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Seorang teolog reformasi yang bernama Martin Luther pernah menyatakan 
bahwa surat Yakobus ini adalah “mangles the Scripture and thereby opposes Paul and 
all Scripture” dan menyebut surat ini sebagai “an epistle of straw”. Pernyataan Luther 
ini didorong oleh keraguannya kepada surat Yakobus yang lebih menekankan perbuatan 
baik daripada iman. Meskipun Yakobus sendiri tidak bermaksud demikian, namun 
pandangan Luther ini telah mendorong banyak teolog yang menafsirkan ajaran Yakobus 
mengenai iman dan perbuatan yang dibahas khusus dalam pasal 2 ini bertentangan 
dengan ajaran Paulus mengenai pembenaran hanya melalui iman kepada Kristus 
(Rom.3:24,28).  

Permasalahan diatas mendorong penulis untuk melakukan eksegese surat 
Yakobus 2:14-26, berdasarkan langkah-langkah eksegese yang dirumuskan oleh Gordon 
Fee dalam bukunya Eksegese Perjanjian Baru. Sesuai dengan langkah-langkah eksegese 
Gordon Fee, penulis memulainya dengan penjelasan mengenai latar belakang penulis, 
pembaca pertama, dan situasi yang dihadapi oleh penulis dan pembaca saat itu. Langkah 
selanjutnya adalah menemukan kerangka berpikir penulis melalui analisa susunan 
kalimat dan analisa kata dengan mempertimbangkan kritik aparatus untuk menggali 
makna kata - kalimat sesuai dengan maksud penulis dan konteks pembaca pertama. Pada 
bagian akhir eksegese ini, penulis menyusun sebuah penafsiran sederhana atas surat 
Yakobus 2:14-26 berdasarkan hasil langkah-langkah eksegese diatas. 

Melalui eksegese Yakobus 2:14-26 ini penulis menemukan beberapa hal penting 
yang dapat mempengaruhi penafsiran atas surat Yakobus 2. Pertama, penulis 
menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi sedikitpun antara konsep iman dan perbuatan 
yang diajarkan oleh Yakobus dengan konsep iman dan perbuatan menurut Paulus. 
Antara rasul Yakobus dan rasul Paulus membahas mengenai iman dan perbuatan 
berdasarkan permasalahan teologis yang mereka hadapi dan situasi pembaca pertama 
yang berbeda. Jadi, seorang penafsir tidak dapat menafsirkan surat Yakobus dalam 
konteks surat-surat Paulus, demikian sebaliknya. Penafsir harus tetap berpegang pada 
konsep bahwa surat Yakobus harus dipahami dalam konteks penulis dan penerima surat 
Yakobus. Kesalahan dalam melihat konteks inilah yang sering memunculkan penafsiran 
yang salah. Kedua, rasul Yakobus mengenal para pembaca suratnya dan kondisi 
kerohanian yang mereka hadapi. Itulah sebabnya, Yakobus mengajarkan bahwa iman 
yang sejati harus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Yakobus menegaskan bahwa 
iman yang tidak disertai dengan perbuatan baik adalah iman yang mati (2:17,20,26) dan 
iman yang dimiliki oleh setan-setan. Kesatuan yang tak terpisahkan antara iman dan 
perbuatan baik dinyatakan oleh Yakobus melalui relasi yang tak terpisahkan antara iman 
Abraham dan perbuatannya yang mempersembahkan Ishak kepada Tuhan (2:21; 
band.Kej.22:12). Dalam ayat 22 Yakobus menyatakan bahwa iman turut bekerja 
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bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan baik, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman 
disempurnakan. Dengan demikian, Yakobus melihat iman bukan hanya sekadar 
menerima kebenaran bahwa Allah itu esa berdasarkan pengetahuan intelektual semata, 
melainkan harus diwujudkan melalui kasih kepada kepada Allah yang esa dan kasih 
kepada sesama (2:8). Penulis meyakini bahwa inilah berita yang dimaksudkan oleh rasul 
Yakobus untuk para pembaca suratnya. Pesan ini sangat sesuai dengan pengajaran 
Paulus bahwa iman yang sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih (Gal.6:10). 

 


