah. Dia mengambil anaknya, anak perjanjian itu, putra satu-satunya ke atas Gunung Moriah, 

mengangkat pisau untuk mepersembahkan sebagai korban bakaran, dan pada saat itu Allah, 

melalui Malaikat berkata, "Jangan. Sekarang Aku tahu, Aku melihat. " Dikatakan di awal dari 

fasal ini bahwa Allah melakukan ini untuk menguji iman Abraham," Aku melihat bahwa kamu 

takut kepada-Ku " Dia menaati Allah. Bahkan ketika itu berarti dengan biaya yang sangat besar, 

bahkan ketika itu mungkin tidak masuk akal, dan Allah menyediakan korban pengganti dalam 

Kejadian 22, sehingga Ishak tidak mati. Sekarang, inilah pertanyaannya. Apakah iman Abraham 

kita mulai dari Kejadian 22? Jelas tidak. Imannya mulai di sini ketika dia percaya kepada Allah di 

dalam Kejadian dalam fasal 15. Apa Yakobus mengatakan, alasan dia melakukan apa yang dia 

lakukan dalam Kejadian 22 adalah karena ia percaya Allah di dalam Kejadian 15, jadi saya ingin 

saudara melihat hubungan itu di sini. Pertama, iman menciptakan perbuatan. Mengapa 

Abraham membawa anaknya untuk dikorbankan dia di gunung Moriah? Karena dia percaya 
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Allah. Imannya membuat  perbuatan itu, perbuatan pengorbanan, perbuatan  ketaatan. Imannya 

membuat itu. Mengapa  lagi Abraham membawa anaknya untuk dikorbankan sebagai 

korban? Satu-satunya cara yang akan dilakukan yaitu jika ia percaya Allah. Iman diciptakan yang 

bekerja, dan kemudian, keindahan di sini dalam Yakobus 2:22, "Imannya dibuat sempurna 

dengan apa yang dia perbuat." 

 

Iman menciptakan perbuatan, dan perbuatan menyempurnakan iman. Kata sempurna, secara 

harfiah berarti membawa kedewasaan, untuk tumbuh, untuk membawa ke tujuan yang 

dimaksudkan, dan gambarannya  adalah perbuatan yang menunjukkan tujuan dari iman, 

perbuatan baik. Buah dari iman, yang diciptakan oleh iman, dilakukan untuk membawa 

kemuliaan kepada Allah, iman lyang sempurna. Ini masuk akal secara praktis di dalam hidup 

kita. Semakin kita percaya kepada Allah semakin kita mematuhi Allah. Kita menyadari hal 

ini. Setiap kali saudara atau saya tidak taat kepada Allah, itu karena kurangnya kepercayaan kita 

pada Allah. Setiap kali. Setiap kali kita berbuat dosa, itu akan menunjukkan kurangnya iman, 

kurangnya kepercayaan kepada Allah. Kita berpikir bahwa kita mengtahui apa yang lebih baik 

untuk hidup kita, sehingga kita mengabaikan apa yang telah dikatakan-Nya, kita melakukan apa 

yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan adalah yang terbaik. Semakin kita percaya kepada 

Tuhan, semakin kita menaati  Allah. Iman menciptakan perbuatan-perbuatan kita, dan 

kemudian, semakin kita menaati Allah, bukankah merupakan  kenyataan bahwa semakin kita 

taat kepada Allah semakin iman kita dewasa, semakin kita tumbuh mempercayai Allah? Semakin 

lama kita berjalan bersama-Nya dan melihat kesetiaan-Nya kepada kita, semakin kita 

mempercayai-Nya, dan perbuatan iman dewasa atau sempurna. Sekarang, ini adalah gambaran 

yang baik dari perbuatan, cara perbuatan hal-hal benar-benar baik. Hal ini dapat menjadi hal 

yang buruk di sini – yaitu perbuatan yang didorong oleh kedagingan tidak membawa kemuliaan 

bagi Allah, tetapi mereka dapat menjadi hal yang besar, perbuatan-perbuatan yang merupakan 

buah dari iman, yang membawa kemuliaan-Nya kepada Allah. Pikirkanlah tentang hal ini. Dalam 

beberapa perbuatan yang paling dasar dalam perbuatan Kristen, saudara datang kemari  malam 

ini, saudara berkumpul bersama dalam sebuah pertemuan ibadah dengan gereja. Perbuatan 

Kristen yang telah saudara lakukan malam ini, jika saudara telah melakukannya, jika saudara 

datang kemarii untuk mendapatkan perkanan  hadapan Allah, untuk mencari muka di hadapan 
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manusia, jika kedagingan telah mendorongmsaudara datang ke sini, dan saudara berpikir bahwa 

dengan melakukan hal ini saudara memeriksa dari motif yang akan mendapatkan perkenan di 

hadapan Allah, maka tidak peduli seberapa rajin saudara menyanyi, perbuatan saudara tidak 

membawa kemuliaan bagi Allah. 

 

Di sisi lain, jika apa yang mendorong saudara di sini adalah fakta bahwa saudara percaya kepada 

Allah, dan saudara mengasihi Allah, dan saudara percaya kepada Allah ketika Dia mengatakan, 

"Jangan meninggalkan berkumpul bersama dengan saudara dan saudari seiman. Hadirilah dan 

menyanyikan lagu-lagu rohani dan belajar, mendengarkan kata-kata yang saya ajarkan, dan 

persekutuan dengan sesama orang percaya lainnya, karena saudara tahu bahwa dalam 

melakukannya hal itu merupakan buah dari iman saudara yang mendorong saudara. "Dan dalam 

melakukan hal-hal ini malam ini, iman saudara, perbuatan saudara akan menyempurnakan iman 

saudara, akan mendewasakan iman, dan iman saudara akan bertumbuh sebagai 

hasilnya. Pikirkan tentang waktu saat teduh, waktu berkonsentrasi dalam doa dan penelaahan 

Alkitab. Adalah hal itu tidak benar atau hal yang baik? Hal itu tidak benar  jika saudara berpikir 

bahwa dengan melakukan latihan rohani itu menghasilkan saudara memperkenankan 

Allah.  Jikalau di dalam kesombongan saudara, saudara berpikir bahwa ini membuat saudara 

berkenan di hadapan Allah, hal yang tidak benar. Perbuatan yang dilakukan dalam kedagingan 

tidak memuliakan Allah, tetapi merupakan hal yang besar jika, dalam hati dan iman, saudara 

mengasihi Allah, dan saudara berkenan kepada Allah. Dan saudara ingin bersekutu dengan  Allah 

dalam doa di dalam ruang doa, dan berada di dalam firman-Nya karena saudara senang dalam 

mendengarkan Dia karena saudara tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat 

dibandingkan dengan keindahan dan kebesaran-Nya dan keagungan-Nya,dan saudara ingin 

mengalami kehadiran-Nya hari demi hari demi hari. Sekarang, saat teduh kita merupakan 

pekerjaan yang benar-benar berharga. 

