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Ayat 1:
“Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah;
dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia
yang lahir dari pada-Nya.”
SIAPAKAH YANG LAHIR DARI ALLAH?

Setiap orang yang percaya (bukan yang tahu atau pintar) bahwa Yesus adalah Kristus.

Siapakah Yesus?
Yang diutus oleh Allah untuk menjadi Penyelamat kita.
Yang pergi ke atas kayu salib dan mati untuk SEMUA dosa-dosa kita
(dosa masa lalu kita, dosa kita saat ini dan dosa masa depan kita).
Yang berkata, “Sudah selesai.” (Lunas)
Yang bangkit dari kematian untuk kita

1 YOHANES 5:1 MIRIP DENGAN YOHANES 3:16 DAN YOHANES 3:3
Yohanes 3: 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
Yohanes 3:3 - berbicara tentang dilahirkan kembali.
"Yesus menjawab, kata-Nya: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."
AGAMA KRISTEN DAN AGAMA LAIN:

Agama lain tentang apa yang Anda lakukan.
Kristen tentang Tuhan bukan tentang kita.
Apa yang Dia (Yesus) lakukan untuk kita bukan tentang apa yang kita lakukan
untuk Tuhan.

Bagian kedua dari ayat 1, “setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya.”
APA YANG TERJADI KETIKA KITA MENERIMA YESUS SEBAGAI
JURUSELAMAT KITA?

Kita memiliki hati baru yang mencintai Tuhan, yang bersyukur kepada Tuhan dan
berkata, “Tuhan, terima kasih atas keselamatan saya. Terima kasih untuk Yesus
Juruselamat saya. Terima kasih saya lahir di dalam keluarga Allah ketika saya percaya
pada Yesus.”
Kita tidak hanya mencintai Tuhan tetapi kita juga mencintai orang lain yang telah
mempercayai Yesus sebagai Juruselamat mereka. Kita mencintai orang lain dalam
keluarga Tuhan.
Tanda orang yang TELAH dilahirkan dari Tuhan:
Mencintai orang lain yang merupakan anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus
yang ada di dalam setiap orang yang percaya.

Ayat 2:
"Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita
mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya."
ROH KUDUS MEMAMPUKAN SETIAP ORANG YANG PERCAYA UNTUK
MEMATUHI PERINTAH-PERINTAH-NYA

Kadang kita tidak begitu yakin jika kita benar-benar mencintai orang Kristen karena
mereka penuh kepalsuan terhadap kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kita tahu
bahwa kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan.
Dengan Roh Kudus, kita bukan hanya mencintai Tuhan dan bersyukur atas
keselamatan yang Dia telah berikan kepada kita tetapi kita melihat betapa baiknya
Alkitab itu dan kita ingin mentaatinya.

Ayat 3:
“Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintahperintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat."

KETAATAN ADALAH BUKTI CINTA KEPADA TUHAN

Mengatakan, "Saya cinta Tuhan” tetapi tidak pernah mau mematuhi perintahperintah Tuhan kita harus mempertanyakan diri kita sendiri. Mencintai
seorang Bapa berarti menghormatinya dan menghormatinya adalah
mematuhi perintah-perintahnya.

Bagian kedua dari ayat 3:
“Perintah-perintah-Nya itu tidak berat.”
TANDA ORANG YANG BELUM DILAHIRKAN KEMBALI:
Selalu mengatakan, “Terlalu banyak perintah.”

Contoh: Tidak bisa melakukan zina, tidak bisa mencuri, tidak bisa mabuk,
tidak bisa berjudi.
Semua sangat menjengkelkan.

PERINTAH TUHAN TERLIHAT SEPERTI BATASAN TAPI MERUPAKAN
BERKAT
Perzinahan mengibatkan masalah pernikahan dan penderitaan.
Memiliki istri yang banyak mengibatkan kecemburuan di rumah.
Kemabukan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga bahkan kecelakaan.
Perjudian mengibatkan kebangkrutan.

Ayat 4:
“Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita."
ORANG PERCAYA MEMILIKI KEKUATAN UNTUK MENGALAHKAN DUNIA
Arti: “mengalahkan dunia”

Mengalahkan ide-ide yang salah dari dunia dan mengalahkan godaan dunia.
Dunia memiliki banyak godaan, perzinahan, kemabukan, perjudian, pencurian,
pornografi di komputer dan di ponsel

Bagian kedua dari ayat 4:
“Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.”
CARA MENGATASI SEMUA GODAAN
Ketika Anda memiliki Roh Kudus

Roh Kudus memberi Anda iman untuk percaya bahwa Firman Tuhan baik
walaupun orang lain mengejek dan menguji kita untuk melihat apakah kita tetap
teguh mentaatiNya. Inilah iman.

Ayat 5:
"Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya,
bahwa Yesus adalah Anak Allah?"
Ayat 1 dimulai dengan, “Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yang
lahir dari Tuhan.”
Ayat 5 mengatakan, “Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang
percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?”

PERTANYAAN TERPENTING BAGI KITA SEMUA

Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah turun ke dunia ini
untuk menjadi seratus persen Tuhan dan seratus persen manusia, untuk mati di kayu
salib bagi dosa-dosa Anda?
Apakah Anda percaya bahwa Yesus, penyelamat Anda? Dia Anak Allah yang
mengambil semua dosa Anda di kayu salib dan membayar hukuman untuk semua
dosa-dosa Anda?

JANJI DI DALAM YOHANES 3:16:
Hidup yang kekal

kepercayaan diri di hati

PERUBAHAN DI DALAM TUHAN:
Perubahan jika melihat salib

Sebelumnya: Salib hanya hiasan.
Sekarang: Karena salib Yesus saya selalu bersyukur.
Perubahan terhadap orang Kristen
Sebelumnya: Beberapa orang Kristen sangat menjengkelkan.
Sekarang: Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanku di bumi dan di
sorga.
Perubahan terhadap Alkitab/Firman Tuhan
Sebelumnya: Alkitab banyak batasan.
Sekarang : Kita ingin mematuhinya karena kita tahu bahwa itu baik untuk kita.
Semoga kita bukan hanya orang Kristen di dalam KTP tetapi yang sungguh-sungguh.
Karena kita telah melihat perubahan di hidup kita.
Perubahan hidup adalah bukti bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa
bagi saya pada hari saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah.
Tuhan memberkati Anda.

