
 
 

 
 

 

 

 

 

Bagi jutaan orang percaya di seluruh dunia, iman dalam Kristus 

 dan keyakinan dalam ajaran Alkitab tidak hanya dapat membuat  

seseorang berkecil hati tetapi sebenarnya juga berbahaya. 

 
 
 

MENGENAL UMATNYA YANG DIANIAYA,   
MENGENAL FIRMAN-NYA.  

 
 
 

Secara berkala, pertemuan ini diadakan agar kita terlibat  dalam 

penelaahan Alkitab yang intens selama enam jam saat kita 

mengidentifikasi diri dengan saudara-saudara kita yang dianiaya 

di seluruh dunia dan berdoa untuk mereka. 

 

Tujuan Gereja Rahasia adalah agar anda dapat menyampaikan 

apa yang anda pelajari dalam pertemuan tersebut kepada orang lain 

sehingga anda dapat menjadikan orang lain sebagai murid Kristus 

di semua bangsa untuk kemuliaan Allah. 

secretchurh.org 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tentang Disciple-Making International 
 
 
Disciple-Making International (DMI) adalah satu organisasi nir laba 501(c)(3). 

Tujuan DMI adalah untuk membangkitkan satu kerinduan yang berkobar-kobar untuk 
kemuliaan Allah di seluruh bangsa dengan jalan mendorong dan memperlengkapi orang-
orang Kristen dan gereja-gereja untuk menggenapi Amanat Agung. DMI menggenapi tujuan 
ini melalui memproduksi dan menyediakan sumber-sumber alkitabiah untuk digunakan 
dalam jaringan-jaringan pemuridan dan mendukung kegiatan-kegiatan khusus yang 
bertujuan memobilisasi orang-orang percaya yang memuridkan orang-orang lain. 

 
Kami terus-menerus mengusahakan peluang-peluang untuk melayani dan 

memberdayakan orang-orang Kristen secara individual, gereja-gereja, atau organisasi-
organisasi Kristen yang bekerja untuk menggenapi Amanat Agung. Gereja Rahasia 
merupakan salah satu cara yang kami gunakan untuk memperlengkapi dan 
mempromosikan pelayanan pemuridan di seluruh dunia. 

 
Kebanyakan dari sumber-sumber kami berasal dari pelayanan Pendeta dan penulis, 

David Platt. David memiliki satu kerinduan yang mendalam dan berkobar-kobar untuk 
pelayanan pemuridan secara global. “Saya percaya bahwa Allah secara unik telah 
menciptakan setiap orang dari antara umat-Nya untuk membawa dampak bagi dunia. 
Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang idealistik, namun saya 
percaya bahwa ini adalah sepenuhnya alkitabiah, yang berakar dalam Mazmur 67:1-2, 
tetapi juga  mencakup Kitab Suci dari awal sampai akhir. Allah sedang berkarya dengan 
memberkati umat-Nya supaya jalan-jalan-Nya dan keselamatan-Nya dapat diperkenalkan 
di antara semua orang.” 

 
Jika anda ingin informasi yang lebih lanjut tentang pelayanan ini atau ingin 

mengetahui lebih lanjut bagaimana anda dapat mendukung usaha-usaha seperti Gereja 
Rahasia, silakan mengunjungi situs kami di DiscipleMakingIntl.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sumber-Sumber Gereja Rahasia 
 
 

SUMBER-SUMBER GEREJA RAHASIA SEBELUMNYA 
 

Sumber-sumber Gereja Rahasia (DVD, CD, dan Penuntun Studi) tersedia untuk dibeli 
di Gereja di Brook Hills dan secara online di Disciple-Making International 
(DiscipleMakingIntl.org). 
 
SUMBER-SUMBER ONLINE  
 

 Sumber-sumber Gereja Rahasia, termasuk rekaman pengajaran setiap sesi dalam 
bentuk audio dan video, penuntun studi yang dapat diunduh dan tautan ke informasi 
tambahan tentang gereja-gereja yang teraniaya, tersedia di situs Gereja Rahasia 
(SecretChurch.org) dan melalui situs DMI (DiscipleMakingIntl.org). 
 
BUKU-BUKU OLEH DAVID PLATT 
 

David Platt adalah penulis dua buku: Radical: Taking Back Your Faith from the 
American Dream, dan Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God. 
Buku-buku ini tersedia secara online di Disciple-Making International 
(DiscipleMakingIntl.org).  

 
Jika anda menginginkan informasi tambahan tentang buku-buku ini, kunjungilah 

RadicalTheBook.com dan RadicalTogether.com. Semua keuntungan dari penjualan  
buku-buku ini dipakai untuk mempromosikan kemuliaan Kristus di seluruh bangsa. 
 

SUMBER-SUMBER TAMBAHAN 
 
Sumber-sumber tambahan seperti khotbah-khotbah, Penuntun Kelompok Kecil, Penuntun 
Ibadah Keluarga, dan yang lainnya tersedia di Disciple-Making International (DMI) website 
(DiscipleMakingIntl.org). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catatan Program 
 

JADWAL MALAM INI 
 

5:00pm Program Dimulai 
6:00pm Pengumuman 
6:05pm Sambutan dari Pendeta David 
6:10pm Ibadah Musikal 
6:30pm Segmen Pengajaran 1 
7:30pm Break 
7:45pm Segmen Pengajaran 2 
8:45pm Kilasan tentang Gereja yang Teraniaya 
8:50pm Doa untuk Gereja yang Teraniaya 
9:10pm Break 
9:25pm Segmen Pengajaran 3 
10:25pm Laporan tentang Persembahan/Kolekte 
10:35pm Break 
10:50pm Segmen Pengajaran 4 
11:50pm Ibadah Musikal 
11:55pm Penutup Program 
 
(Perkiraan jadwal, sewaktu-waktu dapat berubah.) 

 
David akan mengajar malam ini dari English Standard Version (ESV). Ayat-ayat 

Kitab Suci dan referensi dimasukkan dalam Penuntun Studi.  
 
Agar perhatian tidak beralih dari pelajaran, silakan mematikan cell phone menjadi 

“silent” atau “off” selama waktu kita berhimpun bersama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KELUARGA, PERNIKAHAN, SEKS, DAN INJIL 
Gereja Rahasia 

 
Pertanyaan-pertanyaan di depan Kita… 

 
 Apa yang Alkitab katakan tentang keluarga? 
 Apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan? 
 Apa yang Alkitab katakan tentang seks dan seksualitas? 
 Bagaimana semua ini dihubungkan dengan injil? 
 Bagaimana semua ini dihubungkan dengan Amanat Agung 

 
Tantangan Di Sekitar Kita … 

 Dalam Budaya … 
o Imoralitas __________________ yang merajalela  

 
“Revolusi yang paling penting dari abad kedua puluh adalah revolusi seksual ... Kontrasepsi atau 

penggunaan metode-metode kehamilan menggantikan konsepsi atau kehamilan yang biasa. 
Kenikmatan dipisahkan dari tanggung jawab. Seolah-olah yang terjadi ialah bahwa kita telah 

diberikan izin yang melegitimasi arah setiap bagian dari kehidupan kita untuk melayani diri kita 
sendiri. Sejak saat itu, perceraian, pernikahan kembali, aborsi, seks pra-nikah, dan seks di luar nikah, 
serta homoseksualitas telah diterima oleh publik yang presentasenya semakin meningkat. Pornografi 
adalah bisnis besar. Ini bukan hanya satu masalah yang berkaitan dengan masyarakat di luar sana. 

Banyak gereja telah menemukan bahwa banyak anggota mereka yang dilanda oleh pernikahan yang 
gagal dan hubungan yang terlarang atau perselingkuhan, oleh apa yang disebut dosa-dosa pribadi 

yang kemudiaan berubah menjadi keaiban publik, beberapa di antaranya diketahui, beberapa di 
antaranya belum diketahui.” 

Mark Dever 
 

o Tingkat Perceraian yang Meningkat dengan Pesat 
o Degradasi Nilai Pernikahan 
o Kebingungan tentang Gender 
o Industri Seks yang ______________________________- 

 Pornografi … 
 Pemasukan keuangan untuk industri pornografi di seluruh dunia pada tahun 2006 

mencapai setidaknya 97 miliar dolar. Pendapatan di Amerika Serikat, tertinggi 
keempat di antara semua negara, adalah 13,3 miliar dolar. Sebelumnya pada tahun 
2003 pendapatan yang diperoleh di seluruh dunia untuk pornografi adalah 57 
miliar dolar.   

 Pemasukan keuangan untuk industri pornografi di Cina merupakan  yang tertinggi 
pada tahun 2006, yakni 27,4 milyar dolar, lalu Korea Selatan dengan 25,7 milyar 
dolar, dan Jepang dengan 20 milyar dolar 

 Setiap detik, 3.075 dolar dihabiskan untuk pornografi; 28.258 pengguna Internet 
yang membuka situs pornografi; dan 372  pengguna internet yang mencari situs 
pornografi melalui mesin pencari di Internet. 

 Prostitusi … 
 Pada saat ini juga, terdapat 40 juta pelacur yang sedang bekerja di  dunia. Prostitusi 

tersebut telah dilegalkan dan diatur dalam 22 negara (termasuk Austria, Jerman, 
Belanda, Swiss, Mexico, Australia, dan Colombia). 



 
 

 Satu penelitian memperkirakan bahwa satu dari setiap sepuluh orang  di dunia telah 
membeli jasa seorang pelacur. Tingkat prostitusi di  Cina adalah bahwa satu dari 
setiap empat orang telah membeli jasa pelacur. 

 Diperkirakan bahwa sekitar 27 juta orang dewasa dan 13 juta anak di   seluruh 
dunia telah menjadi korban perdagangan manusia, dan sekitar 75-80 persen dari 
perdagangan tersebut diperuntukkan bagi  seks. 

 Perdagangan seks di seluruh dunia adalah satu industri yang mencapai nilai 58 
miliar dolar. 

 Seorang pedagang manusia bisa mendapatkan keuntungan 20 kali lipat dari apa 
yang ia bayarkan untuk seorang gadis. Asalkan gadis  itu tidak secara fisik 
diperlakukan dengan kasar sehingga ia kehilangan kecantikannya, mucikari 
tersebut bisa menjual gadis itu  lagi dengan harga yang lebih besar karena ia telah 
melatih gadis itu dan menghancurkan jiwanya, yang akan meringankan kerumitan  
bagi calon pembeli yang berikutnya. Satu studi pada tahun 2003 di  Belanda 
menemukan bahwa, rata-rata, seorang budak seks tunggal  memberikan 
keuntungan kepada mucikarinya setidaknya $ 250.000 per tahun. 

 Para pedagang seks menggunakan berbagai cara untuk  mengkondisikan korban-
korban mereka, termasuk membiarkan mereka kelaparan, pemerkosaan, 
pemerkosaan oleh kelompok gang,  kekerasan fisik, pemukulan, kurungan, ancaman 
kekerasan terhadap korban dan keluarga korban, penggunaan narkoba yang 
dipaksakan,  dan mempermalukan korban. Para korban menderita kerugian fisik  

       dan psikologis yang menghancurkan kehidupan mereka. Namun,  karena kendala 
bahasa, dan kurangnya pengetahuan tentang  layanan yang tersedia dan frekuensi 
pemindahan para korban oleh  para pedagang, maka para korban perdagangan 
manusia ini dan pelaku-pelakunya sulit ditangkap. 

 Beberapa negara menduduki urutan tertinggi sebagai negara-negara  sumber 
perdagangan manusia, termasuk Belarus, Republik  Moldova, Federasi Russia, 
Ukraina, Albania, Bulgaria, Lithuania, Romania, Cina,Thailand, and Nigeria. Belgia, 
Jerman, Yunani, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Turkey, and Amerika Serikat 
menduduki  urutan tertinggi sebagai negara-negara tujuan bagi para korban  

       perdagangan manusia. 
 Menurut UNICEF (Lembaga Bantuan Kemanusiaan dari Perserikatan  Bangsa-

Bangsa), selama 30 tahun terakhir, lebih dari 30 juta anak- anak telah dieksploitasi 
secara seksual melalui perdagangan  manusia. 

 Lebih dari 100.000 anak perempuan Nepal semuda sembilan tahun  telah dijual ke 
pusat-pusat prostitusi di India selama dekade terakhir.  Lebih dari 10.000 anak yang 
berusia antara 6 sampai 14 tahun saat  ini berada di rumah-rumah bordil di Sri 
Lanka. 

 Perdagangan manusia merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling cepat 
berkembang di dunia ini karena risikonya yang  relatif rendah disertai dengan 
potensi keuntungan yang tinggi.  Organisasi-organisasi kriminal semakin tertarik 
dengan  perdagangan manusia karena, tidak seperti obat-obatan terlarang,  

        manusia bisa dijual berulang kali. 
 Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, perdagangan  manusia 

merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perjuangan  hak asasi manusia pada 
abad ini, baik di Amerika Serikat maupun di  

       seluruh dunia. 
o Industri-Industri Aborsi yang Mematikan 

 46 juta aborsi terjadi setiap tahun di dunia. 



 
 

 130.000 aborsi terjadi setiap hari. 
 

“Jika saya mengaku dengan suara yang paling keras dan memberikan eksposisi yang paling jelas 
tentang setiap bagian kebenaran Allah, kecuali hal yang dunia dan Iblis jadikan sebagai objek 

serangan mereka, maka itu berarti saya tidak mengakui Kristus. Di mana pertempuran berkecamuk, 
di situlah kesetiaan seorang prajurit dibuktikan, dan menjadi statis pada semua front pertempuran 

merupakan pelarian belaka, dan jika ia mundur karena ketakutan pada saat itu, maka itu adalah aib 
baginya. 

Martin Luther 
 
 Di dalam Gereja … 

o Sikap Ketidakpedulian Yang Sangat Nyata Terhadap Budaya. 
 

“Kita harus bertanya di mana kita sebagai kaum Injili berada dalam pertempuran untuk kebenaran 
dan moralitas dalam budaya kita. Apakah kita sebagai orang-orang Injili berada di garis depan 

dalam mempertahankan iman dan dalam menantang kerusakan moral yang terjadi selama empat 
puluh sampai enam puluh tahun terakhir ini? Sebagian besar dunia Injili belum aktif dalam 
pertempuran tersebut, atau bahkan tidak mampu melihat bahwa kita sedang berada dalam 

pertempuran ... Enam puluh tahun terakhir ini telah melahirkan satu bencana moral, dan apa yang 
telah kita lakukan? Sayangnya kita harus katakan bahwa dunia Injili telah menjadi bagian dari 
bencana tersebut. Lebih daripada ini, respon kaum Injili sendiri telah menjadi satu bencana. Di 

manakah suara yang jelas yang berbicara tentang isu-isu penting yang sedang hangat 
dipermasalahkan, dengan memberikan jawaban-jawaban yang khas alkitabiah dan berciri Kristen? 

Dengan air mata kita harus mengatakan bahwa hal itu tidak ditemukan dan bahwa satu segmen 
besar dalam dunia Injili telah telah tergoda oleh roh dunia pada zaman ini. Dan lebih daripada ini, 

kita dapat melihat bahwa masa depan akan dilanda terus oleh bencana ini jika dunia Injili tidak 
mengambil sikap untuk mempertahankan kebenaran Alkitab dan moralitas dalam seluruh spektrum 

kehidupan.” 
Francis Schaeffer 

 
o Peniruan Praktis Akan Cara-Cara Dunia Ini. 

 
“Jika kita melihat banyak pemimpin Injili kita dan pada banyak literatur injili, kita menemukan 

pandangan destruktif yang sama tentang perceraian, feminisme ekstrim, dan bahkan 
homoseksualitas seperti yang kita temukan di dunia ini... Evangelikalisme (Gerakan Kaum Injili) telah 

sangat disusupi dengan semangat dunia pada zaman kita ini dalam kaitan dengan pernikahan dan 
moralitas seksual ... Ada orang-orang yang menyebut diri mereka injili [orang-orang Kristen yang 

percaya pada Alkitab] dan yang termasuk dalam kepemimpinan kaum Injili yang sepenuhnya 
menyangkali pola alkitabiah tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan di rumah dan di 

gereja. Ada banyak orang pada saat ini yang menerima gagasan kesetaraan tanpa pembedaan dan 
dengan sengaja menyisihkan apa yang Alkitab ajarkan. Dan ada orang-orang lain yang menyebut diri 

mereka injili tetapi yang kemudian menegaskan penerimaan mereka akan homoseksualitas dan 
bahkan gagasan tentang "pernikahan" homoseksual ... Gagasan tentang kebebasan yang mutlak, 
kebebasan yang otonom dari batas-batas yang Allah telah tentukan mengalir ke gagasan tentang 

kesetaraan tanpa pembedaan, yang mengalir ke dalam penyangkalan akan apa sebenarnya artinya 
menjadi laki-laki dan perempuan, yang mengalir ke aborsi dan homoseksualitas, dan kehancuran 

rumah tangga dan keluarga, dan akhirnya kehancuran budaya kita.  
 Francis Schaeffer 

 



 
 

o Perilaku yang tidak bermoral di antara ________________________ di gereja. 
 Dari antara lebih dari 1.000 pendeta yang disurvei secara anonim dalam satu survei  … 

 38 persen mengatakan mereka telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian. 
 30 persen mengatakan bahwa mereka telah melakukan perselingkuhan atau telah 

satu kali melakukan hubungan seksual  dengan anggota gereja atau pengunjung 
gereja. 

 Menurut penelitian lembaga Studi Barna dan dari lembaga Fokus Pada Keluarga,  
 Sebanyak 50 persen dari pernikahan para pendeta akan berakhir dengan perceraian 
 Hampir 40 persen dari para pendeta mengakui bahwa mereka telah melakukan 

perselingkuhan sejak awal pelayanan mereka 
 Lebih dari 50 persen dari para pendeta ini mengatakan bahwa  mereka telah 

mengunjungi situs-situs pornografi di internet pada     tahun yang lalu. Sekitar 30 
persen dari para pendeta ini telah melakukannya pada bulan yang lalu. 

o Pertempuran teologis di antara denominasi-denominasi. 
 

