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• ITB  1 Peter 1:1 Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang 
tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, 2 yaitu orang-orang yang 
dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya
taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan 
damai sejahtera makin melimpah atas kamu. (1 Pet. 1:1-2 ITB)

• ITB  2 Peter 1:1 Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang 
bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus. (2 Pet. 1:1 ITB)

• ITB  Jude 1:1 Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka, 
yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus
Kristus. (Jude 1:1 ITB)



• ITB  2 John 1:1 Dari penatua kepada Ibu yang terpilih dan anak-anaknya
yang benar-benar aku kasihi.  (2 Jn. 1:1 ITB)

• ITB  3 John 1:1 Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi
dalam kebenaran. (3 Jn. 1:1 ITB)
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Martin Luther dan Surat Yakobus
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“Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka
Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, 

berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda
persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat

dan mereka kepada orang-orang yang bersunat;” (Gal. 2:9 TB-LAI)
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• ITB  1 Peter 1:1 Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang

(DIASPORA), yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, (1Pet. 

1:1 TB-LAI)

• ITB  1 Peter 2:11 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai

pendatang dan perantau (PARAIKOS DAN PARAPIDEMOS), kamu menjauhkan diri dari

keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. (1Pet. 2:11 TB-LAI)
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• ITB  1 John 1:1 Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami 
lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan
tangan kami tentang Firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu.

• 2 Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan 
memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa
dan yang telah dinyatakan kepada kami.

• 3 Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu
juga, supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah
persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus.

• 4 Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi
sempurna. (1Yoh. 1:1-4 TB-LAI)
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1. pemunculan materi secara bergantian yaitu antara materi pengajaran 
mengenai Kristus dan nasehat untuk penerima

2. Argumen dibangun di seputar Kitab Suci.
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• 22 Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata 
nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku
ini kepada kamu.

• 23 Ketahuilah, bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera
sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan
dia.

• 24 Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang 
kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia.

• 25 Kasih karunia menyertai kamu sekalian. (Heb. 13:22-25 ITB)
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1)Pendahuluan 3:1-6

2)Teks 3:7-11 (Mzm. 95:7-11)

3)Eksposisi teks 3:12-4:11

4)Kesimpulan akhir 4:12-13
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