Ringkasan Khotbah

ORANG KRISTEN DAN PENCOBAAN
(Yakobus 1:12-18)
Perikop ini dapat disebut sebagai babak kedua dari pembahasan Yakobus tentang
Pencobaan. Pada babak pertama (1:2-4), Yakobus melihat Pencobaan dari sisi manusia,
dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, yang tersebar di perantauan (1:1). Sebagai orang
asing di negeri lain, tentunya orang-orang Yahudi menghadapi berbagai macam isu dan
tantangan dan mereka sangat membutuhkan tuntunan dan pengajaran Firman Tuhan.
Sehingga pada babak kedua (1:12-18), Yakobus, selain kepada orang-orang Yahudi di
perantauan, juga mengajak kita untuk melihat Pencobaan dari sisi Allah, secara khusus,
kaitan 3 dimensi: Allah - Orang Percaya - Pencobaan. Ada 2 prinsip tentang kaitan 3
dimensi ini, yaitu:
1. Allah Menguji bukan Mencobai
Allah menguji umatNya (contoh: Abaraham, bangsa Israel, dll) supaya iman mereka
menjadi lebih kuat, namun Allah tidak mencobai umatNya. Karena pencobaan menarik
orang jatuh dalam dosa. Hal ini juga karena sifat Allah yang kudus sehingga Allah tidak
dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun (1:13). Oleh
sebab itu, ketika kita mengalami pencobaan, janganlah kita beranggapan bahwa
pencobaan ini datangnya dari Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan. Bila kita benarbenar telah lahir baru, maka kuasa Allah akan menjaga kita untuk tetap bertahan dan
beriman padaNya sampai akhir hidup kita di dunia ini (Yoh 6:38-40).
2. Kaitan Pencobaan dan Keselamatan
Bila ada orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan sedemikian rupa sehingga pada
meninggalkan iman pada Kristus, maka kelahirbaruannya patut dipertanyakan. Inilah
yang Yakobus coba jelaskan dengan 2 penggambaran. Gambaran pertama adalah
analogi tentang memancing ikan (1:14). Pencobaan itu bagaikan umpan yang
disangkutkan pada kail tajam yang mematikan. Dan orang percaya adalah ikannya. Jika
seekor ikan memakan umpan itu, sudah pasti ikan itu akan mati. Gambaran kedua
adalah analogi kehamilan (1:15). Setelah pencobaan datang, akan tumbuh keinginan.
Dan bila keinginan itu ditidaklanjuti, maka melahirkan dosa. Dan bila dosa itu terus
dipelihara, maka dosa akan bertumbuh menjadi dewasa dan matang, sehingga
menghasilkan maut. Pelajaran bagi kita: FLEE FROM TEMPATION (Lari dari
pencobaan)
Tuhan tidak mencobai, karena Tuhan tidak pernah menginginkan umatNya jatuh ke
dalam dosa. Justru sebaliknya, Tuhan selalu memberi yang baik kepada kita. Bahkan,
pemberian Allah yang terbaik kepada kita sudah kita terima, yaitu: KRISTUS, yang telah
memberi hidup kekal kepada orang-orang percaya di masa lalu, sekarang, dan yang akan
datang. Terpujilah Tuhan. Amin.

Oleh : Ev. Yunus Sutandio