“Perpecahan yang terdalam yang memisahkan kaum Injili satu dengan yang lain di Amerika Serikat 
pada saat ini bukanlah perbedaan pandangan mengenai ibadah, atau musik, atau sistem 

pemerintahan gereja, atau kehendak bebas, atau kedaulatan ilahi, atau karunia-karunia Roh Kudus. 
Hal yang paling dalam dan yang paling kontroversial yang membawa perpecahan di antara kaum 

Injili di Amerika saat ini adalah adanya perbedaan pandangan tentang seks.” 
Daniel Heimbach 

 
 Kelompok Anglikan menyerang kelompok Anglikan yang lain. 

 
“Ke Sepuluh Perintah Allah sebenarnya didasarkan pada ‘prasangka-prasangka kesukuan, stereotip, 

dan pengetahuan yang terbatas dari orang-orang yang menciptakannya." Karena itu, standar seksual 
alkitabiah "harus ditelanjangi dengan segera sebagai hal yang imoral dan ... harus dihapus dari 

pedoman-pedoman etis yang ingin kita ikuti pada saat ini.’"  
 Retired Bishop John Shelby Spong 

 
 Kelompok Methodis melawan kelompok Methodis 
 Kelompok Baptist melawan kelompok Baptis 
 Kelompok Lutheran berada dalam gejolak 
 Kelompok Presbiterian terpecah 
 Kelompok Katolik terkejut dan bingung 

o Pendekatan Kelompok Liberal terhadap Kitab Suci 
 

“Gerakan feminis dalam budaya Barat sedang terlibat dalam penghukuman yang berjalan lambat 
terhadap Kristus dan Yahweh. Namun sangat sedikit dari perempuan dan laki-laki yang sekarang 
bekerja ... [Untuk mengubah moralitas seksual] dalam Kekristenan dan Yudaisme yang menyadari 

sejauh mana mereka telah tersesat ... Mereka memahami diri mereka sedang meningkatkan praktek 
agama mereka ... Saya tidak setuju ... Reformasi yang sedang diusahakan oleh para perempuan 
Kristen dan Yahudi merupakan penyimpangan besar dari tradisi. Ketika kaum feminis berhasil 

merubah kedudukan perempuan dalam Kekristenan dan Yudaisme, mereka akan mengguncangkan 
agama-agama ini sampai ke akar-akar mereka.”  

Naomi Goldenberg 
 

“Bukan hanya penganiayaan itu sendiri yang harus kita takuti, bukan hanya kekuatan-kekuatan dari 
luar yang secara terbuka mengadakan penyerangan untuk menggulingkan dan mengalahkan hamba-



 
 

hamba Allah. Adalah cukup mudah untuk menjadi waspada bilamana bahaya yang datang dapat 
dilihat dengan jelas. Seseorang dapat membangkitkan keberaniannya untuk melawan ketika Musuh 
sedang menunjukkan dirinya dalam warna aslinya. Namun diperlukan kesadaran untuk takut dan 

berhati-hati terhadap Musuh ketika ia merayap secara diam-diam, ketika ia memperdaya kita dengan 
menampilkan kedamaian dan merangsak maju dengan pendekatan-pendekatan yang tersembunyi 

yang karenannya ia telah diberi julukan "Si Ular.' ...  
Mereka yang telah lolos dari jeratannya ketika mereka masih dalam kebutaan dalam agama yang 

lama (kekafiran), diperdaya olehnya, dan ia membawa mereka ke jalan baru yaitu ilusi. Ia merenggut 
orang-orang dari dalam Gereja sendiri, dan sementara mereka berpikir bahwa mereka telah 

mendekati cahaya dan sekarang telah melewati kegelapan dunia, ia menjerumuskan mereka secara 
tiba-tiba ke dalam jenis kegelapan yang lain. Mereka masih menyebut diri mereka Kristen setelah 

meninggalkan Injil Kristus dan ketaatan kepada hukum [moral] Nya. Meskipun mereka sudah 
berjalan dalam kegelapan, mereka berpikir bahwa mereka masih menikmati cahaya." 

Cyprianus 
 

o Kurangnya kepercayaan akan Allah.    
Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman 
TUHAN. Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, 
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 

Yeremia 2:12-13 
 

TUHAN berfirman kepadaku dalam zaman raja Yosia: "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan 
Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke 
bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya 

ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya 
perempuan yang tidak setia. Dilihatnya, bahwa oleh karena zinahnya Aku telah menceraikan Israel, 

perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai; namun Yehuda, saudaranya 
perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya 

yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. 
Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali 

kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman TUHAN." Dan TUHAN 
berfirman kepadaku: "Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar dari pada 
Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, 

katakanlah: Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku tidak 
akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan 
murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka 

terhadap TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah 
setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara-Ku, demikianlah firman TUHAN." 

Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman TUHAN, karena Aku telah menjadi tuan 
atas kamu! Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, 

dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai 
dengan hati-Ku; mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila 
pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, 

maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul 
dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya 

kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta TUHAN, dan segala bangsa akan berkumpul 
ke sana, demi nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut 

kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan 
mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah Kubagikan kepada nenek 

moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di 



 
 

tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang 
paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak akan 

berbalik dari mengikuti Aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak setia terhadap 
temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN. 
Dengar! Di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab 
mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan TUHAN, Allah mereka. Kembalilah, hai 

anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." "Inilah kami, kami 
datang kepada-Mu, sebab Engkaulah TUHAN, Allah kami. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan 

adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada TUHAN, Allah 
kita, ada keselamatan Israel! 

Yeremia 3:6-23 
 

dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu 
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 

mereka, serta memulihkan negeri mereka 
2 Tawarikh 7:14 

 
 Di dalam Rumah Tangga … 

o Pernikahan Yang Mengalami Masalah 
o Orang Tua _____________________ 
o Anak-Anak yang Mengalami Luka-Luka Batin 
o Kekacauan Seksual 
o ______________________Tanggung Jawab 
o Penyalahgunaan Otoritas 

 
“Pertaruhan dalam konflik saat ini tentang seks telah menjadi lebih kritis, lebih sentral, dan lebih 

penting daripada kontroversi lainnya yang pernah dikenal oleh gereja. Ini adalah satu pernyataan 
yang penting, tetapi saya membuatnya dengan tenang, tanpa berlebihan. Konflik tentang seks pada 
saat ini bukan hanya membawa tantangan terhadap tradisi, ortodoksi, dan penghormatan terhadap 
otoritas di berbagai bidang seperti pentahbisan pendeta atau iman, pernikahan, dan peran gender. 

Dan itu tidak hanya mempengaruhi doktrin-doktrin penting seperti kesucian hidup manusia, otoritas 
dan kebenaran Kitab Suci, Trinitas, dan inkarnasi Kristus. Sebaliknya, perang tentang seks di antara 

orang-orang Kristen pada masa kini telah berkecamuk juga dalam hal-hal yang benar-benar esensial 
dari iman Kristen, yang tanpa hal-hal yang esensial ini tidak seorang pun yang sebenarnya dapat 

menjadi Kristen pada awalnya -- hal-hal seperti dosa, keselamatan, Injil, dan identitas Allah sendiri. 
Daniel Heimbach 

 
Jadi Mengapa Kita Ada Di Sini? 

 
 Kita ingin agar Injil menawan keluarga-keluarga kita. 

o Kita sedang terlibat dalam satu peperangan spiritual.   
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 

Efesus 6:1 
 

Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-
aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 

1 Petrus 5:8 
 

o Kita diperlengkapi dengan ______________________ spiritual.   



 
 

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami 
dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa 
Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang 

dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan 
akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 

2 Korintus 10:3-5 
 

 Kita ingin agar Injil menjadi __________________dalam pernikahan kita.   
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. 
Efesus 5:31-32 

 
 Kita ingin agar Injil ________________________ dalam seksualitas kita.   

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya 
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman 

kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi." Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-

tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan 
menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala 

yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi 
makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh 

amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. 
Kejadian 1:27-31 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, 

tetapi mereka tidak merasa malu. 
Kejadian 2:24-25 

 
 Kita ingin agar injil __________________________ke seluruh keluarga.   

Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang 
mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." 

Kejadian 12:3 
Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak 
dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan 

takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang 

duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" 
Wahyu 7:9-10 

 
o Kita ingin memuridkan segala bangsa.   

 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

Matius 28:19-20 
 

o Kita ingin memuridkan __________________________ yang kemudian.   



 
 

Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah 
telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau 

mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang 
diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-

anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada 
TUHAN dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya. Telah 

ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita 
diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh 

angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya 
kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan 

perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya; dan jangan seperti nenek 
moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan 

tidak setia jiwanya kepada Allah. 
Mazmur 78:1-8 

 
o Kita ingin memuridkan orang melalui ______________________.   

Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon 
Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah 

engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku 
yang di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku 

akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan 
kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan 

di dunia ini akan terlepas di sorga." 
Matius 16:15-19 

 
 Kita harus berhati-hati untuk tidak meninggikan ______________ dan mengabaikan  gereja. 
 Kita harus berhati-hati untuk tidak meninggikan ____________ dan mengabaikan  keluarga. 
 Ingat perbedaan-perbedaan kunci… 

 Keluarga mencakup orang-orang bukan-Kristen … 
o Tetapi gereja mencakup ____________________ orang-orang Kristen.   

 
Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu 
perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barangsiapa 

mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi 
anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku. 

Matius 10:35-37 
 

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, 

anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 
seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 

disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang 
kekal. 

Markus 10:29-30 
 

 Keluarga adalah satu institusi yang sementara … 
o Tetapi gereja adalah satu institusi yang ____________________   

 



 
 

Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti 
malaikat di sorga. 

Matius 22:30 
 

  Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada 
orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian 

karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia 
mengerti." 

Matius 19:12 
 

 Keluarga memiliki satu tanggung jawab yang unik untuk anggota-anggotanya di 
rumah...  
 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 
Hormatilah ayahmu dan ibumu -- ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari 

janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah 
bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat 

Tuhan. 
Efesus 6:1-4 

 
Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang 

itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 
 1 Timotius 5:8 

 
o Tetapi gereja memiliki tanggung jawab ____________________ untuk semua   anggota 

dalam tubuh Kristus.   
 

Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegorlah 
orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-

perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-
benar janda. 

1 Timotius 5:1-3 
 

Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan: "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak 
dapat berkata kepada kaki: "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota 

tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh 
yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan 
terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak 

dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, 
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan 

terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling 
memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika satu 
anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu 

masing-masing adalah anggotanya. 
1 Korintus  12:21-27 

 
 Keluarga memiliki satu peranan dalam Amanat Agung … 

 



 
 

Kemudian Paulus meninggalkan Atena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan 
seorang Yahudi bernama Akwila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, 

isterinya, karena kaisar Klaudius telah memerintahkan, supaya semua orang Yahudi meninggalkan 
Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia 

tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama 
tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha 

meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 
Kisah Para  Rasul 18:1-4 

 
o Tetapi gereja ______________________ untuk Amanat Agung.   

Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu 
Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, 

sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan 
Kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan 
setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus 

dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam 
perahu. Yesus memanggil merekadan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu 

mengikuti Dia. 
Matius 4:18-22 

 
Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 

Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati 
mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu 

pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan 
Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Matius 28:16-20 

 
Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan? 

 
 Marilah kita mendengarkan _______________________ Allah.  

 
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan 

demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan 
Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan 

dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: Beritakanlah 
firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan 

nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak 
dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut 

kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari 
kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 

2 Timotius 3:16-4:4 
 

o Firman adalah satu-satunya sumber ______________________ saya. 
 Otoritas seorang pengkhotbah BUKAN terletak pada pribadinya. 
 Otoritas seorang pengkhotbah BUKAN terletak pada organisasi. 
 Otoritas seorang pengkhotbah BUKAN terletak pada kemampuan intelektualnya 
 Otoritas seorang pengkhotbah BUKAN terletak pada kemampuan psikologisnya. 



 
 

 Otoritas seorang pengkhotbah BUKAN terletak pada pengalamannya. 
 Otoritas seorang pengkhotbah HANYA terletak pada Kitab Suci. 

o Firman adalah sumber _________________________________ kita yang terutama . 
 Kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mendengarkan Firman.   

 
Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku; rumah apakah 

yang akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku? Bukankah 
tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? demikianlah firman TUHAN. 
Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya 
dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia 

juga, orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing, orang 
mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan 

kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu: sama seperti mereka lebih menyukai jalan 
mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah Aku lebih menyukai 
memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang 
ditakutkan mereka; oleh karena apabila Aku memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila Aku 

berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan lebih 
menyukai apa yang tidak Kukehendaki. Dengarlah firman TUHAN, hai kamu yang gentar kepada 

firman-Nya! Saudara-saudaramu, yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu 
menghormati nama-Ku, telah berkata: "Baiklah TUHAN menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami 

melihat sukacitamu!" Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. 
Yesaya 66:1-5 

 
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 

 Roma 10:17 
 

 Kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk ______________________ Firman.  
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau 

dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat 
dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 

2 Timotius 2:1-2 
 

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu 
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan 

mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 
Kolose 3:16 

 
 Kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menaati Firman.   

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada 
korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya! Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek 

moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka 
sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; hanya yang berikut inilah yang telah 

Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu 
akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu 

berbahagia! 
Yeremia  7:21-23 

Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak 
demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak 

melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang 
sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa 



 
 

bagaimana rupanya. Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang 
memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk 

melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 
Yakobus 1:22-25 

 
 Marilah kita bersandar pada _________________________ Allah.   

 
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita 

supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup 
bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan 
pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita 
dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, 

yang rajin berbuat baik. 
Titus 2:11-14 

 
o Anugerah-Nya menutupi __________________________ kita.   

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang 

pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi 

dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus 
dan dalam Roh Allah kita. 

1 Korintus 6:9-11 
 

 Larilah ke salib.   
 

Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: Ia telah melucuti 

pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam 
kemenangan-Nya atas mereka. 

Kolose 2:13-15 
 

 Bersandarlah pada salib.   
 

TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 
Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya 

kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan 
kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang 
takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita. 

Mazmur 103:8-12 
 

 Bersukacitalah dalam salib.   
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, 
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 

Roma 8:1-2 



 
 

o Anugerah-Nya memberdayakan masa kini kita.  
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 

aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

Galatia 2:20 
 

o Anugerah-Nya menjamin ________________________ kita.   
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya 

kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan --dan di dalam Kristus Yesus Ia 

telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya 
pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang 

melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
Efesus 2:4-7 

 
 Marilah kita hidup untuk _____________________________ Allah.   

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak 

dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun Jemaat Allah. Sama seperti aku juga 
berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi 
untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti 

aku juga menjadi pengikut Kristus 
 1 Korintus 10:31-11:1 

 
o Marilah kita belajar bagaimana … 

 Allah telah menetapkan keluarga-keluarga kita untuk mendemonstrasikan   
kemasyhuran-Nya. 

 Allah telah merancang pernikahan-pernikahan kita untuk merefleksikan  rahmat-Nya. 
 Allah telah menciptakan seksualitas kita untuk mempertunjukkan supremasi-Nya. 

o Marilah kita tinggalkan tempat ini dengan … 
 Satu kerinduan yang mendalam untuk hidup bagi ____________ Allah di rumah-rumah kita.   

Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada 
siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai 
Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami 

akan beribadah kepada TUHAN!" 
Yosua 24:15 

 
 Satu hasrat sekuat satu perlawanan terahadap kematian itu sendiri untuk  

       memuji Allah di antara segala bangsa.   
Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian. Kiranya Allah mengasihani 
kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di 

bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya 
Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita 
dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku 
bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa 
semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah kita, memberkati kita. 

Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! 
Mazmur 67 

 



 
 

 Kita memiliki seorang ____________________ yang besar…   
Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di 
antara segala suku bangsa. Sebab TUHAN maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari pada 
segala allah. Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi TUHANlah yang menjadikan 

langit. Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-
Nya. Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berilah 

kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! 
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai 

segenap bumi! Katakanlah di antara bangsa-bangsa: "TUHAN itu Raja! Sungguh tegak dunia, tidak 
goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran." Biarlah langit bersukacita dan bumi 

bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di 
atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, sebab Ia 
datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa 

dengan kesetiaan-Nya. 
 Mazmur 96:3-13 

 
 Kita memiliki satu injil yang luar biasa …   

 
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang 

menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, 

seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman. 
Roma 1:16-17 

 
o Ada pengharapan bagi mereka yang terluka!   

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-
Ku pun ringan." 
Matius 11:28-30 

 
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya 
pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. 

 1 Petrus 5:6-7 
 

o Ada kasih bagi mereka yang terhilang!   
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 

Lukas 19:10 
 

o Ada keindahan bagi mereka yang telah menjadi remuk!   
 

Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku 
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang 
remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-

orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari 
pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada 
mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian 
ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka "pohon tarbantin kebenaran", 

"tanaman TUHAN" untuk memperlihatkan keagungan-Nya. 



 
 

Yesaya 61:1-3 (lihat juga Lukas 4:17-19) 
 

 Ia membuat mereka yang ___________________ menjadi kuat!   
Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. 

Mazmur 46:1 
 

Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 

kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam 
kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena 

Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 
2 Korintus 12:9-10 

 
 Ia  membuat mereka yang najis menjadi suci!   

Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia 
menghampiri Batsyeba. 

Mazmur 51:1-2 
 

Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak 
mengingat-ingat dosamu. 

Yesaya  43:25 
 

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah 

mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu 
kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak 

memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada 
kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan 

perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan 
Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia 

kita dibenarkan oleh Allah. 
  2 Korintus 5:17-21 

 
 Ia membuat yang mati menjadi ____________________!   

 
Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup 

walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati 
selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" 

Yohanes 11:25-26 
 

Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun 
manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada 

penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 

2 Korintus 4:16-18 
 

Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di 
tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi 



 
 

umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata 
mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau 

dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: 
"Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala 

perkataan ini adalah tepat dan benar. 
Wahyu 21:3-5 

 
Jadi Apa Yang Menjadi Rencana Kita? 

