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LATAR BELAKANG:  

• 4 AYAT PERTAMA DARI PASAL INI - berbicara tentang bagaimana umumnya orang kaya lebih disukai di 
“Rumah Tuhan.” Sikap seperti ini sangat tidak menyenangkan Tuhan. 

▪ Jadi ketika orang datang untuk beribadah, orang yang bertugas akan melihat “oh orang ini adalah 
orang kaya jadi mari kita bersikap baik padanya biarkan dia duduk di kursi yang terbaik.”  

▪ Kemudian orang yang lebih miskin datang, jelas sangat miskin ”Ah!Duduk di luar saja, tidak ada 
ruang di sini.”  

•  DALAM 4 AYAT PERTAMA KITAB YAKOBUS PASAL 2 memberitahu kita, di mata Tuhan semua orang 
berharga dan setara. Hari-hari ini kita melihat orang-orang masih menunjukkan kebaikan kepada orang 
kaya serta mengabaikan dan menolak orang miskin.  

• Ayat 5 “Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang yang 
dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah 
dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?”  

▪ Pertanyaan: Apakah ini berarti bahwa semua orang miskin akan masuk surga dan semua orang 
kaya tidak akan masuk surga?  

▪ Jawabanya: Tentu saja tidak. Maksud dari hal tersebut adalah, orang miskin menyadari 
ketidakberdayaan, orang miskin menginginkan bantuan.  

▪ Orang kaya merasa mereka tidak membutuhkan bantuan. “Saya punya segalanya! Mengapa saya 
perlu bantuan?  

o Jadi sulit bagi mereka untuk menerima Injil karena Injil adalah tentang Tuhan yang 
memberi kita pertolongan, memberi kita Juruselamat.  

o Tetapi orang miskin, ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang miskin biasanya 
mereka sangat menerima. Dan Injil adalah tentang kasih karunia Tuhan, 
pemberian Tuhan. Jadi orang miskin lebih mudah menerima Injil. 
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▪ Ayat 6 “Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang 
menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan?”  

▪ Orang kaya sangat sombong. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu dengan cara mereka, 
mereka akan menuntut Anda dengan hukum. Anda dapat melihat orang kaya yang berkuasa 
menuntut Gereja adalah hal yang sangat umum. Mereka pergi ke pengadilan “Saya tidak suka 
Gereja ini! saya tidak suka pendeta ini! Singkirkan dia!” Karena merekalah yang merasa 
memiliki hak dan dapat menggunakan haknya. 

▪ Ayat 7 “Bukankah mereka yang menghujat Nama yang mulia, yang oleh-Nya kamu menjadi milik 
Allah?” 

▪ Bayangkan ketika orang kaya pergi ke pengadilan dan mengatakan hal-hal buruk tentang 
Gereja. Siapa yang dihujat? Nama Tuhan. Hakim bahkan mungkin bukan seorang Kristen. 
Orang-orang yang membaca koran mungkin bukan orang Kristen dan mereka berkata “Ah 
orang Kristen semua seperti itu! Berkelahi satu sama lain!”Orang kaya sering melakukan hal-
hal seperti itu, yang dapat mempermalukan nama Tuhan. 

▪ Terkadang orang kaya memanfaatkan karyawannya yang miskin dan kemudian karyawan yang 
bukan Kristen akan berkata “Ah, dia menyebut dirinya seorang Kristen, Dia pergi ke Gereja dan 
lihatlah dia! Bagaimana dia memperlakukan kita? Dia sangat tidak adil. Dia bos yang korup and 
curang. Dia tidak membayar kita.”  

▪ Apakah mereka mempermalukannya? TIDAK! Mereka berkata, “Lihatlah Tuhannya! 
Tuhannya tidak bisa melakukan apa-apa! Semua orang Kristen seperti itu!” 

• Ayat 8 “Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu berbuat baik.”  

▪ Kita harus menyambut setiap orang- yang kaya dan yang miskin. Itu benar dan itu adalah 
hukum Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita.” 

• Ayat 9 “Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, 
bahwa kamu melakukan pelanggaran.” 

▪ Cara Anda memperlakukan orang kaya dan cara Anda memperlakukan orang miskin 
memiliki perbedaan besar!  

▪ Bukan karena Anda mengasihi tetangga Anda, tapi karena Anda mencintai uangnya. Mungkin 
jika Anda baik padanya, dia mungkin akan memberi Anda atau anak Anda pekerjaan. Dia 
mungkin memberi Anda sumbangan besar.  

▪ Jangan berpura-pura bahwa Anda mencintainya karena Anda ingin menghormati hukum Allah 
dengan mengasihi sesama Anda. Jika Anda melakukannya, Anda juga akan mengasihi orang 
miskin.  

