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Caregroup umum

Faith in action
Yakobus 2:14-26

EKSPRESI PRIBADI
Salah satu slogan penting dari reformasi adalah Sola Fide yang artinya “Hanya iman saja.”
Banyak orang Kristen kemudian menganggap bahwa perbuatan baik tidak penting dan tidak
perlu karena kita diselamatkan karena iman. Sebenarnya para reformator tidak pernah
mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Mereka menentang ajaran gereja yang
mengatakan keselamatan didapat melalui iman dan ritual keagamaan. Salah satu yang
ditekankan oleh Calvin adalah setiap orang yang dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh iman
pasti menunjukkan kehidupan yang baik terutama dalam perbuatan mereka sehari-hari.
Perbuatan baik adalah bukti dari iman yang sejati. Itulah yang diajarkan Yakobus dalam
suratnya.

EKSPLORASI FIRMAN
1. Iman tanpa perbuatan adalah mati
Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya karena tidak dapat
menyelamatkan kita, (Yak 2:14). Sedangkan Paulus berkata kita diselamatkan hanya karena
iman saja. Apakah ajaran Paulus dan Yakobus beretntangan? Tentu saja tidak karena
Yakobus disini tidak mengatakan kita diselamatkan oleh perbuatan. Dia mengatakan kita
diselamatkan oleh iman yang diverifikasi oleh perbuatan kita! (Yak 2: 15-16).
Perbuatan seperti apa yang dapat memverifikasi iman kita? Yakobus 2: 8 mengatakan
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Definisi perbuatan baik Yakobus
adalah mengasihi sesama dengan kasih persaudaraan. Tanpa kasih, iman mati dan karena
itu tidak dapat menyelamatkan karena kasih adalah satu-satunya manifestasi eksternal dari
iman yang benar (Yak 2:17).
2. Perbuatan baik merupakan buah dari iman
Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan karena perbuatan adalah hasil alami dari iman
kepada Allah! Di mana ada iman ada perbuatan dan tanpa perbuatan tidak ada iman, (Yak
2:18). Yakobus mengatakan bahwa kepercayaan intelektual dengan sendirinya tidak dapat
menyelamatkan kita. Bahkan iblis percaya dan gemetar tetapi Tuhan mengutuk mereka
karena mereka tidak taat (Yak 2:19).
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Yakobus memberikan contoh para leluhur Israel yang karena iman dibenarkan oleh Tuhan
tetapi kehidupan mereka merupakan bukti yang nyata dari iman yang mereka percayai.
Paulus sendiri mengkonfirmasi hal itu dalam Galatia 5 ketika dia memberikan daftar buah roh
yang semuanya merupakan perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman.
3. Perbuatan baik menyempurnakan iman
Yakobus mengatakan bahwa pekerjaan baik menyempurnakan iman (Yak 2:22). Yakobus
memberikan contoh Abraham dan Rahab. Iman Abraham menjadi sempurna ketika dengan
perbuatan dia manaati Allah dengan membawa anaknya, Ishak untuk dipersembahkan. Iman
rahab juga menjadi sempurna ketika dia membantu para pengintai tanah bersembunyi di
dalam rumahnya. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus melihat iman dan
perbuatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Iman kita harus mentransformasi hidup kita dan
dengan demikian perbuatan kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah
diubahkan oleh Roh Kudus. [DM]

APLIKASI KEHIDUPAN
(PROFIL MURID : KRISTUS, KARAKTER, KOMUNITAS, KELUARGA & KESAKSIAN)
Pendalaman
Jelaskan, bagaimana iman yang sejati dapat menghasilkan transformasi hidup yang
teraktualisasi dalam perbuatan yang nyata ?
Penerapan
Menurut Anda ,cara konkret apakah yang membuat suatu komunitas Kristen dapat saling
menolong untuk menghasilkan hidup yang berbuah ?

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.

pdf dibuat tanggal 15-12-2019 / hal. 2 dari 2