 

Merawat orang miskin, seperti yang kita bicarakan, apakah itu adalah membawa anak asuhnya 

ke rumah saudara, apakah itu pelayanan radikal yang kita bicarakan, jika kita melakukan hal-hal 

sebagai gereja untuk memperoleh perkenan di hadapan Allah yang didorong oleh kedagingan, 

yang tidak memuliakan Allah. Tetapi jika kita hanya percaya Allah ketika Dia berkata, "Ini adalah 
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ibadah yang Aku terima sebagai murni dan sempurna, dan Aku memanggil umat-Ku untuk 

menggunakan milik mereka  untuk  mereka  yang lapar dan yang miskin dan yang 

membutuhkan," Yesaya 58. Ketika kita percaya kepada Allah dan, sebagai hasil dari kepercayaan 

kita, kita keluar dari cara kita untuk mempersembahkan  dan menggunakan hidup kita demi 

kebutuhan yang penting dari dalam hati Allah, maka itu merupakan pekerjaan besar yang 

membawa kemuliaan besar bagi Allah. Saya mencintai apa yang Luther katakan di sini. Ini ironis 

karena Luther terdengar seperti dia Yakobus di sini. Berbicara tentang iman, ia berkata, "Oh, itu 

adalah, hidup sibuk, aktif, hal yang berkuasa, iman ini. Tidak mungkin untuk itu tidak melakukan 

hal-hal yang baik secara langsung. Tidak perlu bertanya apakah perbuatan baik yang perlu 

dilakukan, tetapi sebelum pertanyaan diajukan, ia telah dilakukan perbuatan baik dan itu terus 

melakukannya "  Allah., mengambil keluarga beriman  ini dan membawa pekerjaan besar untuk 

kemuliaan nama saudara, radikal bekerja untuk kemuliaan nama saudara yang adalah buah dari 

iman; iman yang menciptakan perbuatan, perbuatan yang menyempurnakan iman. Perbuatan 

baik dilakukan untuk kemuliaan Allah. Itulah yang Yakobus bicarakan ketika ia berbicara tentang 

perbuatan. Bagus. Dua gambar dari iman, dua gambar kebenaran, dua gambar pelayanan. 

 

Baik, ini membawa kita pada ayat 24, di mana segala sesuatunya menjadi kasar. Kita akan mulai 

dari belakang dan bergerak dengan cara kita ke depan. Saudara sudah melihat, orang  

dibenarkan oleh karena apa yang dia perbuat dan bukan hanya karena iman. Mari kita mulai dari 

akhir ayat itu. Saudara melihat bahwa seseorang dibenarkan bukan hanya karena iman. Apa 

yang Yakobus maksudkan di sini? Sekarang, mari kita berpikir kembali untuk kedua kalinya untuk 

kedua gambaran iman. Yakobus, seluruh bagian ini di sini, Yakobus 2:14-26 ini merupakan 

kontras antara iman mati dengan iman yang hidup. Dia kontraskan  iman yang hidup, bernapas, 

aktif, percaya kepada Allah melalui Kristus, dan iman mati yang mengklaim sesuatu sebagai iman 

tapi sebenarnya itu bukan iman sama sekali. Ini iman  menurut intelek saja. Iman seperti itu 

tidak menyelamatkan. Jadi, ketika ia mengatakan seseorang dibenarkan bukan hanya karena 

iman, jenis iman yang mana menurut saudara yang  Yakobus bicarakan? Jelas, dia berbicara 

tentang iman mati yang dia telah hadapi dalam seluruh bagian ini. Dia tidak mengatakan apa-apa 

yang berbeda dalam ayat 24 dari apa yang  dia katakan dalam ayat-ayat yang 

mendahuluinya. Dia mengatakan, "Iman ini disebut kepercayaan intelek setan kepada Allah yang 
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tidak berguna untuk iman."  Itu tidak membenarkan. Ini iman yang saudara klaim sendirian dan 

terpisah dari perbuatan, itu mati, itu kosong, tidak ada gunanya, dan itu tidak 

menyelamatkan. Ini merupakan hal yang sama  dengan yang Paulus  katakan. Apakah  Paulus 

berkata, "Setan-setan dibenarkan karena iman mereka? Tentu saja tidak " Apa yang Yakobus 

katakan. Yang dia katakan di seluruh bagian ini. Ketika ia mengatakan, "Iman saja," dia tidak 

mengacu pada kepercayaan hidup, bernapas sepenuh hati kepada Allah melalui Kristus. Dia 

berbicara tentang iman ini yang disebut khayalan yang benar-benar bukan iman sama sekali. 

 

Jadi, yang membantu hal-hal menjadi lebih  jelas  sedikit, tetapi kita masih punya masalah di 

awal ayat, ayat 24, ketika ia berkata, "Kamu melihat bahwa seseorang dibenarkan karena apa 

yang dilakukannya," dan dalam beberapa pemikiran di sini, tampaknya bahwa Yakobus 

mengatakan hasil karya berperanan dalam pembenaran kita, dan yang menuntun kita untuk dua 

gambaran pembenaran. Sekarang ini tidak perlu ada di dalam catatan saudara, tetapi hal ini 

hanya benar-benar sederhana, untuk dibenarkan adalah suatu perbuatan yang dinyatakan 

benar. Untuk dinyatakan benar. Ketika datang untuk keselamatan untuk dibenarkan adalah 

untuk dinyatakan benar dihadapan Allah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan 

saya dinyatakan benar dihadapan Allah. Itu merupakan pertanyaan utama. Bagaimana saudara 

dan saya dinyatakan benar dihadapan Allah? Karena iman atau karena perbuatan? Dan 

bagaimana saudara menjawab pertanyaan itu adalah  kepentingan yang abadi  karena  Injil 

bergantung kepada jawaban untuk pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa dibuat benar di hadapan 

Allah? Di sinilah saya ingin kita berpikir tentang bagaimana Yakobus mengacu kepada Abraham 

dan bagaimana Paulus menunjuk kepada Abraham. Kita tidak mempunyai cukup  waktu untuk 

kembali dan melihat di dalam seluruh Roma 4, tapi apa yang Paulus tuliskan di dalam Roma 4, 

ketika ia berbicara tentang pembenaran bagi Abraham, ia berfokus pada saat awal kepercayaan 

Abraham kepada Allah. Dia adalah fokus pada Kejadian 15:6, "Abraham percaya kepada Allah, 

dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran," dan Inti nya adalah dia berusaha 

untuk menunjukkan orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan perkanan di hadapan Allah, 

dia mencoba untuk menunjukkan bahwa Abraham dinyatakan benar di hadapan Allah sebelum 

ia melakukan sesuatu. Itu sebelum ia disunat, itu sebelum dia  mempunyai Ishak, apalagi pergi 

untuk menawarkan anaknya Ishak di atas mezbah. Dia telah melakukan sesuatu selain percaya 
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kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan  kepadanya sebagai kebenaran. Itulah yang Paulus 

sedang mencoba untuk menekankannya  bagi kita di sini. 

