
NO to FAILURE

TIDAK untuk GAGAL

1 Yohanes 5 : 1 - 5



1 Yohanes 5 : 1 - 5
5:1 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.

5:2 Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila
kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya.

5:3 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-
perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat,

5:4 sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.

5:5 Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, 
bahwa Yesus adalah Anak Allah?



1. IMAN
v.1a  “Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah 
Kristus, lahir dari Allah...”

Iman dinyatakan di sini sebagai ‘percaya bahwa Yesus 
adalah Kristus

BERIMAN bukan MEMAKSA TUHAN MENGABULKAN 

KEINGINGAN KITA

TETAPI

BERIMAN adalah MEMAKSA TUHAN MENGABUKLAN 

KEINGINANNYA ATAS KITA

• Jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita, 

karena jujur saja, keinginan kita seringkali egois dan 

untuk memuaskan keinginan daging. Tetapi paksalah

Tuhan untuk menyatakan kehendakNya atas hidup kita. 



2. KASIH

v.2 "Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-

anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah 

serta melakukan perintah-perintah-Nya."

Iman yang sejati harus diwujudkan dengan kasih, 

baik kepada Allah maupun kepada sesama 

saudara seiman.

Kalau yang pertama adalah IMAN, yang kedua adalah

KASIH

KASIH = Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah

mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita

(1 Yohanes 4 : 10a)



3. TAAT
v.3 "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita

menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-

Nya itu tidak berat"

Ketataan kita kepada Allah merupakan bukti kalau

kita memang mengasihi Dia; dan ketaatan yang sejati

adalah ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih kepada

Allah

Kalau yang pertama adalah IMAN, dan yang kedua

adalah KASIH

maka yang terkahir ketiga adalah TAAT

TAAT = "tetapi orang yang bertahan sampai akhir, 

akan diselamatkan." Matius 24 : 13



KESIMPULAN
1. Setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah, artinya memiliki

kuasa untuk mengalahkan dunia, jadi tidak ada alasan untuk dikalahkan oleh dunia

2. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus mengasihi

Allah dan juga yang lahir dari Allah yaitu sesama orang percaya

BERIMAN bukan MEMAKSA TUHAN MENGABULKAN KEINGINGAN KITA

TETAPI

BERIMAN adalah MEMAKSA TUHAN MENGABUKLAN KEINGINANNYA ATAS KITA

3. Dalam Tahun Paradigma yang baru, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada

umatNya dengan cara-caraNya yang baru bagi mereka yang memiliki IMAN, KASIH dan 

TAAT kepadaNya.


