Ringkasan Khotbah

PERINGATAN KEPADA ORANG KAYA
( Yakobus 5 : 1 – 6 )
Di dalam kehidupan manusia, Tuhan memberikan kecukupan kepada setiap orang
dengan cara yang berbeda. Semua itu titipan, bersifat sementara dan terjadi di dalam
kemahatahuan Tuhan. Hal terpenting, bagaimana seseorang seseorang memanfaatkan
semua hal yang telah diberikan Tuhan kepadanya.
Kitab Yakobus 5 : 1 – 6, penulis memberikan teguran kepada orang kaya karena
dianggap tidak bijaksana dalam mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya.
Orang kaya ini merugikan orang lain dalam hal menahan upah yang seharusnya menjadi
hak para buruh. Tindakan yang tidak bijksana telah dilakukan dengan kehidupan berfoyafoya untuk memuaskan hati. ( ayat 4 – 5 ).
Yakobus, dalam tulisannya memberikan peringatan kepada orang kaya dengan maksud
menyadarkan mereka dalam 2 poin penting :
a. Segala kekayaan duniawi hanya bersifat sementara ( ayat 2 )
Di daerah Timur, biasanya ada beberapa hal yang menjadi sumber kekayaan, yaitu :
- Gandum dan jagung, di mana makanan suatu saat akan habis dimakan atau rusak
kalau terlalu lama disimpan.
- Pakaian indah yang akan rusak dimakan ngengat
- Perhiasan, seperti emas dan perak, yang juga bisa habis.
Jadi penulis ingin menekankan apa yang dimiliki, apa yang dibanggakan manusia
dalam hidupnya bersifat sementara dan tidak pernah bersifat abadi.
b. Ketidakbijaksanaan dalam mempergunakan harta tidak diperkenan Tuhan .
Ketidakbijaksanaan dalam mempergunakan harta adalah tindakan yang tidak diperkenan
Tuhan,dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dicatat oleh Yakobus bahwa ada akibat
yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tidak mempergunakan harta dengan
bijaksana. Suatu saat, ada waktu mereka harus menangis dan meratap. Penafsir mencatat
bahwa kata yang dipakai untuk meratap dapat juga berarti “memekik karena ketakutan.” Jadi
ada penghukuman yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak bijaksana.
Tentulah keadaan tersebut tidak boleh terjadi. Didalam kehidupan orang percaya, jika Tuhan
menitipka harta berlebih, maka ada hal-hal yang penting untuk dilakukan :
- Syukurilah berkat Tuhan karena Tuhan berkenan memberikan kepada orang-orang
percaya.
- Pakailah segala berkat Tuhan dengan bijaksana untuk memperluas pekerjaan Allah
dan untuk memuliakan Allah.
Bagaimana dengan kehidupan umat percaya hari ini ? Marilah senantiasa mempergunakan
hidup, kekayaan yang dimiliki dengan bijaksana. Tuhan memberkati.
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