 

Yakobus di sisi lain, tidak menekankan fokus kepada saat awal di sini dalam kehidupan 

Abraham. Yakobus melihat gambaran keseluruhan. Ini mencakup beberapa tahun, menjelang 

Kejadian 22, dan apa yang dilakukan Abraham sebagai akibat dari iman yang bekerja dibuat, 

seperti telah kita lihat. Jadi, Yakobus melihat kehidupan Abraham berfokus pada perspektif yang 

sama sekali berbeda dari Paulus dengan apa yang menjadi fokus di dalam Roma 4. Dan di 

gambaran ini, saya ingin saudara melihat dua gambaran pembenaran. Dua gambar dari 

pembenaran. Nomor satu, ini sering apa yang kita lihat dalam Paulus, memang apa yang kita 

lihat Paulus berfokus pada dalam pembenaran, Roma 4 awal pembenaran. Awal atau awal 

kehidupan Kristen. Ini adalah seluruh argumen Paulus dalam Roma 4, "Ketika iman kamu 

bertobat dari dosa kamu dan diri kamu sendiri, dan kamu  percaya kepada Kristus untuk 

keselamatan kamu, pada saat kamu dinyatakan benar di hadapan Allah. Allah mendandani kamu 

dengan  kebenaranNya " Itu sebabnya ia mengatakan tepat di awal fasal berikutnya, Roma 5," 

Karena kita yang dibenarkan, "itu sesuatu yang telah terjadi krpada kita.. Kita telah dibenarkan 

pada saat ini dalam hidup ini.  Ia mengatakan, "Karena kita yang dibenarkan, kita memiliki 

kedamaian dengan Allah." Sekarang, karena kita yang telah dibenarkan, itu terjadi. Ini saat awal 

pembenaran, dan Paulus menekankan ini karena bahaya yang dia ingin kita hindari. Paulus ingin 

agar kita menghindari berpikir bahwa perbuatan adalah dasar yang diperlukan atau yang 

merupakan sarana keselamatan kita. Untuk orang yang berpikir bahwa perbuatan-perbuatan 

baik mereka adalah alasan mengapa mereka dapat dibenarkan di hadapan Allah, atau 

perbuatan-perbuatan mereka adalah bagaimana mereka mencapai kebenaran di hadapan Allah, 

Paulus mengatakan, "Tidak Percaya kepada Allah "Percayalah kepada Allah, bukan dalam arti 

yang dapat setan lakukan, seperti Yakobus bicarakan di sini, tapi percayalah kepada Allah;. 

Kepercayaan kepada-Nya sebagai Allah yang berdaulat dan Raja alam semesta, siapa yang telah 

membayar harga bagi dosa-dosa saudara dan bangkit dari kuburan. 

 

Itulah yang Paulus maksudkan ketika, dalam Roma 3, ia berbicara tentang yang dibenarkan 

karena iman saja, dan dibenarkan dengan percaya kepada Allah. Saat kita percaya kepada Allah 
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melalui Kristus, kita dinyatakan benar dihadapan Allah, tetapi Yakobus tidak berbicara tentang 

pembenaran dengan cara yang tepat sama. Pasti terkait, tapi ingat, Yakobus melihat perspektif 

gambaran yang lebih besar. Fokusnya tidak pada titik awal. Yakobus berfokus pada gambaran 

yang lebih luas, termasuk ketaatannya dan tindakannya dalam Kejadian 22, dan ini adalah 

gambaran yang kita lihat seringkali dalam Alkitab ketika datang untuk pembenaran. Kita melihat 

dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat bahkan dalam ajaran Yesus, gambaran 

pembenaran itu - ikuti dengan saya di sini - dalam beberapa arti tertentu mengambil 

perhitungan untuk perbuatan. Sekarang, kita akan melihat bagaimana, tetapi ketika saudara 

pergi ke Matius 12:37, ini adalah sebuah ayat yang saya kutip dua minggu lalu, dan Yesus 

berkata, "Dengan kata-katamu, kamu akan dihukum. Dengan kata-kata, kamu akan dihukum 

"Kata itu, dihukum, secara harfiah berarti dibenarkan.. Dengan kata-katamu, kamu akan 

dihukum, dan ada gambaran di sana bahwa pada hari kedatangan penghakiman, menurut 

ucapanmu engkau akan dibenarkan - dibebaskan - atau menurut ucapanmu pula engkau akan 

dihukum, dan ini adalah apa yang Yakobus memusatkan perhatian. Kita sudah melihat 

bagaimana dia bersandar pada ajaran-ajaran Yesus, tapi bahkan dalam fasal ini di sini, dalam 

ayat 12 dan 13, Yakobus mengarahkan mata kita pada penghakiman yang akan datang, 

"Hiduplah sebagai mereka yang akan diadili suatu hari, "dan pada penghakiman, itu akan 

ditampilkan apakah iman saudara itu nyata, atau ini, atau mati,  dingin,  iman seperti setan. Jika 

iman saudara itu hidup, itu akan menjadi jelas pada hari penghakiman. 

 

Jadi, apa Yakobus tekankan bukan sebanyak  pembenaran ini pada awal, saat ketika kita 

dibenarkan di hadapan Allah. Sebaliknya, apa yang Yakobus fokuskan ialah lebih pada 

pembenaran akhir, dan ini adalah kuncinya. Berbeda daripada berbicara tentang dimulainya 

kehidupan Kristen, Yakobus berbicara tentang konfirmasi kehidupan Kristen pada hari terakhir, 

ketika apa yang dinyatakan awalnya akan dinyatakan secara terbuka. Apakah Yakobus 

menghadapi sini sangat berbeda dari apa yang Paulus sedang menghadapi kembali dalam Roma 

4. Yakobus ingin kita menghindari berpikir bahwa perbuatan tidak perlu sebagai bukti dari 

keselamatan kita. Ikutilah  dengan saya di sini. Yakobus ingin kita menghindari berpikir bahwa 

pekerjaan tidak diperlukan sebagai bukti keselamatan kita, kata kuncinya adalah untuk  menjadi 

bukti. Yakobus tidak mengatakan bahwa pekerjaan merupakan dasar untuk pembenaran, bahwa 
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ketika kita berdiri di hadapan Allah di surga, pertanyaan utama adalah "Apa yang kau perbuat?" 

