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Yakobus anak Alfeus Yakobus anak Yudas Yakobus anak Zebedeus Yakobus saudara Yesus

Saudara Matius
(Mat. 10:3)

Yudas, salah satu
murid Yesus
(Yoh. 14:22)

Saudara Yohanes, 
salah satu murid
Yesus (Mar. 3:17)

Saudara Yesus, 
bersama dengan 6 
saudara yang lain 

(Kis 15:13).

Siapa Penulis Kitab Yakobus?
Ada banyak nama Yakobus dalam Alkitab. Yang manakah yang menjadi penulis Kitab Yakobus?



Y a k o b u s
Nama: Iakobus <2385>, 
Saudara Yesus (Mat.13:55-56)

Lahir: Awal Masehi
Mati: martir, 62M (atau 69M)

Jabatan: Pemimpin Sidang
Jemaat di Yerusalem (Kis 15:13)

Sebutan: Si Adil, Si Lutut Onta
LB: Berawal skeptik, bertemu
Yesus (1 Kor 15:7), berakhir
menjadi hamba-Nya.



Tujuan Kitab Yakobus

Untuk mengoreksi pengertian-
pengertian yang salah mengenai

iman yang menyelamatkan.

Untuk memberikan nasehat praktis
agar jemaat memiliki perbuatan yang 

sesuai dengan iman yang benar. 

Untuk menyemangati jemaat Kristen 
Yahudi (Messianic Jews) yang ada di
Diaspora, yang sedang menderita, 

miskin, dan patah semangat.

Untuk menasehati dan membina
jemaat yang hidup tidak sesuai

dengan ajaran Yesus dan
kebenaran firman Tuhan.



Garis Besar Kitab Yakobus

Dosa Orang
Kaya

Menjinakkan
Lidah

Dua
Kebijaksanaan

Dosa
Keduniawian

Iman dan
Perbuatan

Jangan
Memandang Muka

Pendengar dan
Pelaku Firman

Ujian dan
Pencobaan

5 Pasal 108 Ayat

Kitab Bijaksana

Untuk Orang Kristen 
Yahudi

Ditulis: 45-48M

Tema-tema

…Salam
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Tema Kitab Yakobus

Kitab Yakobus berisi koleksi pengajaran kebijaksanaan
(wisdom) yang menyentuh kehidupan praktis orang
Kristen Yahudi dan sering disejajarkan/diparalelkan
dengan perkataan dan pengajaran Injil Yesus Kristus, 
terutama khotbah di bukit.

Koleksi
Kebijaksanaan

Kehidupan
yang Praktis

Khotbah di
Bukit



Pelaksanaan Kelas Diskusi Bedah Kitab Yakobus

Peserta harus
sudah

membaca
seluruh Kitab

Yakobus..

Bandingkan
kalimat

imperatif tsb. 
dengan ajaran
Yesus dalam

kitab-kitab Injil.

Temukan
kalimat-kalimat

imperatif/ 
perintah yang 
ada di setiap

pasal.

Pilih salah satu
kalimat

imperatif yang 
ditemukan dan

galilah
maknanya.

Bagikan apa
yang sudah

Anda dapatkan
(dengan format 
yang tersedia) 
di kelas grup

diskusi.

1 2 3 4 5



Yakobus 1
1 Salam dari Yakobus, pelayan Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku yang 
tersebar di seluruh dunia.
2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai
pencobaan.
3  Sebab, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan.
4  Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, 
tidak kekurangan apa-apa.
5  Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya
[mintalah] kepada Allah, yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela, 
dan itu akan diberikan kepadanya.
6  Namun, ia harus memintanya [mintalah] dengan iman dan tidak bimbang karena orang yang 
bimbang adalah seperti gelombang laut, ditiup angin ke sana kemari.
7  Orang seperti itu janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan.
8  Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam semua jalan hidupnya.
9  Biarlah saudara yang hidup sederhana bangga saat ia ditinggikan,
10  dan orang kaya saat ia ditempatkan pada keadaan yang rendah karena seperti bunga rumput, 
ia akan lenyap.



Contoh Menggali Yakobus 1
1-2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu
sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai
pencobaan. Sebab, kamu tahu bahwa ujian
terhadap imanmu menghasilkan ketabahan.

Jika Tuhan mengijinkan kita mengalami pencobaan
janganlah bersungut-sungut karena Tuhan justru akan
memakainya untuk menguji iman kita agar semakin kuat. 
Tuhan tidak pernah menguji tanpa memberi kekuatan. 
Bersukacitalah jika kita mendapati iman kita semakin
kuat.

Matius 5:11-12 “Berbahagialah kamu, jika karena Aku
kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan
segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga
telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

2. Gali
makna ayat
yang dipilih

1. Pilih
Ayat dg 
Kalimat

Imperatif

3. 
Bandingkan

dengan
pengajaran

Injil

Aplikasi & 
Bagikan

dan
Diskusikan

Pelajaran pribadi yang didapat.



Format untuk Dibagikan dalam Kelas/Grup Diskusi



Presentasi Video The Bible Project

https://www.youtube.com/watch?v=x3KsWUO0NB8

https://bibleproject.com/Indonesian/



http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Terima kasih!

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
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