 
 Landasan-Landasan Injil 

o Karakter Allah 
o Keberdosaan Manusia 
o Kecukupan Kristus 
o Perlunya Iman 
o Urgensi Kekekalan 

 Rancangan Allah 
o Injil dan Seksualitas 
o Injil dan Pernikahan 
o Injil dan Tugas Orang Tua 
o Injil dan Anak-Anak Yatim 
o Injil dan Status Melajang 
o Injil dan Para Janda 

 Penyimpangan Manusia 
o Injil dan Perceraian 
o Injil dan Homoseksualitas 
o Injil dan Aborsi 
o Injil dan Poligami 
o Injil dan Pornografi 

 Isu-Isu Khusus 
o Perbedaan seksual di dalam Gereja 
o Dosa Seksual di dalam Gereja 
o Pemuasan Seksual di dalam Pernikahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LANDASAN-LANDASAN INJIL 
 

“Injil bukanlah satu kelas di antara banyak kelas yang anda akan hadiri selama hidup anda sebagai 
seorang Kristen -- Injil adalah seluruh bangunan di mana semua kelas berlangsung! Bilamana 

didekati dengan benar, semua topik yang anda akan pelajari dan berfokus sebagai seorang percaya 
akan ditawarkan kepada anda "dalam dinding-dinding" Injil yang mulia ini ... [Tidak ada sesuatu pun 

dalam kehidupan Kristen] yang dapat dipahami secara benar jika terpisah dari anugerah Allah 
melalui kematian Yesus. Topik-topik ini, bahkan semua topik, harus dipelajari melalui lensa Injil. 

C.J. Mahaney 
 

“Injil tidak hanya merupakan berita yang paling penting dalam seluruh sejarah. Injil adalah satu-
satunya berita yang penting dalam seluruh sejarah. Namun kita membiarkan ribuan orang yang 

mengaku sebagai orang Kristen untuk menjalani seluruh kehidupan mereka tanpa memahami Injil 
dengan jelas dan tanpa mengalami sukacita hidup di dalamnya.”  

Jerry Bridges 
 

“Injil tidak dapat diberitakan dan didengar dengan cukup, karena Injil itu tidak dapat dipahami 
dengan cukup baik ... Selain itu, tugas kita yang terbesar adalah untuk membuat anda setia kepada 

artikel atau doktrin ini dan untuk mewariskan harta ini kepada anda bilamana kita mati.” 
Martin Luther 

 
Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang 

disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, aitu kebenaran Allah karena iman dalam 
Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah 
berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 

cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi 
jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-

Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 
Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar 

dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 
Roma 3:21-26 

 
Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil dan penuh rahmat 

telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak mempunyai pengharapan, dan Ia telah 
mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi daging, untuk menanggung 

murkaNya terhadap dosa melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan kuasa-Nya atas 
dosa melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang percaya kepada-Nya akan diperdamaikan 

dengan Allah untuk selamanya . 
 

 Karakter Allah 
 Keberdosaan Manusia 
 Kecukupan Kristus 
 Perlunya Iman 
 Urgensi Kekekalan 

Karakter Allah 
Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil dan penuh 

rahmat telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak mempunyai pengharapan, dan 
Ia telah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi daging, untuk 



 
 

menanggung murkaNya terhadap dosa melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan 
kuasa-Nya atas dosa melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang percaya kepada-Nya akan 

diperdamaikan dengan Allah untuk selamanya 
 

 Ia adalah Pencipta kita.   
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi 

Kejadian 1:1 
 

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari 
ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Ny 

 Yesaya 40:28 
 

o Kita adalah milik-Nya.   
Akulah TUHAN, Yang Mahakudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. 

Yesaya 43:15 
:16 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 

yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 
maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 

Kolose 1:16 
 

 Ia adalah Hakim kita.    
 

Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat 
yang tinggi. 
Mazmur 7:8 

 
Tetapi TUHAN semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilan-Nya, dan Allah yang maha 

kudus akan menyatakan kekudusan-Nya dalam kebenaran-Nya 
 Yesaya 5:16 

 
o Kita harus memberi pertanggungjawaban kepada-Nya.   

 
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang 

dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan 
geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, 

melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang 
hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, 
kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama 

orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. 
Roma 2:6-11 

 

 Ia adalah Juruselamat kita.    
 

Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku 
Yesaya 43:11 

 
o Kita membutuhkan-Nya.    

 



 
 

Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, 
dan tidak ada juruselamat selain dari Aku. 

Hosea 13:4 
 

 
Keberdosaan Manusia 

 
Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil dan penuh rahmat 

telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak mempunyai pengharapan, dan Ia 
telah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi daging, untuk menanggung 
murkaNya terhadap dosa melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan kuasa-Nya atas 
dosa melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang percaya kepada-Nya akan diperdamaikan 

dengan Allah untuk selamanya 
 
 

 Kita secara moral adalah jahat.    
 
Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat 

dari langit, 
Kejadian 8:2 

 
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu 

yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 
Lukas 11:13 

 

 Kita secara rohani adalah sakit.   
 

Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 
Matius 9:12 

 

 Kita adalah budak-budak dosa.    
 
Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, 

adalah hamba dosa. 
Yohanes 8:34 

 
Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai 

hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa 
yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada 
kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang 

kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah 
dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia 

karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu 
menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian 
hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang 
membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 

Roma 6:16-20 
 



 
 

dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis yang telah 
mengikat mereka pada kehendaknya. 

 2 Timotius 2:26 
 

 Kita buta terhadap _____________________________.    
 
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga 

mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 
2 Korintus 4:4 

 
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya 

adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara 
rohani. 

1 Korintus 2:14 
 

dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang 
ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 

Efesus 4:18 
 

 Kita adalah anak-anak yang dimurkai.    
 

Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 
nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 

adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 
Efesus 2:3 

 
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia 

adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 
menjadikan dirinya musuh Allah. 

Yakobus 4:4 
 
Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-

lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. 
Roma 5:10 

 

 Kita secara rohani adalah ___________________.    
 

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 
Efesus 2:1 

 
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 

maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 
dosa. 

Roma 5:12 
 
Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati 

dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 
Efesus 5:14 



 
 

 
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan 

kita. 
Roma 6:23 

 
 

Kecukupan Kristus 
 

Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil dan 
penuh rahmat telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak 

mempunyai pengharapan, dan Ia telah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, 
yang adalah Allah yang menjadi daging, untuk menanggung murkaNya 

terhadap dosa melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan 
kuasa-Nya atas dosa melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang 
percaya kepada-Nya akan diperdamaikan dengan Allah untuk selamanya. 

 
 __________________________-Nya mempertunjukkan kebenaran Allah.   
 

Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. 
1 Petrus 2:22 

 
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 

kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 
Ibrani 4:15 

 
Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan 

kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku? 
Yohanes   8:46 

 

 ___________________________-Nya memuaskan tuntutan murka Allah.   
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari 

murka Allah. 
Roma 5:9 

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 
2 Korintus 5:21 

 

 __________________________-Nya mendemonstrasikan kuasa Allah.   
Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan, dan kamu telah 
dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.1 Dalam Dia kamu telah 

disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri 
dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, 

dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang 
telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu 
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, 
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh 

ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan 



 
 

memakukannya pada kayu salib: Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa 
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka. 

Kolose  2:9-15 
 

Perlunya Iman 
•• Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil 

dan penuh rahmat telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak 
mempunyai pengharapan, dan Ia telah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, yang 

adalah Allah yang menjadi daging, untuk menanggung murkaNya terhadap dosa 
melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan kuasa-Nya atas dosa 

melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang percaya kepada-Nya akan 
diperdamaikan dengan Allah untuk selamanya. 

 
 Kristus adalah ________________________ keselamatan kita.   

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya 
kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan --dan di dalam Kristus Yesus Ia 

telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya 
pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang 

melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
Efesus 2:4-7 

 

 Iman adalah ______________________ keselamatan kita.  
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 

Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi 
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, 
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum 

Taurat. Sebab: "tidak ada seorang pun yang dibenarkan" oleh karena melakukan hukum Taurat. 
Galatia 2:15-16 

 
o Melalui iman yang _____________________ kepada Kristus, kita dinyatakan benar di hadapan  

       Allah Bapa.    
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 

karena Tuhan kita, Yesus Kristus. 
Roma 5:1 

 
Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-
lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! Dan bukan 
hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita 

telah menerima pendamaian itu. 
Romans 5:10-11 

 
 Kita mengalami ______________________ baru.   

Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? 
Tidak adilkah Allah -- aku berkata sebagai manusia -- jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali 

tidak! Andaikata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran 
Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai 

orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, bahwa kita berkata: 
"Marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul dari padanya." Orang semacam itu sudah 



 
 

selayaknya mendapat hukuman. 
Yohanes 3:5-8 

 

 Allah membuka mata kita.   
 

Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan 
kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah. 

Yohanes  3:3 
 

 

 Allah mengubah _____________________ kita.   
 
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu 

itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi 
karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh 

Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya 
kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, 

sesuai dengan pengharapan kita. 
Titus 3:4-7 

 
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, 

oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. 
1 Petrus 1:23 

 

 Allah menyanggupkan iman kita.   
 

Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. 
Yohanes 6:44 

 
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: "Jadi 

kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." 
 Kisah Para Rasul 11:18 

 
Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu 
yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-

bangsa lain kepada iman. 
 Kisah Para Rasul 14:27 

 
  dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia 

menyucikan hati mereka oleh iman. 
Kisah Para Rasul 15:9 

 
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual 

kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 

 Kisah Para  Rasul 16:14 
 

 



 
 

o Oleh anugerah-Nya, kita __________________ dari dosa kita dan dari diri  sendiri.    
 

Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu 
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 

karunia Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 2:38 

 
o Oleh anugerah-Nya, kita ____________________Yesus sebagai Juruselamat dan Tuhan. 

 
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu 

salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." 
Kisah Para Rasul 2:36 

 
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi 

rumahmu." 
 Kisah Para  Rasul 16:31 

 
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, 

bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 
Roma 10:9 

 
o Oleh iman yang terus-menerus kepada Kristus, kita sekarang dapat berjalan  

        bersama Allah sebagai Sahabat kita.   
 

Orang itu keluar, lalu menceriterakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah 
menyembuhkan dia. 

Yohanes 5:15 
 
 

 Kita mengalami satu __________________________yang baru.   
 
Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah 
orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. 
Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai 
pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku 

hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku 
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan 
menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada 

kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. 
Galatia 2:17-21 

 
Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang 

pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam 
Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 

hidup. 
 1 Yohanes 2:4-6 

 



 
 

 Perbuatan adalah __________________ keselamatan kita.  
 
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal 
ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau 
saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara 
kamu berkata: "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang!", tetapi ia 
tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga 

halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah 
mati. Tetapi mungkin ada orang berkata: "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan", aku akan 
menjawab dia: "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 

kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah saja? 
Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang 

bebal, maukah engkau mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 
Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia 

mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan 
perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan 
demikian genaplah nas yang mengatakan: "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut: "Sahabat 
Allah." Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan 

hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-
perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu 

menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian 
jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. 

Yakobus 2:14-26 
 

 
o Iman ______________________ perbuatan.  

 
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan 

keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih 
pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik 

kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. 
Filipi 2:12-13 

 
o Perbuatan __________________________ iman.  

 
 Allah memuliakan diri-Nya dalam keselamatan yang diberikan-Nya dengan  

        cuma-cuma.   
 

Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya 
perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak;  tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia 

datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam 
Allah." 

Yohanes 3:20-21 
 

 
 Allah memuliakan diri-Nya dalam kehidupan kita yang dipuaskan.   

 



 
 

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu 
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 

Matius  5:16 
 

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya 
mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

Yohanes 10:10 
 

 Baik landasan (Kristus), sarana (iman), maupun bukti (perbuatan) keselamatan kita  
      semuanya hanya mungkin oleh _____________________ Allah.   
 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita 
ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan 

Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 
Efesus 2:8-10 

 
  Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku 

telah menganiaya Jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada 
sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah 
bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah 

yang menyertai aku. 
11 Korintus 15:9-10 

 
Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-

bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan 
kemuliaan! Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang 

kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam 
Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, 

yang bekerja dengan kuat di dalam aku. 
  Kolose 1:27-29 

 

 Baik landasan (Kristus), sarana (iman), maupun bukti (perbuatan-perbuatan) keselamatan  
       kita semuanya pada akhirnya melibatkan ______________________ di hadapan Allah.   
 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, 
melainkan dia yang melakukan. 

Matius 7:21 
 

Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 
Matius 24:13 

 
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang 

dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan 
geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, 

melainkan taat kepada kelaliman. 
 Roma 2:6-8 

 



 
 

sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya, untuk 
menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus 
bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan 
Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang 

aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 
 Kolose 1:22-23 

Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan 
berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 

  1 Timotius 4:16 
  Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 

26:20 Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem 
dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan 

berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 
Kisah Para Rasul 26:19-20 

 
Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai 

kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan 
malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, 
kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; 
ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu 

tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami 
melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam 

penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, 

kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.6 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang 
kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." 

 Matius 25:41-46 
 

Urgensi Kekekalan 
 

•• Injil adalah kabar baik bahwa Allah sebagai Penguasa alam semesta yang adil 
dan penuh rahmat telah memperhatikan manusia yang berdosa dan yang tidak 
mempunyai pengharapan, dan Ia telah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, yang 

adalah Allah yang menjadi daging, untuk menanggung murkaNya terhadap dosa 
melalui kematian Kristus di salib dan untuk menunjukkan kuasa-Nya atas dosa 
melalui kebangkitan Kristus, sehingga semua yang percaya kepada-Nya akan 

diperdamaikan dengan Allah untuk selamanya 
 

 Surga adalah satu realitas yang __________________ bagi mereka yang percaya kepada Kristus.   
 

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 3:16 

 
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 

Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan 
tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. 

Filipi 3:20-21 



 
 

 
 Neraka adalah satu realitas yang _____________________ bagi mereka yang mati tanpa Kristus. 

Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya 
lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar 

dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, 
yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa 
yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di 

dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan 
mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu 
dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: Lautan api. Setiap orang yang 

tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api 
itu. 

Wahyu 20:11-15 
 

 Injil menuntut satu _________________________. 
o Apakah anda akan berpaling dari Yesus? 

 Hidup tanpa Kristus sekarang. 
 Mati tanpa Kristus untuk selamanya. 

o Atau, apakah anda akan berpaling kepada Yesus? 
 Mati bersama Kristus sekarang. 
 Hidup bersama Kristus untuk selamanya.   

…suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi 
warga Kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu.  Sebab memang adil bagi 
Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan 
kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam 
sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di 
dalam api yang bernyala-nyala,  dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau 
mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.  Mereka ini akan menjalani hukuman 
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya,  
apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk 

dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu 
percaya. 

2 Tesalonika 1:5-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 
Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Status Melajang 
 Injil dan Para Janda 
 

Injil dan Seksualitas 
 

“Kecenderungan saat ini adalah untuk menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan 
meminimalkan signifikansi yang unik dari status kita sebagai laki-laki dan perempuan. Namun 
penyusutan dalam kesadaran kita tentang pentingnya kepribadian yang unik dari laki-laki dan 
perempuan merupakan satu kerugian besar. Ini telah menimbulkan akibat yang luar biasa pada 

generasi muda, baik pada laki-laki maupun perempuan, yang tidak tahu apa artinya menjadi seorang 
laki-laki atau seorang perempuan. Kebingungan tentang makna kepribadian seksual pada saat ini 

adalah satu epidemi. Konsekuensi dari kebingungan ini ternyata bukanlah kehidupan yang harmonis, 
bebas, dan bahagia di antara mereka yang mengabaikan perbedaan gender tersebut, yang 

berhubungan satu dengan yang lain hanya atas dasar kompetensi-kompetensi yang abstrak. 
Sebaliknya, konsekuensinya ialah adanya lebih bayak perceraian, lebih banyak homoseksualitas, lebih 

banyak pelecehan seksual, lebih banyak pergaulan bebas, lebih banyak ketegangan sosial, dan lebih 
banyak tekanan emosional dan usaha bunuh diri, yang semuanya timbul bersamaan dengan 

hilangnya identitas yang diberikan Allah. " 
John Piper 
 

“Sepanjang ribuan tahun sejarah umat manusia, sampai sekitar dua dekade terakhir ini, orang-orang 
menerima tanpa banyak memikirkan kenyataan bahwa perbedaan antara laki-laki dengan 

perempuan adalah begitu jelas sehingga tidak perlu dipersoalkan. Mereka menerima berbagai hal 
sebagaimana adanya. Tetapi asumsi kita yang mudah ini telah diserang dan dibingungkan, kita telah 
kehilangan martabat kita di tengah-tengah kabut retorika tentang sesuatu yang disebut kesetaraan, 
sehingga saya menemukan diri saya pada posisi yang tidak nyaman karena harus mendiskusikan hal 
ini dengan orang-orang yang berpendidikan yang dulunya dipahami dengan sangat jelas oleh orang-

orang biasa dan sederhana. 
Elisabeth Elliot 

 
Mengapa Seksualitas Begitu Penting? 
 Masalah ini membentuk pemahaman kita tentang _______________.  
 Masalah ini membawa dampak dalam pemahaman kita tentang Injil.  
 Masalah ini mencerminkan keyakinan kita akan ___________________. 
 Masalah ini mempengaruhi perilaku kita di dalam gereja. 
 Masalah ini menentukan perilaku kita di rumah. 

o Bagaimana kita mengasihi teman hidup kita. 
o Bagaimana kita mendidik _______________________ kita. 
o Bagaimana kita berjuang sebagai orang-orang yang melajang. 

 
Tiga Landasan Awal … 



 
 

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu 

menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas 
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." 

Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di 
seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. 

Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, 
yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah 

demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan 
jadilah pagi, itulah hari keenam. 