Jika saudara berbuat cukup, saudara masuk Sebaliknya, apa yang dia katakan adalah apa yang  

telah ia katakan di dalam seluruh bagian ini, " Iman menciptakan perbuatan, dan perbuatan, 

pada hari penghakiman, akan menjadi bukti bahwa iman itu nyata." Pikirkan tentang Abraham, 

Kejadian 15, "Ia percaya Allah, dan diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. "Nah 

bagaimana kita mengetahui bahwa Abraham mempunyai  iman yang hidup?  Bagaimana kita 

tahu itu bukan hanya pendapat intelektual? Bagaimana kita tahu bahwa ia beriman, dan 

Yakobus mengatakan kita mengetahuinya  ketika kita melihat kepada Kejadian 22, dan ia 

bersedia untuk mengorbankan putranya dalam ketaatan kepada Allah. Perbuatan ini hanya bisa 

terjadi sebagai buah dari iman kepada Allah. Imannya dibuat sempurna dengan apa yang dia 

telah perbuat, dan ia dibenarkan dalam arti karena apa yang diperbuatnya. Bukan sebagai dasar 

pembenaran, tetapi sebagai bukti dari iman yang menciptakan perbuatan radikal, radikal taat 

kepada Allah. Pada akhir pembenaran.Yakobus ingin kita untuk menghindari berpikir, "Baiklah, 

baik saya percaya, jadi perbuatan saya tidak penting sama sekali.", Mereka memang penting, 

karena perbuatan membantu kita melihat apakah iman kita nyata. Kenyataan adalah bahwa 

Yakobus mengatakan akan datang hari ketika kamu dan aku akan berdiri di hadapan Allah, Allah 

yang kudus, pada hari penghakiman, dan pada hari itu, pertanyaan di sini adalah bahwa Yakobus 

bertanya adalah, "Apakah ada bukti iman yang hidup di dalam kamu? "Apakah ada bukti iman 

dalam hidup saudara pada hari itu? Bagaimana saudara tahu jika imanmu telah menjadi 

nyata?Apakah ada buah apapun, dan jika tidak ada buah, maka apakah  di sana benar-benar ada 

iman? Karena iman selalu berbuah. Kita telah melihatnya mnggu lalu. 

 

Jadi, inilah adalah kesepakatan. Ikuti bersama dengan saya di sini. Ketika Paulus mengatakan 

manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat, apa yang dia katakan adalah  

mengambil pernyataan ini ke dalam perhitungan - apa yang ia katakan adalah manusia 

dibenarkan oleh karena dengan sepenuh hati percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan, 

dan bukan oleh perbuatan yang dia lakukan dalam rangka untuk memperoleh perkenan di 

hadapan Allah dan Yakobus ada di latar belakangnya berkata: “ Amin.” Ketika Yakobus 

mengatakan manusia dibenarkan oleh apa yang dia lakukan dan bukan hanya karena beriman, ia 

mengatakan tidak seorangpun yang dibenarkan oleh iman yang dingin "Amin". , pemahaman 
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intelektual kepada Yesus yang naik tempat di atas tingkat dari apa yang para setan juga miliki. Itu 

tidak menyelamatkannya. Ia diselamatkan oleh iman yang menghasilkan ketaatan radikal, 

seperti Abraham dalam Kejadian 22, dan Paulus dalam latar belakang berkata,  "Amin untuk 

itu.", Sekarang saya berpendapat bahwa sangat  mungkin bahwa di suatu tempat di seluruh 

gambaran ini  saya telah melalaikan beberapa orang, dan saya menyadarinya benar-benar. 

 

Jadi, jika saudara tidak mengikuti beberapa kata-kata yang lalu, maka di sinilah saya ingin 

membawa semuanya bersama-sama. Dua kebenaran untuk diingat. "Apakah  katamu?" Baiklah , 

dua kebenaran untuk diingat. Hanya berjalan kaki dengan dua kebenaran berdasarkan semua 

yang baru saja kita sudah lihat. Kebenaran pertama, keselamatan adalah oleh iman. Kita tidak 

datang kepada keselamatan karena perbuatan dilakukan untuk mendapatkan perkenan di  

hadapan Allah. Kita datang kepada keselamatan oleh iman. Karena mulai dalam iman kepada  

Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Jika saudara bertanya kepada Yakobus atau 

Paulus, "Bagaimana saya bisa dibuat benar di hadapan Allah?" Jawaban dari mereka berdua 

akan sama. Pertama, Kristus adalah dasar dari keselamatan kita. Yakobus 2:1, "Percayalah 

kepada Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus."  Kristus adalah dasar dari keselamatan kita - dasar, 

tanah. Kristus telah melakukan pekerjaan-Nya. Dia telah mengalahkan dosa. Ia telah bangkit dari 

kubur. Dia dimuliakan sangat tinggi. saudara memiliki sesuatu, tidak ada perbuatan pada 

saudara untuk menambah kebesaran apa yang telah diperbuat. Kristus, pribadi dan karya-Nya, 

Dia adalah dasar dari keselamatan kita. Nah, jika Kristus melakukan ini pada salib dalam 

kebangkitan-Nya, maka bagaimana itu diterapkan pada kehidupan saya? 