• Ayat 9 dikatakan “Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu 
menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran.”  

▪ Jika Anda mencintai orang kaya dan Anda mengabaikan atau tidak memperdulikan serta 
mengecilkan hati orang miskin, maka Anda divonis bersalah. Anda telah membuat seseorang 
marah terhadap Tuhan. Anda telah berdosa terhadap Tuhan.  
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▪ Berhati-hatilah dalam perilaku kita. Dalam keberpihakan kita, kita mungkin menyinggung 
banyak orang hingga mereka mengatakan "Saya tidak ingin pergi ke Gereja, mereka hanya 
menyukai orang kaya."  

▪ Anda menyadari bahwa dalam masyarakat mana pun orang kaya hanya sedikit dan orang 
miskin lebih banyak. Dan dengan memperlakukan orang kaya dengan baik dan mengabaikan 
orang miskin, Anda melakukan dosa besar, menjauhkan banyak orang biasa dari Gereja. 

• Ayat 10 “Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, 
ia bersalah terhadap seluruhnya.” 

▪ Itu hal yang tidak biasa tentang hukum. Dalam hukum apa pun.   
▪ Anda mungkin mematuhi 99 hukum tetapi Anda hanya melanggar satu, apa yang terjadi? 

Anda dihukum.  Anda berkata “Tapi itu tidak adil! Saya mematuhi begitu banyak hukum! Saya 
hanya melanggar satu!” Begitulah hukum. 

▪ CONTOH: Bayangkan jika Anda seorang dokter yang baik. Anda menyembuhkan banyak orang 
setiap hari di rumah sakit. Anda menyembuhkan orang. Dan suatu hari Anda marah dengan 
seseorang dan Anda membunuhnya. Anda pergi keluar dan mengambil pisau dan 
menikamnya. Dan polisi menangkap Anda. Anda berkata “Polisi! Jangan sentuh aku! Beraninya 
kau menyentuhku! Kau tahu aku telah menyembuhkan banyak orang. Aku baru membunuh 
satu orang dan kau menyebut aku penjahat? Kau ingin memenjarakanku? Apakah kau gila?” 
Polisi akan mengatakan, “Anda yang gila! Anda melanggar satu hukum! Anda harus 
membayarnya! Anda harus pergi ke penjara! Anda membunuh satu orang! Anda akan 
dieksekusi.” Begitulah cara kerja hukum. 

• Ayat 11 “Sebab Ia yang mengatakan: "Jangan berzinah", Ia mengatakan juga: "Jangan membunuh".  
▪ Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. 

Jadi kita tidak bisa memilih hukum mana yang kita suka.  
▪ Semua hukum, Anda suka atau tidak suka, jika Anda melanggar satu hukum, Anda harus 

membayar hukumannya.  
▪ Itulah sebabnya Alkitab memberi tahu kita “semua orang telah berbuat dosa.” Bukan berarti kita 

berdosa dalam segala hal. Tetapi kita semua telah melanggar hukum Tuhan dan ada harga 
untuk melanggar hukum Tuhan. “Upah dosa adalah maut. Yaitu masuk ke neraka.” Di Roma 
6:23 “karena upah dosa adalah maut.” 

▪ ”BERZINAH”- Anda mengatakan bahwa Anda tidak melakukan perzinahan. Alkitab berkata, 
Yesus berkata "Anda melihat dengan mata Anda pada seorang wanita yang bukan istri Anda 
dan bernafsu padanya maka Anda telah melakukan perzinahan." Yesus juga berkata “Jika Anda 
membenci seseorang di dalam hati Anda, (Anda tidak membunuhnya) itu juga di mata Tuhan 
adalah pembunuhan.” KITA SEMUA TELAH BERDOSA. 

▪  “Sebab Ia yang mengatakan: "Jangan berzinah", Ia mengatakan juga: "Jangan membunuh". Jadi 
jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. (kita 
semua adalah pelanggar hukum).  
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• Ayat 12 “Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang 
memerdekakan orang.”  

▪ Sekarang Anda dan saya tidak berada di bawah hukum penghakiman. Mengapa? Karena 
saya telah menerima Yesus sebagai Juruselamat saya.  

▪ Yesus membayar hukuman atas dosa saya. Dia sudah menderita dan mati untuk dosa-dosa 
saya. Saya tidak akan pergi ke neraka karena Yesus menderita dan membayar harganya untuk 
saya. Dia berkata di kayu salib ketika Dia menanggung semua dosa saya, “SUDAH SELESAI.” 