Kejadian 1:26-31 
 

 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang setara. 
o Kita menyerupai Allah.    

 
Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan 

tidak memandang? 
Mazmur  94:9 

 
o Kita semua mewakili Allah.   

 
Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya enam puluh hasta dan lebarnya 

enam hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.  Lalu raja Nebukadnezar menyuruh 
orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para 

bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan 
patung yang telah didirikannya itu. 

Daniel 3:1-2 
 

o Kita semua memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan Allah.   
TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan 
dan memelihara taman itu. Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon 
dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang 

baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, 
pastilah engkau mati." 

Kejadian 2:15-17 
 

Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-
Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, 

bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan:  apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? 
Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?  Namun Engkau telah membuatnya 

hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.  Engkau 
membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya: 

kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang; 
Mazmur 8:3-8 

 
o Kita semua memiliki tanggung jawab secara pribadi di hadapan Allah.   



 
 

Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, 
Roma 2:6 

 
 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran-peran yang ___________________.   

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala 

binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk 
melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap 

makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala 
ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia 
tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur 

nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup 
tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-

Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: 
"Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia 

diambil dari laki-laki." 
Kejadian  2:18-23 

 
o Laki-laki dan perempuan melengkapi satu sama lain.  

 Laki-laki diciptakan untuk menjadi _____________________. 
 

Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, 
kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Alla 

1 Korintus 11:3 
 

…karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang 
menyelamatkan tubuh. 

Efesus 5:23 
 

 Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong.   
 

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan dia." 

Kejadian 2:18 
 

Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala 
binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan da. 

 Kejadian 2:20 
 

 Laki-laki diciptakan untuk menjalankan otoritas yang ___________________atas  perempuan. 
 Perempuan diciptakan untuk tunduk dengan _________________ kepada laki-laki. 

o Apakah anda yakin akan hal tersebut? 
 Urutan penciptaan.   

 
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; 

hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 
1 Timotius 2:12-13 

 



 
 

Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. 
 1 Korintus 11:8 

 
 ___________________________ penciptaan.   

 
Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, 

lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. 
Kejadian 2:22 

 
 Pemberian nama kepada perempuan.   

 
Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan 

dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." 
Kejadian 2:23 

 
 Pemberian nama kepada umat manusia.   

 
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya 

dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. 
Kejadian 1:27 

 
Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia 

menurut rupa Allah; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Ia memberkati mereka dan 
memberikan nama "Manusia" kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. 

 Kejadian 5:1-2 
 

 _____________________________manusia.   
 

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 

dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan 
kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai 
kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang 

telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 
Roma 5:12-14 

 
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua 

orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 
 1 Korintus 15:22 

 
 

 Tanggung jawab manusia.   
 

Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada 
waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-
pohonan dalam taman. Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di 

manakah engkau?" 
Kejadian 3:8-9 

 
 



 
 

 Akibat dosa.   
Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada 
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau 
mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan 

kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah 
payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang 

akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan 
berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari 

situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." 
Kejadian 3:16-19 

 
 Ini bukanlah satu pemberitahuan tentang peran yang baru. 
 Ini adalah satu penyimpangan dari peran yang sudah ada ______________________. 

 Penebusan orang-orang berdosa.   
 

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 
seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana 

jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai 
suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-

Nya baginya 
Efesus 5:22-25 

 
 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai satu refleksi  tentang Allah Tritunggal.   

 
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 

mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." 

Kejadian 1:26 
 

o Pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal adalah sama-sama ilahi.   
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 

Kejadian 1:1 
 

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan 
firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, 
Ibrani 1:3 

 
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan 
Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 

 Titus 2:13 
 

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak 

ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 
 Yohanes 1:1-3 

 



 
 

Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh 
Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah 

itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa 
engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi 

mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka 
sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 

 Kisah Para Rasul 5:3-4 
 

o Pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal___________________ dari segi posisi. 
 Bapa memiliki otoritas atas Anak.   

 
Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan 

menyelesaikan pekerjaan-Nya. 
Yohanes 4:34 

 
Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah 

kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 
Roma 8:34 

 
Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan -- maksudnya bukan untuk 

membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah 
-- oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah 

segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya. 
1 Petrus 3: 21-22 

 
 Anak tunduk kepada Bapa.   

 
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam 

Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu 
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai 
manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala 
nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi 

dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi 
kemuliaan Allah, Bapa! 

Filipi 2:5-11 
 

Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, 
kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah. 

1 Korintus 11:3 
 

o Ini adalah otoritas yang penuh kasih dan ketundukan dengan senang hati dalam satu 
konteks relasi yang indah.   
 

Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat 
mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa 

yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia 
menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan 
kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga 



 
 

kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan 
menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya. Bapa 
tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada 

Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa 
tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia. 

Yohanes 5:19-23 
 

[Tiga Landasan Awal …] 
 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang setara. 
 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran yang berbeda. 
 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai satu refleksi  tentang Allah Tritunggal. 
 

Tiga Kesimpulan Awal … 
 Semua ini adalah ____________________bagi kita.   

 
Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah 

pagi, itulah hari keenam. 
Kejadian 1:31 

 
o Kesatuan dalam keragaman: Kita tertarik satu kepada yang lain melalui perbedaan- 

       perbedaan kita. 
o Kesetaraan di tengah-tengah keintiman: kita menghormati satu sama lain pada saat   

       kita menikmati satu sama lain.   
 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, 

tetapi mereka tidak merasa malu. 
Kejadian 2:24-25 

 
 Semua ini _______________________ Allah. 

o Kita merefleksikan karakter-Nya.   
 

Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang 
pertolonganku? Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

Mazmur 121:1-2 
 

 Ia adalah Kepala kita. 
 Ia adalah Penolong kita. 

o Kita percaya akan Firman-Nya. 
 Semua ini adalah esensi _________________________.   

 
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. 
Efesus 5:31-32 

 
o Kristus adalah mempelai laki-laki kita yang mengorbankan diri-Nya. 

 Ia mati untuk menyelamatkan kita. 
o Kita adalah ____________________________-Nya yang tunduk kepada-Nya. 



 
 

o Kita hidup untuk melayani-Nya. 
o Allah telah merancang kedudukan laki-laki sebagai kepala dan  
o kedudukan perempuan sebagai penolong untuk _____________________  
o   kemuliaan Kristus dalam keselamatan jemaat-Nya. 

 
Dosa dan Seksualitas … 
 
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. 

Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini 
jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-

pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah 
taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular 

itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, 
bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, 

tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk 
dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu 

ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-
sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan 

mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 
Kejadian 3:1-7 

 
 Akibat Dosa pada Laki-Laki … 

o Secara pasif: ______________________ tanggung jawabnya dengan begitu mudah.  
 

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh 
kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, 

janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." 
Kejadian 2: 16-17 

 
o Secara agresif: _________________________ otoriasnya secara egois.   

 
Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada 
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." 

Kejadian 3:16 
 

o Ia akan mengalami kesusahan dalam perannya sebagai pencari nafkah.   
 

Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan 
memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka 
terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah 

seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-
tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau akan mencari 

makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab 
engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." 

Kejadian   3:17-19 
 

 Akibat Dosa pada Perempuan … 
 



 
 

o Secara pasif: Pengabaian tanggung jawab _____________________________. 
o Secara agresif: Pembangkangan ____________________ terhadap otoritas.  

 
Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada 
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." 

Kejadian 3:16 
 

   Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat 
baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus 

berkuasa atasnya." 
Kejadian 4:7 

 
o Ia akan mengalami kesakitan dalam perannya sebagai manusia yang melahirkan anak. 

 
Keselamatan dan Seksualitas … 
 Anugerah Allah … 

o Allah mencari yang bersalah.   
 

Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada 
waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-
pohonan dalam taman. Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di 

manakah engkau?" 
Kejadian 3:8-9 

 
o Allah ________________________ yang aib.   

 
Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu 

mengenakannya kepada mereka. 
Kejadian 3:21 

 
o Allah ____________________ yang takut.   

 
Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, 
tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya 

dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk 
selama-lamanya." Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah 

dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-
Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk 

menjaga jalan ke pohon kehidupan. 
Kejadian 3:22-24 

 
o Allah _________________________ Juruselamat.   

 
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan 

keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 
Kejadian 3:15 

 
 Setan akan diinjak-injak. 



 
 

 Kristus akan ____________________________.   
Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. 

Kejadian 3:20 
 

 Respon Laki-Laki … 
o Tanggung jawab laki-laki yang utama adalah memimpin… 

 Demi kebaikan perempuan. 
 Demi kemuliaan Kristus. 

o Laki-laki bertanggung jawab kepada Allah untuk … 
 _________________________ terhadap istrinya. 
 Penyediaan kebutuhan di rumahnya. 

 Respon Perempuan … 
o Tanggung jawab perempuan yang utama adalah untuk memberi dukungan … 

 Melalui satu disposisi atau karakter yang sederhana yang tunduk kepada  
       kepemimpinan laki-laki. 

 Disertai pengabdian utama untuk mengikuti kepemimpinan Kristus.  
Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka 
yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 

jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. 
1 Petrus  3:1-2 

 
o Perempuan bertanggung jawab kepada Allah untuk … 

 Menerima peran suaminya. 
 Memelihara anak-anak dalam rumah tangganya. 

 
Menerapkan Injil ke Seksualitas Kita … 
 Laki-Laki … 

o Mulailah satu kepemimpinan yang dijalankan dengan rendah hati dan dengan  
        usaha yang keras … 
 

“Seorang laki-laki Kristen wajib memimpin keluarganya dengan sebaik-
baiknya … Jika keluarganya telah membeli terlalu banyak barang melalui kredit, 

maka kehancuran finansial yang terjadi pada akhirnya adalah karena 
kesalahannya. Jika keluarganya tidak pernah membaca Alkitab atau jarang pergi 
ke gereja pada hari Minggu, Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Jika 
anak-anaknya berperilaku tidak sopan dan tidak taat, tanggung jawab utama 

terletak pada sang ayah … bukan pada istrinya … Dalam pandangan saya, 
kebutuhan Amerika yang terbesar ialah adanya suami-suami yang memimpin 

keluarga mereka, dan bukannya mencurahkan setiap sumber fisik dan 
emosionalnya ke dalam usaha perolehan uang.” 

James Dobson 
 

 Dalam devosi spiritual. 
 Dalam kewajiban-kewajiban pernikahan (atau kewajiban-kewajiban pernikahan yang 

akan diemban kemudian). 
 Dalam disiplin yang diberikan oleh orang tua.   

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 
Efesus 6:1 

 



 
 

 Dalam keputusan-keputusan yang esensial. 
 Dalam ketidaksepakatan yang tidak terelakkan. 

o Oleh anugerah Kristus, serahkanlah kehidupan anda untuk … 
 ___________________________ perempuan.  

 
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih 

lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya 
doamu jangan terhalang. 

1 Petrus 3:7 
 

 Mendidik anak-anak laki-laki untuk hidup sebagai laki-laki. 
 Perempuan … 

o __________________________ diri anda kepada ketundukan yang bijaksana dan yang dilakukan  
        dengan rela … 
 Kepada Allah dalam doa yang tekun. 
 Kepada laki-laki dalam posisi tertentu. 

o Demi kemuliaan Kristus, hiduplah dalam satu cara yang … 
 Mendemonstrasikan _______________________ yang saleh kepada laki-laki. 
 Menunjukkan kepada anak-anak perempuan tentang bagaimana seharusnya menjadi 

perempuan. 
 Laki-laki dan Perempuan … 

o Pandanglah ke saat di masa depan bilamana kehidupan kita akan ditebus. 
 Pandanglah ke saat di masa depan bilamana relasi-relasi kita akan menjadi benar. 
 Yesus telah mati untuk membuat kita menjadi _________________ dan ________________   

sebagaimana yang Allah kehendaki ketika Ia menciptakan kita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Status Melajang 
 Injil dan Para Janda 
 

Injil dan Pernikahan 
 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Kejadian 2:24 
 

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu 

daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 
Markus 10:6-8 

 
Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 

seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana 
jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai 

suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-
Nya baginyauntuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air 
dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang 
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian 
juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya 

mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya 
dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. 

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu 
seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:22-33 
 

Landasan-Landasan Injil … 
 Kemuliaan Allah merupakan_____________________ pernikahan yang terutama.   

 
Karena TUHAN jiwaku bermegah; biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan 

bersukacit. 
Mazmur 34:3 

 
o Pernikahan ada bagi Allah lebih daripada pernikahan itu ada bagi anda. 
o Titik awal pernikahan yang terutama: 

 Bukanlah, “Apa yang terbaik bagi saya?” 
 Sebaliknya, “Apa yang terbaik bagi _____________________?”   

 



 
 

Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah 
hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku dari pada 

melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan. 
Mazmur 119:35-37 

 
Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan TUHAN. 

 Amsal  18:22 
 

o Pertanyaan yang paling signifikan dalam pernikahan: 
 Apakah Yesus adalah ________________ atas kehidupan anda?   

 
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil 

berpaling Ia berkata kepada mereka: "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 
bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan 
mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 

Lukas 14:25-27 
 

 Teks ini adalah tentang kasih-sayang yang superior . 
 Anugerah Allah adalah _______________________ pernikahan yang terutama. 

o Masalah utama dalam setiap pernikahan: dosa.   
 

seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal 
budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua 

tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur 
yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh 

dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan 
mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal; rasa takut kepada Allah 

tidak ada pada orang itu. 
Roma 3:10-18 

 
o Solusi utama bagi setiap pernikahan: seorang ____________________.   

 
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah 

kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara 
orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara 
orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam 

kamu. 
Roma 8:10-11 

 
 Injil Allah adalah____________________ yang terutama dalam pernikahan.   

 
Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; 
yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab 

seperti isteri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati TUHAN memanggil engkau kembali; masakan 
isteri dari masa muda akan tetap ditolak? firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan 
engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang 
meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih 

setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman TUHAN, Penebusmu. 



 
 

Yesaya 54:5-8 
 

Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami", dan negerimu tidak akan disebut lagi 
"yang sunyi", tetapi engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku" dan negerimu "yang 

bersuami", sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti 
seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau 

akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, 
demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah 

Kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah 
berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan TUHAN kepada Sion, janganlah kamu tinggal 

tenang dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia 
membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. TUHAN telah bersumpah demi tangan kanan-Nya, demi 
tangan kekuatan-Nya: "Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan 
kepada musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang 

telah kauhasilkan dengan bersusah-susah . 
Yesaya 62:4-8 

 
Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu 

kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 
 2 Korintus 11:2 

 
o Para istri memberikan satu gambaran tentang gereja kepada dunia. 
o Para suami memberikan satu gambaran tentang _______________________ kepada dunia. 

 

Ajaran-Ajaran Injil … 
 Peran … 

o Sebagaimana Kristus dalam relasinya dengan gereja, suami adalah ________________ istri.   
Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta: "Memang, kami datang kembali sekarang 

kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala 
atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead: "Jadi, jika kamu 
membawa aku kembali untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka 

kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?" 
Hakim-Hakim 11:8-9 

 
yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan 
mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia 
ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. 
Efesus 1:20-22 

 
Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, 

kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah 
 1 Korintus 11:3 

 
o Sebagaimana gereja dalam relasinya dengan Kristus, demikian juga istri adalah  

______________________ bagi suaminya.   



 
 

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan dia." 

Kejadian 2:18 
 

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 
seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana 

jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. 
Efesus 5:22-24 

 
 Tanggung jawab istri … 

 
Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata. Hati 

suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada 
suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang 

bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan 
makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan 

membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang 
diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan 
kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam 

hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia 
memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak 

takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia 
membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu 

gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan, dan 
menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan 

kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang 
lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan 

kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya 
memuji dia: Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah 

bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. Berilah 
kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang! 

Amsal 31:10-31 
 

o Hormatilah Kristus melalui _________________________anda kepada suami anda.  
 
Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 

Kolose 3:18 
 

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka 
yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 
jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. Perhiasanmu janganlah 

secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan 
mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang 

tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan 
tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan 

kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada 
Allah; mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia 
tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 

1 Petrus 3:1-6 



 
 

 
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang 

beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal 
yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-

anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada 
suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang. 

Titus 2:3-5 
 
 
 

o ___________________suami anda.   
 

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan 
isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:33 
 

 Tanggung jawab suami … 
  

 
Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai 

yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 
Lukas 22:26 

 
o Refleksikanlah Kristus melalui ________________________ bagi istri anda. 
o _________________________ istri anda.   

 
Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan 

isteri hendaklah menghormati suaminya. 
Efesus 5:33 

 
  Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 

Kolose 3:19 
 
 

 Kasihilah dia dengan tidak mementingkan diri sendiri.   
 

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara 
maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk 

keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi 
isterinya." 

Ulangan 24:5 
 
 

 Kasihilah dia secara efektif.   
 

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan 
diri-Nya baginyauntuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan 

air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan 



 
 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak 
bercela. 

Efesus 5:25-27 
 

 Para suami bertanggung jawab untuk memimpin pernikahan untuk  menjadi kudus. 
 Para suami bertanggung jawab untuk memimpin istri untuk _______________________ 

______________________________ 
 Kasihilah dia dengan cara mempedulikannya.   

 
Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi 

isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 
mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota 

tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 

Efesus 5:28-31 
 

 
 Peliharalah dia. 
 __________________ dia.   

 
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih 

lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya 
doamu jangan terhalang. 

1 Petrus 3:7 
 

 Kasihilah dia dengan sepenuhnya.   
 

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah 

dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena 
kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar 

menanggung segala sesuatu. 
1 Korintus 13:4-7 

 
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri. 
Matius 22:39 

 
 
Nasihat-Nasihat Injil … 
 Suami, layanilah istri anda ________________________________-.   

 
Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia 
menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia 

menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan 
untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." 

Markus 10:43-45 
 

 Istri, _______________________ kepemimpinan suami anda.   



 
 

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka 
yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, 

jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. 
1 Petrus 3:1-2 

 
 Suami dan istri, biarkan Kristus melayani ________________________.   