 

Kedua, iman adalah sarana keselamatan kita. Percaya pada apa yang Kristus telah lakukan. Ini 

adalah bagaimana saudara diselamatkan. Berpaling dari dirimu sendiri dan percaya kepada-Nya 

sebagai penyelamat dari dosa dan Allah ada di dalam hidup saudara, dan saudara akan dibuat 

benar di hadapan Allah, Bapa. Oh, saudara dan saudari, hal ini memberikan kepada kita 

kepercayaan diri yang radikal. Seperti Yakobus 1 mengatakan, "Allah memberi kamu dilahirkan  

oleh Firman Kebenaran." Saudara tidak pernah perlu takut sesuatu apapun dalam hidup ini 

lagi. Saudara tidak perlu takut kematian itu sendiri. Saudara telah dibuat benar di hadapan 

Allah. Apa yang bisa dunia ini lakukan terhadap saudara? Tidak ada. Karena iman, saudara telah 
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dibuat benar di hadapan Allah, Bapa. Ini memberi kita keyakinan yang besar. Keselamatan itu 

karena iman, kebenaran merupakan yang pertama. Kedua kebenaran, karya iman. Iman 

berbuat. Ketika Kristus memberikan saudara untuk dulahirkan, Dia memberi saudara 

hidup. Saudara hidup bagi Kristus. Saudara berjalan dengan Kristus dan hidup saudara 

menghasilakan buah Kristus. Lihatlah Abraham. Ya, karena iman pada awalnya ia dibuat benar di 

hadapan Allah, Bapa, tetapi ada lebih dari itu. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan di mana ia 

berjalan dengan Allah, Sahabatnya. Perhatikan hal ini. Karena iman di dalam Kristus, saudara dan 

saudari, saudara dibenarkan di hadapan Allah, Bapa. Karena iman terus-menerus di dalam 

Kristus, Anda berjalan dengan Allah sebagai sahabat. Betapa gambaran yang luar biasa. Seorang 

sahabat Allah. Allah membantu kita untuk melihat ini. Ada aliran kepercayaan yang mudah yang 

merajalela dalam apa yang disebut kekristenan  kontemporer yang mengasumsikan bahwa 

saudara dapat dibuat benar di hadapan Allah, Bapa, dengan berdoa doa ini tetapi kemudian 

saudara tidak perlu hidup dengan Tuhan sebagai sahabat setelah itu, dan itu bukan 

Injil. Bagaimana saudara bisa dibuat benar di hadapan Allah, Bapa, dengan apa yang telah 

dilakukan Kristus di kayu salib bagi saudara, dan kemudian berpaling dari Allah sebagai 

sahabat? Itu tidak mungkin. Saudara berjalan dengan Allah sebagai sahabat. Saudara menikmati 

Allah sebagai Bapa dan sebagai Sahabat. Ini adalah iman.  Dia Bapa kita dan Sahabat kita. Itu hal 

yang baik. Allah, Bapa kita dan Sahabat kita, dan  ini adalah buah dari  ketaatan yang 

radikal. Jenis iman, ketika iman saudara kepada Tuhan sebagai Bapa dan Allah sebagai Sahabatn, 

maka saudara tidak perlu takut ketika datang kepada  perinhat-perintah-Nya. 

 

Ketika iman saudara kepada Allah sebagai Bapa dan sebagai Sahabat, saudara tidak perlu takut 

mematuhi perintah-perintah-Nya. Mereka adalah baik, dan saudara dapat menikmati mereka 

dan berjalan di dalamnya, dan bekerja untuk kemuliaan Allahmu. Mengapa? Karena kita 

mempercayai-Nya sepenuh hati. Inilah sebabnya mengapa Abraham mempersembahkan 

anaknya, karena ia percaya Allah. Oh, orang-orang beriman, percayalah kepada Allah. 

Mempercayai Dia. Bahkan ketika Dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal kepada kita atau 

dunia di sekitar kita, atau bahkan kepada gereja di dunia sekitar kita, percayalah kepada Dia. Kita 

mempercayai-Nya sepenuh hati dan kita mengikuti Allah dengan berkorban. Kita mengorbankan 

semuanya dalam ketaatan kepada perintah-Nya. Seorang mengatakan bahwa iman tidak 
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percaya karena bukti; iman mematuhi perintah-Nya meskipun berkonsekuensi. Kenapa lagi 

ruangan ini, sebelum kita berkumpul di sini pada pukul  06:00, kenapa lagi jam 4.00 akan ke 

ruangan ini diisi oleh keluarga yang membawa anak-anak, yang berjalan melaluikeadaan yang 

sangat sulit, ke rumah mereka tidak tahu apa yang akan terjadi? Mengapa keluarga melakukan 

itu?  Karena mereka mempercayai Allah dengan sepenuh hati, dan mereka mengikuti Dia dengan 

berkorban. Mengapa kita katakan sebagai gereja, "Mari kita mempersembahkan 

segalanya"? Kebiasaan gereja kita  mengatakan hal itu penting, mengapa kita mengorbankan 

semuanya untuk menghabiskan milik kita  bagi mereka yang membutuhkan?  Kita melakukannya 

karena kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, dan kita  mengikut Allah yang  

berkorban, dan pengorbanan masuk akal ketika saudara mengikuti Allah ini. Pengorbanan masuk 

akal ketika saudara mengikuti Allah yang telah menunjukkan diri-Nya layak untuk dipercaya 

dengan menyediakan Putra-Tunggal-Nya. 

 

Sekarang minggu lalu kita berkata, "Bagaimana jika kita mengambil satu tahun sebagai gereja, 

dan sebagai pribadi dan keluarga di gereja ini, dan kita mengatakan bahwa kita akan 

mempersembahkan uang kita secara radikal untuk menggunaka hidup kita dan gereja-Nya bagi 

kebutuhan rohani dan jasmani yang mendesak seluruh dunia? " Saya mengatakan kepada 

saudara bahwa saya akan kembali minggu ini dengan proposal untuk apa ini mungkin terlihat 

seperti bagi kita sebagai keluarga orang  beriman, dan saya ingin berbagi dengan saudara dalam 

beberapa waktu. Namun sebelum kita melakukan itu, saya ingin kita merenungkan dasar 

keselamatan kita di dalam Kristus, dan apa artinya bagi saudara dan saya memiliki iman kepada-

Nya, iman yang hidup pada saat ini kepada Dia. Hanya dalam beberapa saat, kita akan 

mengambil Perjamuan Tuhan bersama, dan pertanyaan yang paling dalam di ruangan ini, apakah 

saudara memiliki iman? Apakah saudara memiliki iman? Tidak ada pernyataan intelektual, bukan 

ide-ide yang membuat perbedaan dalam hidup saudara, apakah saudara memiliki kepercayaan 

kepada Allah sebagai Juruselamat dan Tuhan dan Raja dengan cara yang radikal yang mampu 

mengubah segala sesuatu dalam hidup saudara? Apakah saudara memiliki iman kepada-

