
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
   
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati (Yakobus 2:14-26) 
Yakobus menulis bagian ini ditujukan kepada orang-orang yang mengaku sebagai orang kristen, tetapi 

hidupnya tidak berbuah, tidak ada perbuatan baik yang tampak sebagai orang kristen. Oleh sebab itu, 
Yakobus menekankan pentingnya perbuatan baik yang dihasilkan dari iman yang sejati. Yakobus 
menegaskan bahwa “Iman tanpa perbuatan adalah mati”.  
I. Sebutan dan gambaran tentang iman tanpa perbuatan adalah mati /Kosong  
A.Iman tanpa perbuatan adalah sama sekali tidak berguna (ayat 14-17) 

Yakobus memberikan contoh dalam ayat 15 dan 16: “Jika seorang saudara atau saudari tidak 
mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari (ayat 15) 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? (ayat 16). Orang yang mengaku kristen 
dan hanya berbicara saja tanpa melakukan tindakan apa-apa terhadap saudara yang tidak punya. Hal ini 
tidak ada gunanya sama sekali. Demikian juga dengan orang-orang yang mengaku beriman (percaya) 
tetapi tidak mempunyai perbuatan baik.  
B. Iman tanpa perbuatan sama dengan iman setan (ayat 19-20)  

Setan atau iblis percaya adanya Tuhan, tetapi kepercayaannya akan Tuhan sama sekali tidak 
menghasilkan hidup yang benar. Kepercayaan hanya sebatas pengetahuan, hanya gemetar dan tanpa ada 
penyerahan diri kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman sejati kepada Allah, tidak hanya sebatas 
pengetahuan tetapi disertai penyerahan hidup dan ketaatan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari. Jadi orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak membuktikan imannya kepada dengan 
perbuatan baik, iman mereka sama dengan iman setan.  
C. Iman tanpa perbuatan adalah sama seperti tubuh tanpa roh (ayat 26) 

Tubuh tanpa roh artinya tidak ada kehidupan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada aktifitas apa-
apa, tubuh tersebut adalah mati. Tubuh tersebut hanya menunggu waktu pembusukkan. Yakobus berkata: 
“Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah 
mati.” (ayat 26). Jemaat sekalian,  seseororang yang beriman pasti memiliki perbuatan; jika tidak ada iman 
maka ia tidak memiliki perbuatan baik. Perbuatan baik dihasilkan dari iman yang benar.  
II. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang baik  
A. Persembahan Ishak Sebagai Bukti Iman Abraham (ayat 21-24) :  

Yakobus 2:23:  “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." Dan Dalam Ibrani 11:17:  “Karena iman maka Abraham, tatkala ia 
dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya 
yang tunggal...”  . Jadi, persembahan Abraham itu adalah perbuatan baik yang membuktikan iman 
Abraham.  
B. Pebuatan baik dari Rahab (ayat 25) 

Yakobus selain memberikan contoh perbuatan baik dari tokoh yang terkenal atau terpandang 
yaitu Abraham, dia juga memberikan contoh perbuatan baik dari seorang yang biasa bahkan seorang yang 
tak terpandang (pelacur). Tetapi setelah bertobat, ia juga orang membuktikan imannya dengan perbuatan 
baik (Yosua 2:1-7), meskipun tidak sempurna (berdusta).  
Penutup/ Refleksi: 
1. Tuhan tidak ingin saudara memiliki iman yang mati melainkan iman yang disertai perbuatan, iman yang 
hidup dan memberikan dampak kehidupan yang bernilai kekal dalam perbuatan kita dimanapun kita 
berada. Sudahkan kita memiliki iman yang yang disertai perbuatan?  
2. Apakah iman saudara sudah terbukti dengan melakukan perbuatan baik (buah yang baik yang 
dihasilkan dari iman yang benar)? Kiranya saudara dan saya sungguh-sungguh disebut sebagai orang 
kristen yang sejati? Yaitu Iman disertai Perbuatan! Tuhan memberkati kita. Amin! 
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