 
Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-

bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan 
kemuliaan!  Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang 

kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam 
Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, 

yang bekerja dengan kuat di dalam aku. 
Kolose 1:27-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 

 Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Status Melajang 
 Injil dan Para Janda 

 
 

Injil dan Tugas Orang Tua 
 

"Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah TUHAN, 
Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur 
hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala 
ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka 

dengarlah, hai orang Israel! Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu 
menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu 
negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 
TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau 
perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 

membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya 

sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau 
menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 

Ulangan 6:1-9 
 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.  Hormatilah 
ayahmu dan ibumu -- ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini: supaya 

kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan 
amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 

 Efesus 6:1-4 
 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai 
bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 

Kolose 3:20-21 
 

 
Landasan-Landasan Injil … 
 Allah memberikan anak-anak kepada keluarga-keluarga oleh anugerah-Nya.   

 
Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah 
suatu upah.  Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.  

Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak 
akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. 

Mazmur   127:3-5 
 



 
 

 Allah memberikan anak-anak kepada keluarga-keluarga untuk ____________________-Nya. 
o Tujuan pengasuhan anak oleh orang tua menurut Alkitab BUKANLAH untuk membantu 

anak-anak kita agar … 
 Memperoleh satu pendidikan yang hebat. 
 Menjadi seorang ________________yang besar. 
 Mengalami acara kencan yang indah. 
 Memiliki _________________ yang hebat. 
 Menghasilkan banyak uang. 

o Tujuan pengasuhan anak oleh orang tua menurut Alkitab adalah … 
 Mengasihi seorang ______________yang besar.   

 
Ketika orang-orang Farisi mendengar, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, 

berkumpullah merekadan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia: 
"Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah 

Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 

Matius 22:34-38 
 

 Menggenapi satu __________________ yang agung.   
 

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 

Matius 22:39-40 
 

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus,  dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
 Matius 28:19-20 

 
Ajaran-Ajaran Injil bagi Orang Tua … 
 Dua perintah utama … 

o Ajarlah anak-anak anda supaya mereka ___________________ Firman.   
 

Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom; dan Abraham berjalan 
bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka.  Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan 

menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?  Bukankah sesungguhnya 
Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi 

akan mendapat berkat?  Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-
anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, 
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa 

yang dijanjikan-Nya kepadanya." 
Kejadian 18:16-19  

 
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau 

mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk 
di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 

engkau bangun.  Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah 
itu menjadi lambang di dahimu,  dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan 



 
 

pada pintu gerbangmu. 
Ulangan 6:6-9 

 
o Kita harus memiliki satu komitmen verbal (dengan kata-kata) terhadap Firman di rumah-

rumah kita. 
o Kita harus memiliki satu komitmen _______________(dapat dilihat) terhadap Firman di rumah-

rumah kita.   
 

Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman 
purbakala.  Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek 

moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan 
ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada TUHAN dan kekuatan-Nya dan 

perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya. Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan 
hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya 

kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, yang 
akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh 

kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang 
perintah-perintah-Nya; 

Mazmur 78:2-8 
 

 Apa yang kita lakukan … 
 Kita ________________________ Kitab Suci.   

 
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan 

demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 
2 Timotius 3:16-17 

 
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, 

supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan 
demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.   

Yosua 1:8 
 

Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu 
telah lamban dalam hal mendengarkan. 

Ibrani 5:11-14 
 

 Kita mengajar mereka tentang siapa Allah.  
 

Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-
kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku 

telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia 
yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan 

gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang 
meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung 

pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat 
di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari 

penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami 
beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah 



 
 

disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab 
kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti 
ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan 
yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang 
mengasihi Dia." Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki 

segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia 
yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam 

dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh 
Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang 
dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang 
mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan 

diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak 
menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia 
tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani 

menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: "Siapakah yang 
mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?" Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 

1 Korintus 2:1-16 
 

 Kita mengajar mereka tentang apa yang Allah telah lakukan.  
 

TUHAN, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya TUHAN, kutakuti! Hidupkanlah 
itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun; dalam murka ingatlah akan kasih 

sayang. 
Habakuk 3:2 

 
o Kita menyampaikan cerita-cerita.   

 
Maka kataku: "Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan Yang Mahatinggi berubah." Aku 

hendak mengingat perbuatan-perbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu 
dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan 

perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti 
Allah kami?  Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di 
antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, bani Yakub dan bani 
Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah, air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan 

samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan-gemawan bergemuruh, bahkan anak-
anak panah-Mu beterbangan. 

Mazmur 77:11-18 
 

o Kita memberi peringatan tentang dosa. 
Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran; mereka 
tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya. Mereka melupakan 
pekerjaan-pekerjaan-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib, yang telah diperlihatkan-Nya 
kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan-Nya keajaiban-keajaiban, di tanah 
Mesir, di padang Zoan; dibelah-Nya laut, diseberangkan-Nya mereka; didirikan-Nya air sebagai 
bendungan, dituntun-Nya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan 

terang api; dibelah-Nya gunung batu di padang gurun, diberi-Nya mereka minum banyak air seperti 
dari samudera raya; dibuat-Nya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuat-Nya air turun seperti 

sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang 
Mahatinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan 



 
 

menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah: "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di 
padang gurun? Memang, Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-

sungai; tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umat-Nya? 
Mazmur 78:9-19 

 
 

o Kita mengagungkan Juruselamat.   
 

Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada TUHAN pada waktu TUHAN telah melepaskan dia 
dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata: "Ya, TUHAN, bukit 

batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, 
perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau 

menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah TUHAN, seruku; maka aku pun selamat dari pada 
musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah 

menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang 
di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada TUHAN, kepada Allahku aku berseru. 

Dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong masuk ke telinga-Nya. Lalu 
bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena 

bernyala-nyala murka-Nya. Asap membubung dari hidung-Nya, api menjilat keluar dari mulut-Nya, 
bara menyala keluar dari pada-Nya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kaki-
Nya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan Ia membuat kegelapan 

di sekeliling-Nya menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di 
hadapan-Nya bara api menjadi menyala. TUHAN mengguntur dari langit, Yang Mahatinggi 

memperdengarkan suara-Nya. Dilepaskan-Nya panah-panah, sehingga diserakkan-Nya mereka, yakni 
kilat-kilat, sehingga dikacaukan-Nya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia 

tersingkap karena hardikan TUHAN karena hembusan nafas dari hidung-Nya. Ia menjangkau dari 
tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, 
dari pada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang 

aku pada hari sialku, tetapi TUHAN adalah sandaran bagiku; Ia membawa aku keluar ke tempat 
lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. 

2 Samuel 22:1-20 
 
 

o Allah memberi respon terhadap kegagalan-kegagalan kita dengan pengampunan-Nya. 
 

Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan 
pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya 
kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah 

sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa 
kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." 

Keluaran 34:6-7 
 

o Allah memberi respon kepada ketidasetiaan kita dengan _____________________-Nya!   
 
 

Benarlah perkataan ini: "Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia; jika kita 
bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia; jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan 

menyangkal kita; jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya." 
2 Timotius  2:11-13 

 



 
 

 Apa yang akan terjadi … 
 Mereka akan mengenal Allah di dalam _______________________ mereka.   

 
 

oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan isteri sesama mereka 
dan telah mengucapkan demi nama-Ku perkataan dusta yang tidak Kupesankan kepada mereka. Aku 

sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman TUHAN." Kepada Semaya, 
orang Nehelam itu, haruslah kaukatakan: Yeremia 9:23-24 

 
Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, 

janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena 
kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia 
memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan 
kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN.Yeremia  9:23-24 

Yesaya 45:2-6 
 

yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, 
menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. 

Mazmur 46:10 
 

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal budi yang 
baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya. 

Mazmur 111:10 
 

Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas: "Allah tidak akan menuntut! Tidak ada 
Allah!", itulah seluruh pikirannya. 

Mazmur 10:4 
 
 

aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam 
doaku,  dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia 
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia 

menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam 
panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan 
betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakan-

Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di 
sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan 
dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga 

di dunia yang akan datang. 
 Efesus 1:16-21 

 
 

 Mereka akan mengandalkan Allah di dalam hati mereka.   
 

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu 
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 

Amsal 3:  5-6 
 



 
 

Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 
Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya! 

Takutlah akan TUHAN, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang 
takut akan Dia! 

Mazmur 34:8-10 
 

Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari 
Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan tandus, 

tiada berair. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu 
dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegahkan 
Engkau.  Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi 

nama-Mu.  Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-
sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau 

sepanjang kawal malam, --sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-
Mu aku bersorak-sorai. 

Mazmur 63:1-8 
 

 Mereka akan menaati Allah di dalam _______________________ mereka.   
 

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada 
korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya! Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek 

moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka 
sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; hanya yang berikut inilah yang telah 

Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu 
akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu 

berbahagia! Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan 
mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka 

memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. 
Yeremia 7:21-24 

 
Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. 

Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang 
pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam 
Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah 

hidup. 
1 Yohanes 2:3-6 

 
Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, 

yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 
2 Yohanes 1:6 

 
o Didiklah anak-anak anda supaya mereka _____________________ Firman.  

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 
menyimpang dari pada jalan itu. 

Amsal 22:6 
 

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita 
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup 



 
 

bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang inidengan menantikan penggenapan 
pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, 
 Titus 2:11-13 

 
Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. 

 1 Tesalonika 3:8 
 

 Anak-anak kita tidak akan _____________________ sesuatu yang mereka sendiri tidak dapat 
________________________. 
 

Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, 
saudara kita, 

1 Korintus 11:1 
 

Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar 
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan 

menyertai kamu. 
Filipi 4:9 

 
 Satu peringatan utama … 

o Disiplinkan anak-anak anda dengan kasih yang membawa mereka kepada Allah,  
        bukan dengan kemarahan yang membawa mereka jauh dari Allah.   

 
Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, 

menghajar dia pada waktunya. 
Amsal 13:24 

Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. 
Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. 

 Amsal 23:13-14 
 

Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai 
anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 

diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang 
diakui-Nya sebagai anak." Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu 

seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas 
dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak 
gampang. Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita 

hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh 
hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka 
anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam 

kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, 
tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 

mereka yang dilatih olehnya. 
Ibrani 12:5-11 

Ajaran-Ajaran Injil bagi Anak-Anak: 
 Anda diciptakan oleh Allah.   
"Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau 
telah menciptakan segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." 



 
 

Wahyu 4:11 
 

o Anda ada oleh Dia. 
o Anda ada untuk Dia.   

 
…karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 

yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 
maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 

Kolose 1:16 
 

 Anda bertanggung jawab kepada Allah.  
 

Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri 
kepada Allah. 
1 Roma 14:12 

 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan 
dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." 

Matius 12:36-37 
 

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang 
tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. 

Roma 13:1 
 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 
Efesus 6:1 

 
 Dua perintah utama … 

o Hormatilah orang tua anda dengan __________________anda.   
 

Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. 
Keluaran 21:15 

 
Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. 

 Keluaran 21:17 
 

Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-
hari sabat-Ku; Akulah TUHAN, Allahmu. 

 Imamat 19:3 
 

o Taatilah orang tua anda dengan ___________________________ anda. 
 Dengarkan apa yang mereka katakan.   

 
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumusebab 

karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. 
Amsal 1:8-9 

 
 apa yang mereka katakan.   



 
 

Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan 
dimakan anak rajawali. 

Amsal 30:17 
 

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 
Kolose 3:20 

 
 Satu peringatan utama … 

o Tidak menghormati orang tua anda atau tidak menaati mereka berarti anda  
        _______________________ melawan Allah.   

 
"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau 

mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia 
mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar 
kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para 

tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan 
kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu 

dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-
tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. 

Ulangan 21:18-21 
 

Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka 
kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: penuh 

dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, 
pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, 

pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang 
tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. walaupun mereka 
mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal 

demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju 
dengan mereka yang melakukannya. 

Roma 1:28-32 

 
Janji-Janji Injil… 
 

Hormatilah ayahmu dan ibumu -- ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari 
janji ini: 

Efesus 6:2 
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, 

kepadamu. 
 Keluaran 20:12 

 
Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya 

lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. 
Ulangan 5:16 

 
Pada saat injil mentransformasi relasi-relasi kita sebagai anak-anak dengan orang tua, Allah 
mengatakan … 
 Aku akan _________________________________kehidupanmu. 
 Aku akan _________________________________ warisanmu. 



 
 

 
Refleksi pribadi tentang Injil, Orang Tua, dan Anak-Anak … 
 

Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan 
yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau 
dan baiklah keadaanmu! Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu; 

anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! Sesungguhnya demikianlah akan 
diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN. Kiranya TUHAN memberkati engkau dari Sion, 

supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-
anakmu! Damai sejahtera atas Israel! 

Mazmur 128 
 

 Perkenanan Allah ditemukan dalam __________________akan Allah. 
 Hikmat Allah ditemukan dalam Firman Allah. 
 Seorang istri adalah satu ______________yang harus dihargai. 
 Anak-anak adalah satu karunia untuk dipelihara. 
 Kehidupan yang bermakna mengalir dari hadirat Allah. 
 Kehidupan yang bermakna memajukan _________________ Allah. 
 Kehidupan yang bermakna melipatgandakan _____________________ Allah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 
 Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Status Melajang 
 Injil dan Para Janda 

 
Injil Dan Anak-Anak Yatim 

 
Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kaudengarkan, ya TUHAN; Engkau menguatkan hati 

mereka, Engkau memasang telinga-Mu, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang 
terinjak; supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. 

Mazmur 10:17-18 
 

Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. 
Mazmur 27:10 

 
 Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim 

piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 
dicemarkan oleh dunia. 

Yakobus 1:27 
 
Landasan-Landasan Injil … 
 Oleh anugerah Allah kita telah diadopsi _____________________________. 
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 

dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum 
Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 

Galatia 4: 4-5 
 

o Adopsi membutuhkan seseorang yang datang pada _________________ yang tepat. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara teologis. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara religius. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara kultural. 
 Yesus datang pada waktu yang tepat secara politis. 

o Adopsi membutuhkan seseorang yang memiliki _________________________  yang tepat. 
 Ia adalah Allah sepenuhnya. 
 Ia adalah manusia sepenuhnya. 
 Ia adalah benar sepenuhnya. 

o Adopsi membutuhkan seseorang yang memiliki ____________________ yang tepat.   
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 



 
 

pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 
segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 
dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai 

Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 
Efesus  1:3-10 

 
 Ia memutuskan untuk menebus kita. 
 Ia mati untuk menyelamatkan kita. 

 Untuk kemuliaan Allah, kita telah dikaruniakan _____________________ untuk memiliki kedudukan  
       sebagai anak.  
 

Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang 
berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka 

kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. 
Galatia 4:6-7 

 
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh 
perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang 
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" Roh itu bersaksi 

bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka 
kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang 
akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan 

Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 
Roma 8:14-17 

 
o Allah adalah ________________ kita.   

 
Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal 

Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi 
janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum 

kamu minta kepada-Nya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah 
nama-Mu, 

Matius 6:7-9 
 

 Ia mengasihi kita. 
 

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 

dunia tidak mengenal Dia. 
1 Yohnaes 3:1 

 
 Ia _______________________kita.   

 
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut 

akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu. 
Mazmur 103:13-14 

 
 menyediakan bagi kita.   



 
 

"Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu 
makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 

Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian? 
Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak 

mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah 
kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat 

menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? 
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun Aku 

berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu 
dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok 

dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang 
percaya? Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah 

yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 
Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 

kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 

Matius 6:25-34 
 

Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, 
atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang 
baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada 

mereka yang meminta kepada-Nya. 
Matius 7:9-11 

 
 Ia mengampuni kita.   

 
Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah 

Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan 
kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni 

orang yang bersalah kepada kami. 
Matius 6:9-12 

 
 Ia ___________________________ kita.   

 
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai 

anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 
diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang 

diakui-Nya sebagai anak." Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu 
seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas 

dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak 
gampang. Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita 

hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh 
hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka 
anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam 

kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, 
tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada 

mereka yang dilatih olehnya. 
Ibrani 12:5-11 

 



 
 

 Ia menuntun kita.   
 

Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. 
Roma 8:14 

 
o Kita adalah anak-anak-Nya. 

 Kita memiliki satu _____________________ yang baru.   
 

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 
mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari 
daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 

Yohanes 1:12-13 
 

 Kita memiliki satu roh yang baru.   
 

Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 
Roma 8:16 

 
 Kita memiliki ___________________ke hadirat Bapa.   

 
Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, 

Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Besar yang kita 
punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, 

sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita 
dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan 

menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 
Ibrani 4:14-16 

 
Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam 

tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu 
diri-Nya sendiri, dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai kepala Rumah Allah. 2 Karena itu 

marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh 
karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan 

air yang murni. 
Ibrani 10:19-22 

 
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu 

telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya 
Bapa!" 

Roma 8:15 
 

 Kita memiliki satu ___________________ di dalam kerajaan Bapa.   
 

Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita 
adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-

janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 
bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Roma 8:16-17 
 



 
 

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 
dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, 

tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan 
diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya. 
1 Yohanes 3:1-2 

 
 

Implikasi-Implikasi Injil … 
 Kita _____________________ Allah Bapa kita.   

 
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum 

kamu minta kepada-Nya. 
Matius 6:9 

 
 Kita memuliakan Allah Bapa kita.   

 
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu 

yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 
Matius 5:16 

 
 Kita meneladani Allah Bapa kita.   

 
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih 

Efesus 5:1 
 

Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada 
waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti 
Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. 

1 Petrus 1:14-16 
 

 Kita menaati Allah Bapa kita.  
 

Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, 
tidak berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya. 

1 Yohanes 3:10 
 

 Kita ______________________Allah Bapa kita.   
 
Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan 

melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-Nya! 
Mazmur 68:5 

 
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim 

piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 
dicemarkan oleh dunia. 