Nya? Apakah saudara percaya pada Kristus untuk keselamatan saudara? Dia yang telah memberi 

saudara kehidupan? Dan jika saudara memiliki, maka suatu saat saya ingin mengundang saudara 

untuk memperbaiki pikiran dan hati saudara dengan cara berfokus pada salib Kristus 
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dilambangkan dalam unsur-unsur: Tubuh dan Darah Kristus, dan roti dan cangkir, dan 

mempertimbangkan setiap bidang kehidupan saudara di mana saudara  pada saat ini tidak 

mempercayai Allah dengan sepenuh hati, di mana saudara tidak mengikuti Allah untuk 

berkorban, di mana hati saudara tidak berserah kepada-Nya. Mengakui keinginan saudara untuk 

mempercayai-Nya. Akuilah dosa saudara, dan biarkan iman membuat yang bekerja di malam ini 

di hati saudara. Jika saudara belum pernah percaya pada Kristus datang ke sini malam ini, saya 

ingin mendorong saudara untuk membiarkan ini menjadi saat suci dalam kekekalan, di mana 

saudara dibuat benar dihadapan Allah dengan percaya kepada Kristus; dengan mengatakan 

malam ini dalam hati saudara, "Saya tidak bisa melakukannya.Saya tidak bisa mendapatkan cara 

saya datang kepada Tuhan, Allah.. Saya perlu Kristus untuk melakukan pekerjaan untuk saya 

melalui apa yang Dia lakukan di kayu salib dan dalam kebangkitan-Nya, dan malam ini saya 

percaya kepadaNya. Beri saya dilahirkan, beri saya hidup melalui Firman kebenaran, supaya saya 

dapat dinyatakan benar di hadapan Tuhan, "dan Ia melakukannya.  Allah melakukannya dengan 

kasih karunia-Nya melalui iman, dan secara radikal mengubah segalanya. Saya mengundang 

saudara untuk percaya kepada-Nya malam ini, dan kemudian membiarkan ini menjadi perayaan 

pertama saudara hidup baru di dalam Kristus. 

 

Baik, Pengalaman Radikal. Saya sebutkan pekan lalu bahwa lebih dari 26.000 anak meninggal 

setiap hari karena kelaparan atau penyakit yang tidak dapat dicegah. Saudara menyadari bahwa 

adalah setara dengan 100 pesawat penuh dengan anak-anak jatuh dari langit dan menabrak 

setiap hari? Jika satu pesawat di Amerika Serikat jatuh dari langit dan crash, itu membuat berita 

utama di seluruh dunia. Kita bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi "Kita belajar 

tentang penumpang?. Kita belajar tentang bagaimana hal ini bisa dicegah lagi. Bagaimana jika itu 

adalah 100 setiap hari? Mana berita utama? Dimana sidang, tindakan Kongres, dan keributan 

yang akan ada jika ini yang terjadi dengan pesawat setiap hari? Kenyataannya adalah itu terjadi 

dengan anak-anak setiap hari, dan kita harus melakukan sesuatu untuk hal ini, iman kita di 

dalam kita mendorong kita untuk melakukannya. Jadi, tantangannya adalah untuk satu tahun 

sebagai gereja kita harus melalui pengeluaran kita dan meminta setiap pokok baris dalam 

anggaran kami, "Apakah lebih penting bagi kita untuk menghabiskan jumlah uang ini  bagi kita 

atau untuk memberi makan bagi anak yang kelaparan”   Dan kemudian, sebagai pribadi dan 
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keluarga, untuk mengambil sepanjang satu tahun dan mempersembahkan setiap dolar yang 

mungkin kita bisa untuk memberikan  sedikit uang yang kita  bisa untuk berikan kepada 

kebutuhan yang mendesak, rohani dan jasmani di seluruh dunia. Mengapa kita 

melakukannya?  Karena kita memiliki iman, dan iman yang percaya Allah lebih dari itu 

mempercayai hal-hal dan hal-hal dan kenyamanan dan dunia, dan kita mengikuti Tuhan yang 

berkorban, dan itu hanya masuk akal. Iman. 

 

Sekarang, saya sebutkan minggu lalu bahwa jika kita akan melakukan ini, itu akan mengambil 

seluruh gereja untuk melakukan ini bersama-sama karena mempengaruhi kita semua sebagai 

keluarga orang beriman. Maka, saya mengatakan bahwa  saya akan kembali dalam minggu ini 

dengan sebuah proposal untuk apa ini mungkin terlihat seperti, untuk menyajikannya kepada 

saudara sekarang, seperti yang kita lakukan dengan keputusan besar lain yang kita jadikan 

sebagai gereja, di mana itu disajikan kepada saudara sekarang dan kita akan memiliki dua 

minggu untuk berdoa melalui, pemikirkan, dan membicarakan hal ini. Dua minggu dari sekarang, 

Minggu, 4 Oktober merupakan kesempatan untuk menegaskan apakah kita, sebagai gereja, yang 

percaya kepada Allah yang  memimpin kita untuk melakukan ini, dan itulah yang ingin saya 

lakukan. Ketika saudara meninggalkan gereja pada malam ini, akan ada salinan dari proposal ini 

bahwa saudara dapat mengambil di jalan keluar, dan saya ingin memberikan gambaran umum 

sekarang. Tiga poin utama dari proposal ini. "Dalam kasih kepada Allah, mengingat kebutuhan di 

seluruh dunia dan ketaatan kepada Kitab Suci, para tua-tua dan tim pelayanan Gereja di Brook 

Hills mengusulkan agar gereja menegaskan tindakan berikut yang berkaitan dengan pengalaman 

radikal: (1) Kita akan segera memulai penghematan radikal sebagai gereja selama sisa tahun 

2009 demi kebutuhan mendesak, rohani dan jasmani di seluruh dunia. Fokus dari pengalaman 

radikal adalah 2010, tetapi akan membuat benar-benar tidak masuk akal bagi kita untuk 

membelanjakannya di sisa tahun 2009 mempersiapkan diri untuk memberikannya  secara  

radikal kepada orang miskin pada tahun 2010. Maka ada beberapa hal yang dalam anggaran kita 

yang tidak dapat diubah - mereka sudah dalam pengolahan - tapi segera, 4 Oktober untuk segera 

memulai secara radikal menabung dan mempersembahkan untuk membebaskan sebanyak 

mungkin untuk menggunakan atas nama dari kebutuhan mendesak, rohani dan jasmani di 

seluruh dunia. " 
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Minggu lalu, saudara mulai mengirimkan ide melalui kartuyang saudara diisi. Saya tidak bisa 

menunggu agar saudara untuk melihat ide-ide, hal-hal kreatif yang begitu banyak, dan minggu 

depan kita akan berbicara lebih praktis tentang beberapa hal, hal-hal yang kreatif ada begitu 

banyak. Banyak keseragaman dalam beberapa hal, tapi benar-benar jelas, tampaknya, bahwa 

kita bisa lakukan secara berbeda dengan cara kita berkumpul bersama untuk beribadah dan cara 

yang kita melakukan ini atau itu dalam pelayanan, jadi itulah gambaran pertama - segera 

mulailah  menabung. Kita menyusun setiap usulan yang saudara tulis pada daftar yang akan 