▪ Tetapi kita juga tetap berada di bawah hukum. Namun ini bukan hukum penghakiman atas 
dosa-dosa kita tetapi lihat di sini yang disebut “hukum kebebasan.” Kita dibebaskan dari dosa-
dosa kita tetapi masih ada hukum.  

▪ Apa hukum yang Tuhan ingin kita miliki? Tuhan menginginkan kita, mengharapkan kita yang 
telah menerima belas kasihan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? 

• Ayat 13 " Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas 
kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman."  

▪ Ayat 13 merupakan ayat yang sangat penting “Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan 
akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan”  

▪ Bukankah itu berarti, untuk masuk surga saya harus menunjukkan belas kasihan? BUKAN 
BERARTI SEPERTI ITU. TIDAK.  

▪ Satu-satunya cara untuk pergi ke surga adalah:  Yesus berkata, “Akulah jalan dan kebenaran 
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku (Yohanes 
14:6) Satu-satunya cara untuk masuk surga bukan dengan melakukan perbuatan baik, 
namun dengan mempercayai apa yang Yesus lakukan di kayu salib. 

▪ PERTANYAAN: Tapi bagaimana saya tahu bahwa Anda telah benar-benar percaya Yesus?  
o Saya bisa tahu dari hidup Anda. Karena jika Anda benar-benar percaya kepada Yesus 

dan menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, Dia akan masuk ke dalam hati Anda 
dan beberapa karakter Yesus akan terlihat dalam hidup Anda.  

o Dan salah satu karakter utama Yesus dalam DNA-nya adalah belas kasihan Yesus. Itu 
adalah belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya Dia mati untuk kita, Dia mengasihi kita. 
Kita layak masuk neraka tetapi Dia mengasihi kita dan Dia mati untuk dosa-dosa 
kita. 

o Anda tidak akan menjadi sempurna seperti Yesus tetapi Anda akan mulai 
menunjukkan belas kasihan sama seperti Anda telah menerima belas kasihan dari 
Yesus. Anda sekarang akan menunjukkan karakter belas kasihan itu karena Roh Kudus 
yang sekarang tinggal di dalam Anda. 

o Tetapi jika saya tidak melihat belas kasihan dalam hidup Anda.  
Anda menuntut Gereja Anda karena Anda tidak menyukai Pendeta. 
Anda memanfaatkan orang miskin. Anda tidak membayar upah mereka.  
Anda sangat kejam kepada orang-orang. 
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Anda tahu apa “Saya tahu Anda tidak pernah dilahirkan kembali. Tidak pernah benar-
benar menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda.” 
Jadi Anda akan memiliki penghakiman tanpa belas kasihan kepada orang yang tidak 
menunjukkan belas kasihan.  
Anda memiliki bukti kepada saya bahwa Anda bukan orang Kristen sejati.  
Anda Kristen KTP. Dan Anda akan diadili pada hari itu. Karena Tuhan berkata “Anda 
tidak pernah benar-benar menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda. Anda hanya 
membawa nama Yesus di KTP Anda” 

• Bagian terakhir dari ayat 13 "Belas kasihan akan menang atas penghakiman."  
▪ SALIB adalah contoh sempurna dari frasa ini. 
▪  “belas kasihan menang atas penghakiman.” Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, Anda 

dan saya akan dihakimi seratus persen karena dosa-dosa kita. Tuhan akan menghakimi kita.  
▪ Tuhan yang kudus yang membenci dosa akan menghakimi kita. Tapi rahmat Tuhan di kayu 

salib menang dan menghapus penghakiman, menaklukkan penghakiman. 

Terima kasih Yesus atas belas kasihan-Mu, telah mengalahkan penghakiman.  

Semoga Tuhan membantu saya untuk memiliki belas kasihan-Mu dan menunjukkan belas kasihan-Mu kepada dunia di 
mana tidak ada belas kasihan.  

Jadi bagi kita semua yang beragama Kristen, kita harus kuat. Jangan takut karena kita memiliki Yesus di hati kita. Kita 
memiliki janji bahwa adanya Covid atau tidak ada Covid, kita semua akan memiliki hidup yang kekal. 

 Kehidupan di bumi ini boleh saja pergi tetapi hidup kita tidak akan pernah pergi karena begitu besar kasih Allah akan 
dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 
akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.  

Anda telah menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, jangan takut. Anda mungkin mengambil napas terakhir Anda 
tanpa oksigen dan Covid tetapi Anda akan mengambil napas berikutnya dengan Yesus Kristus.  

Jadilah kuat! Jangan takut. Yesus melakukan itu semua untuk kita. 

 Tuhan memberkati Anda. 

 

 