dibagikan kepada setiap pemimpin masing-masing yang ada hubungannya dengan daerah 

itu. Kedua, para tua-tua, staf, pengelolaan tim, pelayanan tim, personil pelayanan tim dan tim 

kampus perencanaan - pada dasarnya, itulah tim yang berbeda seperti itu bekerja sama pada 

hal-hal anggaran - akan bekerja sama selama dua bulan ke depan dengan anggaran 2010 yang 

menghemat setiap pengeluaran mungkin demi kebutuhan mendesak, rohani dan jasmani di 

seluruh dunia. Pada dasarnya, yang mengatakan bahwa kita, sebagai gereja, ingin kepemimpinan 

untuk menyusun anggaran 2010 yang mencerminkan minimal pada diri kita sendiri untuk 

menggunakan secara  maksimum pada kebutuhan rohani dan jasmani di seluruh dunia. Ini 

memberikan kepada  kita dua bulan untuk mencari tahu apa di dunia ini terlihat seperti, dan 

seperti yang kita lakukan dengan anggaran pada akhir setiap tahun, pada akhir November kita  

menyajikan anggaran ke gereja dan memiliki dua minggu untuk berdoa , memikirkan, 

mendiskusikan itu, dan kemudian memiliki kesempatan untuk menegaskannya. Jadi, pada 

dasarnya, itu mengatakan mari kita bekerja pada  anggaran yang radikal  2010. Itu bagian kedua. 

 

Sekarang bagian ketiga adalah di mana ia jadi sangat baik sekarang, dan ada sedikit untuk 

memperbaikinya  sini berikutnya. Beberapa dari saudara mungkin telah melihat bahwa 

pemberian kita sebagai gereja ke kebutuhan ini berada di bawah anggaran kami. Kita telah 

memberi, sebagai gereja, di bawah anggaran kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa staf, para 

pemimpin telah menghemat sebanyak mungkin, di luar hal pengalaman radikal, situasi ekonomi, 

segalanya, dan sebagai hasilnya, sekarang kita telah mengambil dalam sedikit lebih dari $ 

500,000.00 lebih dari kita telah gunakan. Jadi, kita harus dengan kasih karunia Allah, pada saat 

ini untuk tahun 2009, memiliki sedikit lebih dari $ 500,000.00, jadi pertanyaannya adalah apa 
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yang kita lakukan dengan itu? Kebijaksanaan yang disetujui ialah, "Yah, saudara simpan untuk 

hari hujan." Saudara melihat masa ekonomi kita dan saudara simpan karena saudara tidak tahu 

untuk apa yang akan digunakan, tetapi itu tidak masuk akal dalam terang Yakobus 2 , untuk 

menabung untuk kebutuhan masa depan potensial ketika saudara dikelilingi oleh kebutuhan 

yang mengerikan ini, jadi saya mulai berpikir, "Apa yang bisa kita lakukan?" dan ini 

menyebabkan bagian ketiga dari proposal ini. Ada banyak untuk diperbaiki di sini, maka ikutilah 

dengan saya. Kita segera akan menunjuk hingga $ 525,000.00 untuk proyek-proyek tertentu 

dengan Compassion Internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak, rohani dan 

jasmani di seluruh dunia. 

 

Sekarang di sini adalah cara ini bagian dari proposal tersebut muncul. Sebagai tua-tua dan 

pemimpin, kami mulai berpikir, "baiklah, jika kita akan mempersembahkan untuk dibelanjakan 

bagi anak-anak yang sekarat, maka kita perlu memberikan arah yang sesuai drngan tujuan 

persembahan kita." Jadi, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik  dengan keadaan yang 

mendesak  sekarang, tetapi melakukannya secara bertanggung jawab? Ada cara yang 

bertanggung jawab untuk memberikan kepada orang miskin dan ada cara yang tidak 

bertanggung jawab untuk memberikan kepada orang miskin, jadi kami ingin bertanggung 

jawab. Kami ingin menanggapi dengan urgensi, jadi kami mulai berpikir, "Bagaimana kita 

melakukannya?" Sekarang banyak dari saudara yang akrab dengan Compassion. Ada sekitar 500 

keluarga di gereja ini yang telah mensponsori anak Compassion melalui program anak-

sponsor. Ini adalah gambaran yang besar. Tetapi saudara mungkin tidak menyadari program 

keberlangsungan hidup anak yang dimiliki oleh Compassion. Apa yang mereka temukan adalah 

anak-sponsor program mereka, agar dapat disponsori program sponsor mereka, seorang anak 

harus berumur di sekitar lima tahun. Apa yang mereka temukan adalah bahwa di banyak daerah 

di mana mereka bekerja anak-anak tidak mencapai usia lima, atau jika mereka, tubuh mereka 

begitu kurang gizi dan otak mereka sehingga cacat yang sudah terlambat untuk benar-benar 

menawarkan perawatan yang baik . Maka mereka mulai program kelangsungan hidup anak ini, 

di mana mereka akan masuk, dan sekitar $ 250,00 setahun, saudara dapat menyediakan untuk 

ibu atau anak, bersama sekitar $ 500,00 per tahun, saudara dapat memberi makan sebuah unit 

ibu / anak. Tidak hanya memberi mereka makan, tetapi memberikan pelayanan medis dan 
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perawatan, dari gambaran kelahiran semua jalan melalui beberapa tahun pertama kehidupan 

mereka, dan memberi mereka rezeki pada waktu di mana, jika tidak, mereka pun tak punya. 

 

Jadi, kami mulai berbicara dengan orang-orang di Welas Asih, bahkan pergi keluar untuk 

Compassion, ke Colorado Springs, untuk bertemu dengan beberapa orang di sana dan mulai 

berbicara dengan mereka tentang itu. Dan saat kami berdoa, Tuhan mulai memimpin hati kita 

menuju India. Berikut ini alasannya mengapa India. India adalah negara ekonomi dunia yang 

paling miskin. Empat puluh satu persen dari penduduk hidup miskin di India, 41 persen di negara 

yang satu ini. Tidak hanya itu miskin, tetapi ketersesatan meluas. Kami berbicara tentang angka 

yang jelas, bukan persentase tetapi dengan angka yang jelas ada lebih banyak orang yang hilang 

tinggal di India dari negara lain di dunia. India adalah tempat ketersesatan dan kemiskinan 

bertabrakan bersama dalam kebutuhan besar. Dan jadi kami mulai berbicara dengan 

Compassion dan kami berkata, "Apakah saudara memiliki program kelangsungan hidup anak 

yang perlu disponsori di India?" Apa yang mereka lakukan adalah, program kelangsungan hidup 

anak ini, apa yang akan terjadi adalah seringkali gereja akan bermitra bersama dengan gereja 

lain atau gereja lain pasangan bersama-sama untuk mensponsori salah satunya. Saudara 

menempatkan matematika bersama-sama, ini tentang $ 25,000.00 untuk program kelangsungan 

hidup anak, dan gereja yang berbeda akan bermitra bersama untuk mensponsori satu 

program. Maka kami berkata, "Nah apa kebutuhan yang ada di India?" Dan mereka berkata, 

"Yah kita memiliki 21 program kelangsungan hidup anak yang berbeda tersebar di seluruh India." 

Saya akan menunjukkan kepada saudara di sini peta pada layar yang berisi 21 yang 

berbeda program kelangsungan hidup anak di India. Maka kami mulai melihat peta ini, dan kami 

mulai berpikir, "Baiklah, 21 daerah di mana mereka menolong member  gizi kepada ibu dan 

anak-anak dan keluarga yang tidak hidup jika tidak, 21 dari mereka; $ 25,000.00 untuk masing-

masing. Itu adalah $ 525,000.00. Allah telah, oleh kasih karunia-Nya, memberi kita sedikit lebih 

dari $ 500,000.00. Katakanlah, 'Brook Hills, kita akan mengambil India.' " 

 

Ini seperti mara-bahaya, "India sebesar $ 525,000.00, silakan." Kita akan mengambil India, 

semua program-program kelangsungan hidup anak untuk tahun berikutnya. Kita akan 

melakukan itu sekarang selagi kita berdoa tentang apa lagi yang akan kita lakukan di masa yang 
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akan datang. Sekarang, itu gambarannya  dan ini tidak berarti bahwa kita hanya akan ke India 

untuk tahun berikutnya, atau satu-satunya tempat kita memberikannya. Ada  keputusan strategi 

global seluruh pemuridan  yang kami akan ungkapkan di masa yang akan datang. Bahkan 

sekarang, saat ini melempar beberapa kekurangan di dalamnya, tetapi memberikan dan pergi ke 

seluruh dunia, tetapi  tentu akan ada penekanan di sini, dan kita mulai benar-benar berdoa 

melalui itu. Saya ingin saudara melihat ini, saya ingin tahu ini, dan ketika saudara meninggalkan 

hari ini, saudara akan mendapatkan proposal ini. Pada bagian belakang, ada 12 alasan mengapa 

kami, sebagai pemimpin, mengatakan mengapa Compassion di India, karena saya ingin saudara 

melihat bahwa itu, jelas, sangat penting, ketika kita mulai mempersembahkan untuk belanja, 

bahwa kita mengeluarkan uang secara bijaksana pada yang membawa kemuliaan terbesar bagi 

Allah. Dua belas alasan, dan saya hanya akan memberikan mereka keluar sangat, sangat cepat, 

mengapa kita berpegang pada  gambaran ini. 

 

Satu, karena itu Kristus, yang berpusat pada Injil. Ada banyak organisasi yang memberikan 

kepada orang miskin selain dari Injil, bahkan apa yang disebut organisasi Kristen yang tidak 

berpusat pada Injil. Kelompok yang Berpusat pada Injil , yang berfokus  pada gereja yang 

melayani masyarakat miskin melalui gereja lokal, tidak terlepas dari gereja lokal. Integritas – 

Saudara dapat melihat mereka secara online barang-barang mereka yang saudara dapat lihat di  

situs Web kami - pengalaman radikal - yang berisi gambaran tahun Compassion, atas satu persen 

dari pelayanan kasih setelah tahun demi tahun, dengan integritas dalam menangani keuangan. 

Bersifat menghubungkan. Jelas, jaringan luas sekarang sudah di tempat.  Keandalan, 

keberlanjutan - saudara tahu bagaimana kadang-kadang saudara pergi ke wilayah miskin dan 

saudarahanya bias menolong sedikit? Ini seperti menjatuhkan kerikil ke danau, dan itu membuat 

riak kecil untuk kedua dan kemudian itu akan hilang dan rasanya tidak ada yang terjadi. Ini 

adalah gambaran yang berkelanjutan, yang terus di komunitas-komunitas di masa yang akan 

datang. Ini nyata - kita membantu kebutuhan diidentifikasi sekarang. Cakupan - kita dapat 

menyesuaikan memberikan untuk mencocokkan berbagai kebutuhan yang berbeda. Hubungan - 

jelas, kita sudah terlibat dalam berbagai cara yang berbeda dengan apa yang Allah lakukan di 

seluruh dunia melalui jenis pelayanan. Pribadi - keluarga iman kita dapat terlibat secara pribadi 

melalui pelayanan ini. Mengapa tidak mengirim beberapa wanita kami ke India bersama ibu-ibu 
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di masa yang akan datang, dan para pemimpin bersama para pemimpin gereja dalam membantu 

membangun mereka, dan kemudian kemungkinan untuk membuka pintu untuk pelayanan masa 

depan dan perencanaan gereja bersama gereja-gereja lokal di India demi untuk Injil di antara 

yang terhilang, dan kepentingan yang ada, orang yang sekarat, dan negara dengan 41 persen 

dari paparan di dunia miskin dan sangat sedikit untuk Injil. 

 

Jadi, itu proposal. Inilah yang terjadi: Dua minggu berikutnya, saudara akan memiliki 

kesempatan untuk berdoa melalui dan memikirkan itu. Ada informasi lebih lanjut di situs Web, 

jika saudara ingin pergi untuk itu. Yang ingin saya lakukan adalah sesuatu yang mirip dengan apa 

yang kita lakukan musim gugur yang lalu dengan seri radikal. Berikutnya Minggu malam, setelah 

pertemuan ibadah, kita akan memiliki pertanyaan dan jawaban dan dialog itu, Rabu, setelah, 

6:30-8:00, kita akan memiliki pertanyaan dan jawaban sebagai dialog kita berpikir tentang hal ini 

sebagai gereja dan sebagai saudara mulai berpikir tentang apa ini terlihat seperti dalam 

kehidupan pribadi saudara dan kehidupan saudara sebagai sebuah keluarga. Saya ingin kita 

memiliki beberapa waktu di mana kita dapat memikirkan beberapa hal-hal bersama, jadi kita 

akan melakukannya di akhir ibadah mengumpulkan berikutnya Minggu malam, dan kemudian 

Rabu berikutnya. Dan kemudian, Minggu, 4 Oktober kita akan memiliki kesempatan untuk 

menegaskan apakah kita percaya bahwa Allah memimpin kita untuk melakukan hal ini. 