Yakobus 1:27 
 



 
 

Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya: "Tidak lama lagi aku akan mati; tentu Allah akan 
memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan-Nya 

dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel 
bersumpah, katanya: "Tentu Allah akan memperhatikan kamu; pada waktu itu kamu harus 

membawa tulang-tulangku dari sini." 
Kejadian 50:24-25 

 
Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: 

Mazmur 8:4 
 

Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan 
dari pada-Mu, 
Mazmur 106:4 

 
"Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. 

Lukas 1:68 
 

Dan engkau, hai anakku, akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; karena engkau akan berjalan 
mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya 

pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan 
belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Surya pagi dari tempat yang tinggi, 
untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan 

kaki kita kepada jalan damai sejahtera. 
Lukas 1:76-79 

Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi besar telah 
muncul di tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya. 

Lukas 7:16 
 

Pada waktu ia berumur empat puluh tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi 
saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. 

Kisah Para Rasul 7:23 
 

Simon telah menceriterakan, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-
bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. 

Kisah Para Rasul 15:14 
 

Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas: "Baiklah kita kembali kepada 
saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat, 

bagaimana keadaan mereka." 
Kisah Para Rasul 15:36 

 
"Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan 

Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan 
di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala 
memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya 

dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah 
kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan 
bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, 
kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku 
telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam 



 
 

penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, 
bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami 

memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi 
Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat 

Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab 
mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah 

seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia akan 
berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-

orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-
malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak 

memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku 
telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak 

melawat Aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat 
Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara 

dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, 
kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, 

tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." 
Matius 25:31-46 

 
o Lebih dari ______________________juta anak yatim di dunia. 

 Ketidakpedulian terhadap mereka tidak dapat dimaafkan. 
 Mereka lebih mudah untuk dilupakan sampai anda melihat wajah- 

       wajah mereka. 
 Mereka lebih mudah untuk dilupakan sampai anda mengenal nama- 

       nama mereka. 
 Tidak adanya tindakan berarti kita telah mengambil tindakan. 

o Kepedulian terhadap anak-anak yatim yang didorong oleh injil … 
 Kita mempedulikan anak-anak yatim bukan karena kita adalah penyelamat- 

       penyelamat. 
 Kita mempedulikan anak-anak yatim karena kita adalah orang-orang yang  

       telah _______________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 

 Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Status Melajang 
 Injil dan Para Janda 

Injil dan Status Melajang 
 

Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian 
alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang menerima dari Allah 

karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang 
yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam 

keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab 
lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu. 

1 Korintus 7:6-9 
  

Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan 
dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua 

jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-
tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau 

bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-
hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah. 

Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat 
kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu.Sebab seorang hamba yang dipanggil 
oleh Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang 
dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya.Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu 

janganlah kamu menjadi hamba manusia.Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di 
hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 

1 Korintus 7:17-24 
 

Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan 
perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristeri 

memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan isterinya, dan 
dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis 
memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi 
perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat 
menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk 

menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa 
yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 

1 Korintus 7:32-35 
 
Landasan Injil: Empat Dasar untuk Memahami Status Melajang … 
 Baik status melajang maupun pernikahan adalah baik.   

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Kejadian 2:24 



 
 

Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak 
kawin. 

1 Korintus 7:1 
 

o Perhatikan progres sejarah penebusan … 
 

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."Maka Allah menciptakan manusia itu 

menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas 
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 

Kejadian 1:26-28 
 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Kejadian 2:24 
 

Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari 
rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan 
menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-

orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." 
Kejadian 12:1-3 

 
Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati 

engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku 
akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak 

keturunanmu seperti bintang di langit; Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri 
ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, 

Kejadian 26:3-4 
 

Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke 
sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi 

akan mendapat berkat. 
Kejadian 28:14 

 
dan sebagai Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, Dialah kiranya yang 

memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku, Abraham dan 
Ishak, termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah 

yang besar di bumi. 
Kejadian 48:16 

 
Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara 

yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. 
Ulangan 25:6 

 
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba 

yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 



 
 

menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia 
terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri 

orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah. Orang menempatkan 
kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, 

sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi TUHAN berkehendak 
meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia 

akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya. 
Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu, sebagai 
orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia 

pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan 
memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan 

nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia 
menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 

Yesaya  53:7-12 
 
 

Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai 
dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan 

suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman TUHAN. 
Yesaya 54:1 

 
 

Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN berkata: "Sudah tentu TUHAN 
hendak memisahkan aku dari pada umat-Nya"; dan janganlah orang kebiri berkata: "Sesungguhnya, 
aku ini pohon yang kering." 56:4 Sebab beginilah firman TUHAN: "Kepada orang-orang kebiri yang 

memelihara hari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang Kukehendaki dan yang berpegang 
kepada perjanjian-Ku,  kepada mereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku dan di lingkungan tembok-
tembok kediaman-Ku suatu tanda peringatan dan nama -- itu lebih baik dari pada anak-anak lelaki 

dan perempuan --, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan Kuberikan kepada mereka. 
Yesaya 56:3-5 

 
 

Murid-murid itu berkata kepada-Nya: "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih 
baik jangan kawin." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Tidak semua orang dapat mengerti 
perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia 

memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, 
dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan 

Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. 
Matius 19:10-12 

 
o Secara alkitabiah, pernikahan ______________________.   

 
Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah 

tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. 
1 Timotius 5:14 

 
 

o Secara alkitabiah, status melajang merupakan pengecualian.   
 



 
 

Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan 
mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan 

ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah 
mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh 

diceraikan manusia." 
Matius 19:4-6 

 
“Kehendak Allah secara umum bagi manusia ciptaan-Nya adalah pernikahan. Kita 

sebagai orang-orang yang melajang tidak boleh menolak kebenaran ini. 
Pernikahan adalah normal, kelajangan adalah tidak normal.” 

John Stott 
 

 Baik status melajang maupun pernikahansama-sama menggambarkan injil. 
o Pernikahan menggambarkan … 

 Kasih pengorbanan yang ditunjukkan oleh Kristus kepada gereja. 
 Ketaatan gereja dalam ketundukan terhadap Kristus. 

o Status melajang menggambarkan … 
 Identitas utama yang dimiliki orang Kristen di dalam Kristus.   

 
Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; 

yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 
Yesaya 54:5 

 
Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku 

diutus untuk mendahului-Nya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 
sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita 

mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. 
Yohanes 3:28-29 

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak 
Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai 

kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan halus itu adalah perbuatan-
perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.] 

Wahyu 19:7-8 
 

Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu 
dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan 

melayani Tuhan tanpa gangguan. 
1 Korintus 7:35 

 
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil 

berpaling Ia berkata kepada mereka: "Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 
bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. 
Lukas 14:25-26 

 
"Ada sukacita, sukacita yang tidak ditemukan di tempat lain, pada saat kami memandang ke wajah 
Kristus dan Ia berkata kepada kami, 'Apakah Aku tidak cukup bagimu, kekasih-Ku?' Dan ada satu 

jawaban yang benar, 'Ya, Tuhan, Engkau adalah cukup.'" 
                Amy Carmichael 



 
 

 
 Identifikasi kekal yang dimiliki orang Kristen dengan _________________________.   

 
TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 

penolong baginya, yang sepadan dengan dia. 
Kejadian 2:18 

 
Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, 

sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, 
baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis 

menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh. 
1 Korintus 12:12-13 

 
 

Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, 
sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, 

baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis 
menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh1 Korintus 12:12-13 

Efesus 2:19-22 
 

Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika 
aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni 

jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 
1 Timotius 3:14-15 

 
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah 

kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah 
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah 

dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! Bantulah dalam 
kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan! 

Roma 12:9-13 
 
 

 Di masa lalu (ikatan perjanjian yang lama), kelajangan dihindari oleh sebagian besar 
orang. 

 Di masa kini (ikatan perjanjian yang baru), kelajangan menjadi  bermanfaat bagi 
banyak orang. 

 Di masa depan (ciptaan yang baru), kelajangan akan diaplikasikan  bagi semua 
orang.   
 

Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti 
malaikat di sorga. 

Matius 22:30 
 

 Baik status melajang maupun pernikahan sama-sama merupakan karunia-karunia Allah.  
 

Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang menerima 
dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. 

1 Korintus 7:7 



 
 

Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada 
berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua 

orang. 
1 Korintus 12:4-6 

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan 
kita. 

Roma 6:23 
 

“Saya tidak ragu bahwa ada beberapa orang yang percaya bahwa Allah telah memanggil mereka 
untuk hidup melajang dan berkomitmen untuk hidup melajang selama sisa hidup mereka. Secara 

pribadi saya memiliki keragu-raguan yang nyata tentang hikmat di balik pandangan tersebut, karena 
saya tidak yakin bahwa seseorang mengetahui, katakanlah, di awal usia 20-an tahun, bahwa Allah 
telah memanggil mereka untuk itu. Saya secara pribadi lebih percaya pada alternatif yang kedua, 
yakni bahwa orang menemukan keyakinan ini [panggilan Allah] secara bertahap, dan pada saat 

tahun-tahun akan berlalu, mereka mulai berpikir bahwa Allah sangat mungkin memanggil mereka 
untuk tidak menikah.” 

John Stott 
 

o Kepuasan ini melibatkan satu kepercayaan yang mendalam akan kedaulatan Allah.  
Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah. 

1 Korintus 7:20 
Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada 

waktu ia dipanggil. 
1 Korintus 7:24 

Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian! 
Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang! 

1 Korintus 7:27 
 

“Bukan karena kesalahan saya atau karena pilihan saya sendiri, saya tidak dapat mengekspresikan 
seksualitas saya dalam keindahan dan keintiman pernikahan Kristen, sebagaimana Allah maksudkan 

ketika Ia menciptakan saya sebagai satu makhluk seksual menurut gambarNya. Berusaha untuk 
melakukan hal ini di luar pernikahan adalah, berdasarkan ajaran Alkitab yang jelas, berbuat dosa 

terhadap Allah dan terhadap natur saya sendiri. Sebagai seorang Kristen yang taat, maka saya tidak 
memiliki alternatif kecuali menjalani satu kehidupan secara sukarela sebagai seorang lajang. Saya 

harus menjadi murni tidak hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam pikiran dan jiwa. Karena saya 
sekarang berada di usia 60-an, menurut saya pengalaman saya tentang apa artinya ini adalah valid.  
Saya ingin membuat rekor bahwa saya dapat membuktikan bagi mereka yang berkomitmen untuk 

melakukan kehendak Allah, bahwa perintahNya adalah juga kemampuanNya (his commands are His 
enablings) [ini adalah salah satu ungkapan singkat yang terkenal yang mengatakan bahwa Allah 

memberi perintah disertai kemampuan yang Ia berikan untuk menjalankan perintah itu] ... Seluruh 
keberadaan saya berseru terus-menerus untuk sesuatu yang saya mungkin tidak memilikinya. Seluruh 

kehidupan saya harus dijalani dalam konteks ini yang penuh dengan ketegangan yang tidak putus-
putusnya. Kehidupan profesional saya, kehidupan sosial saya, kehidupan pribadi saya, 

kehidupanKristen saya -- semua tunduk pada tarikannya yang konstan dan kuat.  
Sebagai seorang Kristen saya tidak punya pilihan selain menaati Allah, dengan harga apa pun yang 
mungkin. Saya harus percaya padaNya untuk membuat mungkin bagi saya untuk menghormatiNya 

dalam kelajangan saya. Bahwa ini adalah mungkin, satu kumpulan saksi bagaikan awan yang 
perkasa akan bergabung dengan saya untuk membuktikannya. Banyak orang Kristen yang melajang 
dalam setiap usia dan keadaan telah membuktikan kecukupan Allah dalam hal ini. Ia telah berjanji 

untuk memenuhi kebutuhan kami dan ia menghormati kata-kataNya.  



 
 

Jika kita mencari pemenuhan di dalam Dia, kita akan menemukannya. Ini mungkin tidak akan mudah, 
tetapi siapa yang mengatakan bahwa kehidupan Kristen itu mudah? Lencana seorang murid Kristus 

adalah salib. Mengapa saya harus menjalani hidup saya sendiri? Saya tidak tahu. Tetapi Yesus Kristus 
adalah Tuhan atas hidup saya. Saya percaya pada kedaulatan Allah, dan saya menerima kelajangan 

saya dari tangaNnya. Ia bisa saja menetapkan sesuatu yang berbeda untuk hidup saya, tetapi Ia tidak 
memilih untuk melakukannya. Sebagai anakNya, saya harus mengandalkan kasihNya dan hikmatNya. 

Margaret Clarkson 
 

o Berpuas dengan keadaan yang ada merupakan kenikmatan yang mendalam akan anugerah 
Allah.   

Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala 
perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, maupun dalam 

hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat 
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

Filipi 4:12-13 
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 

2 Korintus 9:8 
 

 Baik status melajang maupun pernikahan sama-sama adalah untuk kemuliaan Allah.  
Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan 

dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua 
jemaat. 

1 Korintus 7:17 
o Status melajang memiliki satu tujuan yang perlu kita perhatikan agar  
______________________________. 

 

Perayaan Injil: Empat Alasan untuk Bergembira dalam Status Melajang … 
 Kita bergembira dalam kehidupan melajang karena waktu yang di dalamnya kita berada  
       sekarang.  
 

Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku 
memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya 
dari Allah. Aku berpendapat, bahwa, mengingat waktu darurat sekarang, adalah baik bagi manusia 

untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau 
mengusahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah 

engkau mencari seorang! Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis 
kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan 

aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. 
1 Korintus 7:25-28 

 
o Kita memandang ke depan kepada satu pengharapan yang kekal.  

Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu: waktu telah singkat! Karena itu dalam waktu 
yang masih sisa ini orang-orang yang beristeri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri; dan 
orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang yang bergembira seolah-
olah tidak bergembira; dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka 

beli. 
1 Korintus 7: 29-30 

 Kita bergembira dalam kehidupan melajang karena misi yang sedang kita emban.   



 
 

Murid-murid itu berkata kepada-Nya: "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih 
baik jangan kawin." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Tidak semua orang dapat mengerti 
perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia 

memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, 
dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan 

Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti." 
Matius 19:10-12 

 
o Kita sedang hidup untuk satu warisan yang kekal.   

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung 

di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." 
Kejadian 1:28 

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus. 

Matius 28:19 
 

“Menjadi lajang berarti bahwa saya bebas untuk mengambil risiko yang tidak mungkin saya ambil 
jika saya adalah seorang ibu dari satu keluarga bergantung pada saya. Kehidupan sebagai lajang 

telah memberikan kepada saya kebebasan untuk bergerak di seluruh dunia tanpa harus lebih dahulu 
menyiapkan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dan kebebasan ini telah membawa kepada 

saya saat-saat yang tidak akan saya tukarkan dengan apa pun di bumi ini.” 
Rhena Taylor 

 
“Manfaat pertama [dari status melajang] ialah bahwa hal tersebut dapat disesuaikan dengan cara 

terbaik dalam situasi-situasi yang penuh risiko … . Dalam kehidupan yang keras di antara suku-suku 
primitif, dalam wilayah-wilayah yang dihuni para gerilyawan, atau dalam situasi sakit-penyakit dan 

kelaparan, orang yang hidup melajang hanya perlu khawatir akan dirinya … . Paulus mengklaim 
bahwa menjadi lajang dan laki-laki sangat cocok dengan “singkatnya” waktu. Melakukan pekerjaan 
Allah merupakan satu perkara yang terkait dengan waktu. Manfaat dan peluang datang dan pergi 

dengan begitu cepat. Gaya hidup sebagai lajang memampukan seseorang untuk dengan sebaik-
baiknya memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk melakukan pekerjaannya … . Salah satu 

kenikmatan saya yang utama ialah bahwa saya tidak perlu mencocokkan pelayanan saya di sekitar 
satu  jadwal keluarga. Saya tidak perlu berada di rumah pada satu waktu tertentu pada setiap 

malam. Waktu saya adalah waktu seorang Filipina.” 
Trevor Douglas 

 
 Kita bergembira dalam kehidupan melajang karena kita ingin tanpa gangguan dalam ___________  
___________________________ kita.   

Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan 
perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristeri 

memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan isterinya, dan 
dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis 
memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi 
perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat 
menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk 

menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa 
yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 

1 Korintus 7:32-35 



 
 

 
o Kita harus waspada terhadap keinginan-keinginan seksual yang tidak kudus.   

Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan 
Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 

Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah 
kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk 

menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak! Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang 
mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah 

kata nas: "Keduanya akan menjadi satu daging." Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, 
menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan 

manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya 
sendiri. 

1 Korintus 6:13-18 
 

o Kita harus waspada terhadap keinginan-keinginan egositis yang tidak kudus.   
Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan 

hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 

Matius 22:37-40 
 

"Terlepas dari godaan seksual, bahaya terbesar yang menurut saya kita hadapi [sebagai lajang] 
adalah keegoisan. Kita dapat hidup sendiri dan memiliki kebebasan total untuk merencanakan jadwal 
kita sendiri, tanpa ada orang lain untuk mengoreksi atau bahkan memberi kita nasihat. Jika kita tidak 

berhati-hati, kita dapat menemukan seluruh dunia berputar di sekitar diri kita sendiri." 
John Stott 

 
“Pada masa kini banyak orang yang sangat menghagai kelajangan karena hal itu dianggap 

membawa kebebasan maksimum untuk realisasi diri. Anda bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang 
mengekang gaya hidup anda. Tetapi Paulus menghargai kelajangannya karena hal itu secara penuh 

menempatkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus ... Kecenderungan masa kini yang 
mempromosikan kehidupan melajang (tetapi bukan kekudusan) disebabkan karena hal itu memberi 
kebebasan dari perbudakan. Paulus mempromosikan kehidupan melajang (dan kekudusan) karena 

hal itu memberi kebebasan untuk perbudakan -- yaitu perbudakan kepada Kristus.”  
John Piper 

 
 Kita bergembira dalam kehidupan melajang karena kita menginginkan fokus yang  
       tidak  terbagi dalam pengabdian kita.  
 

Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi 
kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan 

baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 
1 Korintus 7:35 

 
“Mereka yang hidup melajang mengalami sukacita yang besar untuk dapat mengabdikan diri, dengan 

konsentrasi dan tanpa gangguan, untuk pekerjaan Tuhan."  
John Stott  

 
o Kita memberikan diri kita secara penuh untuk satu keinginan ____________________ … 



 
 

 Untuk menggunakan karuania yang baik yang Allah berikan demi    
       kemuliaan Allah yang besar di antara bangsa-bangsa. 
 

"Permohonan saya yang paling sungguh-sungguh dari semua permohonan untuk 
para lajang ialah meninggalkan keinginan diri sendiri, menyerahkan kepada 

Kristus semua kerinduan yang belum terpenuhi, suatu kesediaan yang bulat untuk 
menerima apa pun yang Allah tetapkan, dan satu tekad untuk mempraktekkan 

prinsip pengorbanan dari Yesaya 58:10-11.  
Hidup tidak hanya menjadi jauh lebih sederhana, tetapi juga secara mengejutkan 

menjadi menyenangkan dan bebas."  
Elisabeth Elliot 

 
apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati 

orang yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti 
rembang tengah hari. TUHAN akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di 

tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi 
dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 

Yesaya  58:10-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RANCANGAN ALLAH 
 

 Injil dan Seksualitas 
 Injil dan Pernikahan 
 Injil dan Tugas Orang Tua 
 Injil dan Anak-Anak Yatim 
 Injil dan Hidup Melajang 
 Injil dan Para Janda 

 
Injil dan Para Janda 

 
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim 

piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 
dicemarkan oleh dunia. 

 Yakobus 1:27 
 
 

Landasan-Landasan Injil … 
 Perhatikan kepedulian Bapa terhadap para janda.   

 
Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan 

bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang 
berkendaraan melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-Nya! Bapa 

bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus; 
Mazmur 68:4-6 

 
Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, 

tentulah Aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan 
nyaring. Maka murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga 

isteri-isterimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. 
Keluaran 22:22-24 

 
Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan 

dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap; yang membela hak anak yatim dan 
janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan 

dan pakaian. 
Ulangan 10:17-18 

 
Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu 

haruslah berkata: Amin 
Ulangan 27:19 

 
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. 

Berhentilah berbuat jahat,belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang 
kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda! 

Yesaya 1:16-17 
 



 
 

TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan 
orang fasik dibengkokkan-Nya. 

Mazmur 146:9 
 
 Perhatikan belas kasihan ________________________ terhadap para janda.   

 
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi bersama-sama 
dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-bondong. Setelah Ia dekat pintu 

gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, 
dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah 

hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!" Sambil menghampiri 
usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai anak muda, Aku 
berkata kepadamu, bangkitlah!" Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan 
Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, 
sambil berkata: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat 
umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. 

Lukas 7:11-17 
 

Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-
jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di 

tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah 
janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini 

pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." suatu kali Yesus duduk menghadapi peti 
persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. 
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia 
memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada 
mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada 
semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi 

dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu 
seluruh nafkahnya." 

Markus 12:38-44 
 

Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 
Magdalena. Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia 

kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" 
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 

Yohanes 19:25-27 
 

 Perhatikan kepedulian_____________________ terhadap para janda.   
Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-
orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada 

janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu kedua belas rasul 
itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata: "Kami tidak merasa puas, karena kami 

melalaikan Firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari 
antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka 

untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan 
Firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang 

penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang 



 
 

penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul 
itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 

Kisah Para Rasul 6:1-6 
 
Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita -- dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan 
itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. 

Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-
murid mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan 

permintaan: "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-
sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang 

berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, 
yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia 
berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata: "Tabita, bangkitlah!" Lalu 

Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang 
tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-

janda, lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu hidup. 
Kisah Para Rasul  9:36-41 

 
Ajaran-Ajaran Injil … 
 
Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau 

cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan 
membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan 

seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada 
Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup 
mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada 

janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak 
memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari 

orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 
enam puluh tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang 

baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, 
menolong orang yang hidup dalam kesesakan -- pendeknya mereka yang telah menggunakan segala 
kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila 
mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin 
kawindan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepada-Nya, mereka mendatangkan 

hukuman atas dirinya. Lagipula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri 
bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal 

orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang 
muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada 

lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis. 
Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, 
hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan 

demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 
1 Timotius 5:3-16 

 
 Hormatilah janda-janda yang miskin melalui _________________________. 
 

“Mas kawin, yang disediakan oleh ayah mempelai laki-laki, selalu menyertai seorang perempuan ke 
pernikahannya. Hal tersebut menjadi satu aspek legal yang penting dalam pernikahan … Jika seorang 



 
 

suami meninggal, hukum-hukum yang mengatur mas kawin tersebut dijabarkan dengan jelas. 
Seorang janda dipelihara oleh orang yang bertanggung jawab atas mas kawin itu. Dua pilihan 
terbuka bagi janda tersebut. Jika ia memiliki anak-anak, ia dapat tinggal di rumah almarhum 

suaminya. Di situ ia dipepelihara oleh majikan yang baru dalam rumah itu, yang mungkin adalah 
anaknya sendiri. Ia juga dapat kembali ke orang tuanya, dengan membawa kembali mas kawinnya 

kepada keluarganya.” 
Bruce Winter 

 
o Mereka haruslah janda-janda yang tidak memiliki kerabat.  

Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama 
belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, 

karena itulah yang berkenan kepada Allah. 
1 Timotius 5:4 

 
 Anak-anak laki-laki dan perempuan mendukung orang tua dan kakek-nenek mereka. 
 Hal ini menyenangkan Allah kita. 
 Hal ini mendemonstrasikan injil.  

Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang 
itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 

1 Timotius 5:8 
Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu 

saling mengasihi." 
Yohanes 13:35 

 
 Hal ini meringankan beban jemaat.   

Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, 
hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan 

demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 
1 Timotius 5:16 

o Mereka haruslah bergantung pada Allah.   
Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh 

harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. 
1 Timotius 5:5 

 
Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu menaruh 

kepercayaan padaku!" 
Yeremia 49:11 

 
Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia: "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah 
Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi 

engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota 
itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan 
itu, katanya: "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan 
itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi: "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu 
menjawab: "Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, 

kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku 
sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya 

bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata 
kepadanya: "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih 

dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah 



 
 

kaubuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam 
tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada 
waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti 

yang dikatakan Elia; maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan 
beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu 

tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia. 
1 Raja-Raja 17:8-16 

 
o Mereka haruslah bertekun dalam doa.   

 
Tetaplah berdoa. 
1 Tesalonika 5:17 

 
dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di 
dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus, juga 

untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar 
dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. 
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. 

Efesus 6:18-20 
 

Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat 
lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia 

janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang 
malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan 

mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang yang 
menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 

Lukas 2:36-38 
 

“Tampak bagi saya bahwa para janda telah memasuki satu dimensi 
ketergantungan pada Allah yang mempersiapkan mereka untuk pelayanan doa 

syafaat. Persembahan seorang janda yang begiu kecil diakui dan dipuji oleh Yesus 
karena "mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi 

dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Mungkin 
"kekuatan" para janda adalah yang paling perkasa ketika mereka bersatu sebagai 

penolong dan pembela dalam doa syafaat. Perempuan tua yang tidak memiliki 
tanggung jawab sehari-hari dalam pekerjaan mereka adalah sumber kekuatan 

untuk doa syafaat.” 
Susan Hunt 

 
 Daftarkan janda-janda tua untuk ______________________________.   

 
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang 

beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal 
yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-

anaknya,  hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada 
suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang. 

Titus 2:3-5 
 



 
 

Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari enam puluh tahun, yang 
hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh 
anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup 
dalam kesesakan -- pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat 

baik. 
1 Timotius 5:9-10 

 
o Mereka haruslah perempuan-perempuan yang matang secara rohani. 
o Mereka dulunya haruslah istri-istri yang __________________________. 
o Mereka haruslah mempedulikan anak-anak. 
o Mereka haruslah orang-orang yang dengan ramah memberi tumpangan. 
o Mereka haruslah pelayan-pelayan yang __________________________. 
o Mereka haruslah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri 
o Mereka haruslah menunjukkan kebaikan. 

 Doronglah janda-janda muda untuk ________________________.   
 

Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh 
keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri 
kesetiaan mereka yang semula kepada-Nya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagipula 

dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya 
bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal 

yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, 
memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan 

nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis. 
1 Timotius 5:11-15 

 
o Mereka haruslah menghindari kemalasan.   
Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 

"Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring" 
Amsal 6:9-11 

 
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat 
perempuan-perempuan lemah yang sarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang 

walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 
2 Timotius 3:6-7 

 
Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan 
yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia 

berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, 
jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia 

berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 
Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan 
perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam 
diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula bukan Adam yang 

tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan 
diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan 

dengan segala kesederhanaan. 
1 Timotius 2:8-15 

 



 
 

o Mereka haruslah membenci __________________________.   
Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, menutupi perkaraAmsal11:13 

Amsal 26:20 
 

Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang 
karib. 

Amsal16:28 
Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor 

mulut. 
Amsal 20:19 

 
 Injil mendorong … 

o Keluarga-keluarga untuk mempedulikan kerabat-kerabat mereka. 
 

“Sebelum gereja harus menanggung beban, biarkan anak-anak melakukan tugas 
mereka.” 

John Calvin 
 

o _______________________ untuk mempedulikan para janda.   
 

Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, 
hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan 

demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 
1 Timotius 5:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PENYIMPANGAN MANUSIA 
 
 Injil dan Perceraian 
 Injil dan Homoseksualitas 
 Injil dan Aborsi 
 Injil dan Poligami 
 Injil dan Pornografi 

 
Injil dan Perceraian 

 
Kepada orang-orang yang telah kawin aku -- tidak, bukan aku, tetapi Tuhan -- perintahkan, supaya 

seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa 
suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. 
Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan 

seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah 
saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman 
dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena 
suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan 
oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang 
mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia 
bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu 

untuk hidup dalam damai sejahtera. 
1 Korintus 7:10-15 

 
Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: "Apakah 

diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus: "Tidakkah kamu 
baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan 

perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu 
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, 
tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa 

memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?" Kata Yesus kepada 
mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak 
semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, 

kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." Murid-murid itu berkata 
kepada-Nya: "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin." Akan 

tetapi Ia berkata kepada mereka: "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka 
yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim 

ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat 
dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti 

hendaklah ia mengerti. 
Matius 19:3-12 

 
"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia 

tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis 
surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari 
rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri 

orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai 



 
 

dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika 
laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, 
yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah 

perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau 
mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik 

pusakamu. 
Ulangan 24:1-4 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Kejadian 2:24 
 
Perceraian dan Gereja … 
 Kita telah menutup diri dari masalah ini. 
 Kita telah saling ___________________________. 
 Kita telah mengabaikan masalah ini. 

o Orang-orang Kristen lari ________________________ padahal seharusnya mereka lari ke gereja 
untuk menyelesaikan masalah perceraian.   

Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan 
pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu, 

bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam 
tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak 

tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa 
dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, 
kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? Hal ini kukatakan 

untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat 
mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan 
terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara 
di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa 

kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 
Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu 

kamu buat terhadap saudara-saudaramu. 
1 Korintus 6:1-8 

"Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan 
nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang 
atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau 

juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau 
seorang pemungut cukai. 

Matius 18:15-17 
Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, 

seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu 
bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah 
lebih patut kamu berdukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah 

kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku -- sama seperti 
aku hadir -- telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. kita 
berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu 
harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya 

diselamatkan pada hari Tuhan. 
1 Korintus 5:1-5 



 
 

 
o Kita mendiskreditkan kesaksian gereja. 
o Kita ____________________________ nama Kristus. 

 Tanggung jawab gereja … 
 

Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang 
rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga 
dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung 

bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 
Galatia 6:1-2 

 
o Hiburkan satu sama lain dengan ________________________.   

 
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber 

segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup 
menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang 

kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam 
kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 

2 Korintus 1:3-5 
 

o Perhadapkan satu dengan yang lain dengan ________________________________.   
 

Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-
limpah. 

Amsal 27:6 
 

tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal 
ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, -- yang rapi tersusun dan 

diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap 
anggota -- menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. 

Efesus 4: 15-16 
 
 
Perceraian dan Allah … 
 Allah _____________________________pernikahan.   

 
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging. 
Kejadian  2:24 

 
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, 

tidak boleh diceraikan manusia." 
Matius  19:6 

 
o Pernikahan didefinisikan oleh Allah. 

 
“Jika pernikahan itu berasal dari manusia, maka manusia akan memiliki hak untuk 
menyingkirkan pernikahan. Tetapi karena Allah yang melembagakan pernikahan, 
hanya Dia yang berhak untuk melakukannya. Pernikahan sebagai lembaga (yang 



 
 

tentunya mencakup pernikahan individu) tunduk pada peraturan dan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Allah. Individu-individu boleh menikah, bercerai, dan 

menikah lagi, hanya jika Allah mengatakan bahwa mereka boleh melakukannya 
tanpa berbuat dosa. Negara telah diberi tugas memelihara catatan yang teratur, 

dan lain lain, tetapi tidak memiliki hak (atau kompetensi) untuk menentukan 
peraturan bagi pernikahan dan perceraian, karena itu adalah hak prerogatif 

Allah.” 
Jay Adams 

 
o Pernikahan adalah satu perjanjian di bawah Allah. 

 Pernikahan adalah satu demonstrasi kepada dunia tentang perjanjian Kristus dengan 
umat-Nya.   

 
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu 
seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:31-32 
 
 Allah_____________________________- perceraian.   

 
Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki 

kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri 
dari masa mudanya. Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel -- juga orang yang 

menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan 
janganlah berkhianat! 

Maleakhi 2:15-16 
 

o Allah membenci penyebab-penyebab perceraian. 
 Perceraian adalah selalu merupakan satu akibat dosa.  

 
"Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu 

untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan 
kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang 

kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang 
pada perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa 

yang diperbuat TUHAN mengenai Baal-Peor, sebab TUHAN, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-
tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada 

TUHAN, Allahmu, masih hidup pada hari ini. 
Ulangan 4:1-4 

 
  Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan 

isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. 
Matius 19:8 

 
 Perceraian adalah ________________________ selalu mengandung dosa. 

o Allah membenci konsekuensi-konsekuensi dosa.   
 



 
 

Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan: Kamu menutupi mezbah TUHAN dengan air mata, dengan 
tangisan dan rintihan, oleh karena Ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan 

menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya: "Oleh karena apa?" Oleh sebab TUHAN telah 
menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, 
padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan 

mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah 
dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. Sebab Aku membenci 

perceraian, firman TUHAN, Allah Israel -- juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, 
firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat! 

Maleakhi 2:13-16 
 

 Perceraian secara negatif mempengaruhi keturunan fisik. 
 Perceraian secara negatif mempengaruhi keturunan spiritual. 

 Allah ___________________________________ perceraian. 
o Satu alasan untuk perceraian di antara orang-orang percaya: perzinahan.   

 
"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia 

tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis 
surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari 

rumahnya, 
Ulangan 24:1 

 
Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah 

keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. 
Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 

Ulangan 22:22 
 

Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya 
manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. 

Imamat 20:10 
 

Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan 
surat cerai jika orang menceraikan isterinya?" Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu 

Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku 
berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan 

perempuan lain, ia berbuat zinah. 
Matius 19:7-9 

 
Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia 

menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat 
zinah. 

Matius 5:31-32 
 

 Perceraian adalah mungkin dalam situasi ini. 
 Perceraian di antara orang-orang percaya tidak diinginkan. 

 Kita tidak mencari alasan-alasan untuk perceraian.   
 



 
 

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan 
isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:33 
 

 Perceraian di antara orang-orang percaya bukannya tidak terelakkan. 
 Kita mencari ______________________untuk diwujudkan.   

 
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus 
mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata 

kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh 
kali tujuh kali. 

Matius 18:21-22 
 

o Satu alasan untuk perceraian antara seorang percaya dengan seorang yang tidak  
        percaya: ______________________   

 
Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan 

seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah 
saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman 
dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena 
suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan 
oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang 
mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia 
bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu 

untuk hidup dalam damai sejahtera. 
1 Korintus 7:12-15 

 
 Perceraian lebih dipilih dalam situasi ini. 

 
o Secara alkitabiah pernikahan kembali diizinkan hanya setelah melewati alasan- 

       alasan alkitabiah untuk perceraian.   
 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia 
menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat 

zinah. 
Matius 5:32 

 
Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu 

kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia 
hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin 

dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah. 
Markus 10:10-12 

 
Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan 

barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah." 
Lukas 16:18 

 
 Allah _________________________ perceraian.   



 
 

Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; 
yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 

Yesaya 54:5 
 

Beginilah firman TUHAN, Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, kepada dia yang dihinakan 
orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa: "Raja-raja 
akan melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud 

menyembah, oleh karena TUHAN yang setia oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang memilih 
engkau." 

Yesaya 49:7 
 

o Suami anda yang kekal selalu mau ____________________________.   
 

Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu 
kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 

2 Korintus 11:2 
 

Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti 
deru guruh yang hebat, katanya: "Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah 
menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 

perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya 
dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.] Lalu ia berkata 
kepadaku: "Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." 

Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." 
Wahyu 19:6-9 

 
o Suami anda yang kekal selalu ______________________________.   

 
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang 

menjanjikannya, setia. 
Ibrani 10:23 

 
 Ia tidak akan pernah melakukan perzinahan terhadap anda.   

 
Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar 

kesetiaan-Mu! "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 
Ratapan 3: 22-24 

 
 Ia tidak akan pernah meninggalkan anda.   

 
Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan 

tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi." 
Yosua 1:9 

 
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Matius 28:20 

 
 



 
 

Perceraian dan Injil … 
 Jika anda adalah seorang lajang … 

o _________________________ kelajangan anda untuk memajukan injil.   
 

Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada 
orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian 

karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia 
mengerti." 

Matius 19:12 
 

 Jika anda adalah seorang yang menikah … 
o _____________________________ teman hidup anda dalam satu cara yang menggambarkan injil.   

 
Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 

seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana 
jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai 

suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-
Nya baginya 

Efesus  5:22-25 
 

 Jika anda sedang mempertimbangkan perceraian … 
o Ingatlah betapa ____________________________ injil dan kuasa Allah.   

 
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 

ketika kita masih berdosa. 
Roma 5:8 

 
Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 

kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 
2 Korintus 12:9 

 
 Jika anda telah bercerai karena satu alasan alkitabiah … 

o Bersandarlah pada Injil untuk status kelajangan anda atau untuk pernikahan kembali yang 
mungkin terjadi di masa depan. 

 Jika anda telah bercerai karena satu alasan yang tidak alkitabiah dan sedang berada dalam  
       status melajang … 

o _____________________ dan bersandarlah pada injil untuk memuliakan Kristus pada waktu anda  
       tetap melajang. 

 Jika anda telah bercerai karena satu alasan yang tidak alkitabiah dan telah menikah  
       kembali … 

o Bertobatlah dan_____________________________- injil dalam pernikahan anda sekarang. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PENYIMPANGAN MANUSIA 
 
 Injil dan Perceraian 
 Injil dan Homoseksualitas 
 Injil dan Aborsi 
 Injil dan Poligami 
 Injil dan Pornografi 

Injil dan Homoseksualitas 
 

Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 
kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi 

mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari pada-
Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya 

sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal 
Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya 
pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-
olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan 
Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, 
binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah 
menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling 
mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan 
memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-

lamanya, amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab 
isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga 

suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala 
dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki 
dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk 

kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah 
menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang 

tidak pantas: penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh 
dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, 

pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat 
kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab 

walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang 
melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi 

mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. 
Roma 1:18-32 

Homoseksualitas dan Dunia … 
 Homoseksualitas adalah satu __________________________. 

o “Saya lahir sebagai seorang homoseksual.” 
o “Allah menciptakan saya seperti ini.” 
o “Orientasi homoseksual adalah salah satu karunia Allah dalam kehidupan saya.” 

 Homoseksualitas adalah__________________________. 
o “Orientasi homoseksual saya tidak dapat diubah.” 
o “Ini adalah siapa saya.” 

 Homoseksualitas adalah ___________________________. 
o “Partner saya dan saya saling mencintai dalam satu relasi yang ekslusif.  Bagaimana 

mungkin hal itu salah?” 



 
 

 Homoseksualitas adalah ________________________________. 
o “Yesus tidak mengatakan apa pun yang melawan homoseksualitas.” 
o “Saya adalah seorang Kristen dan saya seorang yang homoseksual. Bagaimana 

        mungkin homoseksualitas itu salah?” 
o “Saya menghadiri satu gereja homoseksual di mana kehadiran Allah nyata.  

        Bagaimana mungkin itu terjadi jika homoseksualitas itu salah?” 
 Homoseksualitas adalah _______________________________.  

o “Teks-teks dalam Kitab Suci yang berkaitan dengan homoseksualitas telah  
        disalahtafsirkan.” 

o “Alkitab tidak mengutuk homoseksualitas.” 
 

Homoseksualitas dan Firman Allah … 
 Dosa mengacaukan _________________________ kita. 

o Kita telah menukarkan pola Allah dengan pilihan-pilihan kita.   
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 

Amsal 14:12 
 

o Kita telah menukarkan pujian kepada Allah dengan __________________________ kita. 
 

Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 

1 Petrus 2:11 
 

 Kita lahir dengan satu hati yang sombong.   
 

Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku 
takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat 

dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 
Kulakukan. 

Kejadian 8:21 
 

  Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 
Mazmur 51:5 

 
 Kita condong kepada penyimpangan seksual.  

 
Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya 

kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu sendiri dan hidup di dalam 
pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh 

orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan 
saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari 

semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita 
bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak 
ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang 

kudus kepada kamu. 
1 Tesalonika 4:3-8 

 
 Dosa mengacaukan __________________________________ kita.  

 



 
 

Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup 
menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi 
keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan 

terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya. 
Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. 

Roma 8:5-8 
 

o Kita telah menukarkan kebenaran dengan toleransi.   
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: "Jikalau kamu tetap dalam 

firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan 
kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka: "Kami adalah keturunan Abraham dan 
tidak pernah menjadi hamba siapa pun. Bagaimana Engkau dapat berkata: Kamu akan merdeka?" 

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, 
adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam 

rumah. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." 
Yohanes 8:31-36 

 
Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang 

kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 
Yohanes 14:6 

 
o Kita telah menukarkan Firman Allah dengan ________________________ manusia.   

Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang 
tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru 
kepada Lot: "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar 

kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi 
pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata: "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat 

jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, 
baiklah mereka kubawa ke luar kepadamu; perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang 

baik; hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk 
berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata: "Enyahlah!" Lagi kata mereka: "Orang ini 

datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita! Sekarang kami akan 
menganiaya engkau lebih dari pada kedua orang itu!" Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, 
dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan 

tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata 
orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah 

orang-orang itu mencari-cari pintu. 
Kejadian 19:4-11 

 
sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan 
percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal 

sebagai peringatan kepada semua orang. 
Yudas 7 

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu 
suatu kekejian. 
Imamat 18:22 

Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi 
keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa 

kepada mereka sendiri. 
Imamat 20:13 



 
 

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang 

pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah. 

1 Korintus 6:9-10 
 

Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa 
hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, 

bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh 
bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi 

penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan 
dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang 

telah dipercayakan kepadaku. 
1 Timotius  1:8-11 

 
 Para penganjur homoseksualitas harus mempertahankan bahwa … 

 Alkitab adalah tidak relevan. 
 

“Tidak mengenali, mengkritik, dan mengutuk pandangan Paulus yang 
menyamakan kefasikan dengan homoseksualitas adalah berbahaya. Untuk tetap 
berada dalam tradisi Kristen kita masing-masing dan tidak menantang teks-teks 

Alkitab yang merendahkan dan menghancurkan kita berarti memberikan 
kontribusi terhadap penindasan kita sendiri ... Teks-teks tersebut akan diambil dan 
digunakan untuk melawan kita lagi dan lagi sampai orang-orang Kristen menuntut 

penghapusan teks-teks itu dari kanon Alkitab atau, setidaknya, secara resmi 
mendiskreditkan otoritas teks-teks tersebut untuk mengatur perilaku.”  

Gary David Comstock 
Protestant Chaplain, Wesleyan University 

 
 Alkitab adalah tidak akurat. 

 
“Teks-teks dalam Perjanian Lama dan Perjanjian Baru yang mengutuk praktek 
homoseksual adalah teks-teks yang tidak diilhami oleh Allah atau [teks-teks itu] 

tidak memiliki nilai Kristen yang abadi.” 
William M. Kent, 

Komite Studi tentang Homoseksualitas dari Gereja  
 

 Alkitab adalah __________________________. 
 

“Saya pikir adalah penting untuk menyatakan dengan jelas bahwa kita, pada 
kenyataannya, perlu menolak perintah langsung dari Alkitab, dan sebaliknya 

mencari otoritas yang lain ketika kita menyatakan bahwa persatuan sesama jenis 
dapat menjadi kudus dan baik. Dan apa sebenarnya otoritas itu? Kita secara 

eksplisit merujuk kepada pengalaman kita sendiri yang nyata dan ribuan 
pengalaman orang lain yang telah menyaksikannya, yang mengatakan kepada kita 

bahwa mengklaim orientasi seksual kita adalah sebenarnya berarti bahwa kita 
menerima cara yang melaluinya Allah telah menciptakan kita. Dengan 

mengatakan demikian, kita secara eksplisit juga menolak pernyataan-pernyataan 



 
 

Alkitab yang mengutuk homoseksualitas - yaitu, bahwa itu adalah perlilaku jahat 
yang dipilih secara bebas, satu gejala kerusakan dalam diri manusia, dan 

ketidaktaatan kepada aturan yang Allah ciptakan.”   
Luke Timothy Johnson 

Professor Perjanjian Baru, Candler School of Theology di Emory University 
 

 Dosa mengacaukan __________________________- kita.   
Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab 
keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan 

keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa 
yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak 

hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa 
nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap 
semuanya itu kuperingatkan kamu -- seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa 

melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 
Galatia 5:16-21 

 
o Kita telah menukarkan tanggung jawab seksual dengan apa yang kita namakan hak-hak kita.   
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya 
semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, 

bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua 
yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah 
dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus 

telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup 
dalam hidup yang baru. 

Roma 6:1-4 
 

o Kita telah menukarkan apa yang Alkitab katakan tentang keinginan kita dengan apa  
       yang ___________________________ katakan tentang keinginan kita.  
 Hasrat seksual yang tidak benar adalah imoral atau tidak bermoral, dan  

       bukannya sesuatu tidak terelakkan.   
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara 

kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang 
kosong atau yang sembrono -- karena hal-hal ini tidak pantas -- tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 

Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya 
penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah. 

Efesus 5:3-5 
 

 Dosa mengacaukan ___________________________kita.   
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 

nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu 
mendatangkan murka Allah [atas orang-orang durhaka]. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu 

ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, 
kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, 
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia 
baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar 

Khaliknya; 
Kolose 3:5-10 



 
 

o Kita telah menukarkan kewajiban moral dengan penjelasan-penjelasan ________________.   
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang 

dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan 
geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, 

melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang 
hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, 
kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama 

orang Yahudi, dan juga orang Yunani.1 Sebab Allah tidak memandang bulu. 
Roma  2:6-11 

 
 Penyebab terjadinya perilaku tertentu tidak berarti pembenaran atas perilaku  

       tersebut. 
 Kita tidak selalu memilih pencobaan yang kita inginkan, tetapi kita selalu  

       memilih _________________ yang kita wujudkan.   
Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak 
akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip 

di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." 
Kejadian 4:6-7 

 
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi 

kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 

sehingga kamu dapat menanggungnya. 
1 Korintus 10:13 

 
 

Homoseksualitas dan Injil … 
 Injil menata ulang ibadah kita.   

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang 

pemburit,  pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah.  Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah 

memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus dan dalam Roh Allah kita. 

1 Korintus 6:9-11 
 

 Injil _________________________________kepercayaan kita.   
 

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 

kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 
Roma 12:1-2 

 
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana 

Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila 



 
 

Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama 
dengan Dia dalam kemuliaan. 

 Kolose 3:1-4 
 Injil menyegarkan kembali keinginan kita.   

Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan 
lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada 

dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-
orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu 
kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh 

dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 
Roma 6:12-14 

 
 Injil ________________________perilaku kita.   
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam 
kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di 

dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena 
kebenaran. Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di 
dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan 

menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. 
Roma 8:9-11 

 
 

Homoseksualitas dan Gereja … 
 Lihatlah _________________________ …   
Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, -- sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui 

hukum -- bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang isteri terikat 
oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, 
bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia 

dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari 
hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-

saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik 
orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi 

Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, yang dirangsang oleh hukum 
Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. 

Matius 7:1-5 
Karena itu, hai manusia, siapa pun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak 
bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena 

engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu, bahwa 
hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai 
manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri 

melakukannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah 
engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? 

Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri 

pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 
Roma 2:1-5 

 
o Hindarilah sepenuhnya kemarahan moral yang selektif. 
o Secara alkitabiah nilailah kondisi rohani (dan seksual) anda. 



 
 

 Lihatlah _______________________ …   
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan 

memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat 
orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan 
terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian 

memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, 
supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." 

Matius 9:35-38 
 

o Tunjukkanlah belas kasihan dengan rendah hati. 
o Pertahankan keyakinan yang dalam. 

 Lihatlah ______________________…   
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak 
kembali! Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku! Jadikanlah 
hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh! Janganlah membuang aku 

dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku! Bangkitkanlah kembali 
padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela! 
Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya 

orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah 
keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu! Ya Tuhan, bukalah 

bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu! 
Mazmur 51:10-17 

o Agungkan kemuliaan-Nya. 
o Beritakan injil-Nya. 

 Allah tidak memanggil kita untuk bermain aman, tetapi untuk mengatakan  kebenaran. 
 Allah memanggil kita bukan untuk mengontrol pemerintah, tetapi untuk  memberitakan 

Injil. 
 Allah memanggil kita bukan untuk memenangkan argumen, tetapi untuk  memenangkan 

____________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PENYIMPANGAN MANUSIA 
 
 Injil dan Perceraian 
 Injil dan Homoseksualitas 
 Injil dan Aborsi 
 Injil dan Poligami 
 Injil dan Pornografi 
 

Injil dan Aborsi 
 

Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita 
diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh 

angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya 
kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan 

perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya; 
Mazmur 78:5-7 

 
 Di Amerika Serikat … 

o Lebih dari ___________________ aborsi telah terjadi sejak tahun 1973. 
o 1,4 juta aborsi terjadi setiap tahun; 3.000 aborsi terjadi setiap hari; satu aborsi  

        terjadi setiap 20-25 detik. 
o Sepertiga dari antara perempuan di Amerika telah melakukan aborsi pada satu saat  

       dalam kehidupan mereka. 
 Di dunia … 

o 46 juta aborsi terjadi setiap tahun; __________________ aborsi terjadi setiap hari. 
o Satu perempuan melakukan aborsi hampir setiap detik pada setiap hari. 

 
Aborsi dan Allah … 

 
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.  Aku 

bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku 
benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku dijadikan di 

tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah; mata-Mu 
melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, 

sebelum ada satu pun dari padanya. 
Mazmur 139:13-16 

 
 Aborsi merupakan penghinaan terhadap __________________ yang berdaulat dari Allah sebagai  
       Pencipta.   

Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari 
ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. 

Yesaya 40:28 
 

o Ia adalah Pemberi hidup.   
Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Mahakuasa membuat aku hidup. 

Ayub 33:4 
 



 
 

Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu, bahwa tangan Allah yang melakukan itu; bahwa di 
dalam tangan-Nya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. 

Ayub 12:9-10 
 

o Ia adalah Pengambil hidup.   
 

….katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan 
kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN! 

Ayub 1:21 
 

Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan 
yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun 

tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku. 
Ulangan 32:39 

 
 Aborsi merupakan serangan terhadap ______________ Allah yang mulia dalam ciptaan.   

 
Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, bumi 

penuh dengan ciptaan-Mu. 
Mazmur 104:24 

 
o Cara Allah menciptakan manusia mendorong _______________________.   

 
Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau 

memberikannya, mereka memungutnya; apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh 
kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila Engkau mengambil 

roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, 
mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk 

selama-lamanya, biarlah TUHAN bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! Dia yang 
memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku 

hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku 
ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena TUHAN. 

Mazmur 104:27-34 
 
 

 Rahim berisi seorang pribadi yang dibentuk dalam rupa Allah.   
 

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu 

menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas 
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." 

Kejadian  1:26-28 
 

 Jika janin dalam rahim itu bukan manusia, maka bahkan tidak perlu ada 
pembenaran untuk aborsi. 
 



 
 

  Jika janin dalam rahim itu adalah manusia, maka pembenaran apa pun untuk aborsi 
_____________________________. 
o “Tetapi perempuan memiliki hak untuk privasi dengan dokter   mereka.” 
o “Tetapi perempuan haruslah memiliki kebebasan untuk memilih.” 
o “Tetapi membuat aborsi ilegal akan memaksa perempuan    untuk mencari cara 

lain yang berbahaya untuk melakukan aborsi.” 
o “Tetapi mempunyai lebih banyak anak akan menguras kemampuan ekonomi.” 

 
“Pikirkan tentang seorang gadis kecil yang kita namai Rachel. Rachel berusia dua bulan, tetapi ia 

masih membutuhkan enam minggu lagi sampai saat ia nanti menjadi bayi yang penuh. Ia lahir 
prematur pada usia 24 minggu, di tengah trimester kedua dari masa kehamilan ibunya. Pada hari 
kelahirannya Rachel ditimbang dengan berat badan satu pon sembilan ons, namun dengan cepat 
turun menjadi hanya di bawah satu pon setelah itu. Ia begitu kecil sehingga ia bisa beristirahat di 

telapak tangan ayahnya. Ia adalah satu pribadi manusia yang kecil dan hidup.  
Langkah-langkah heroik kemudian diambil untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Mengapa? Karena 

kita memiliki kewajiban untuk melindungi, memelihara dan merawat manusia lain yang akan mati 
tanpa bantuan - terutama anak-anak kita yang kecil. Rachel adalah seorang manusia yang rentan 
dan berharga. Tetapi ketahuilah ini ... Jika seorang dokter datang ke kamar di rumah sakit, tetapi 
bukannya untuk merawat Rachel, melainkan untuk mengambil kehidupan gadis kecil ini saat ia 

berbaring diam di dada ibunya, hal itu akan disebut pembunuhan. Namun, seandainya gadis kecil 
yang sama ini, yang bernama Rachel, masih begitu kecil dan sedang berada dalam rahim ibunya, ia 

bisa dibunuh secara legal melalui aborsi.”  
Gregory Koukl 

 
 Meskipun bayi yang belum lahir itu tersembunyi dari pandangan manusia, namun ia 

tidak pernah tersembunyi dari pandangan Allah.   
Tangan-Mulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian Engkau berpaling dan hendak 

membinasakan aku? Ingatlah, bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau 
hendak menjadikan aku debu kembali? Bukankah Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu, 

dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin 
aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku, dan pemeliharaan-Mu 

menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang Kausembunyikan di dalam hati-Mu; aku tahu, bahwa inilah 
maksud-Mu. 
Ayub 10:8-13 

 
o Seluruh pekerjaan Allah adalah ajaib . 

 Bahkan (atau khususnya) dalam kasus kecacatan.   
Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid-Nya bertanya 

kepada-Nya: "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia 
dilahirkan buta?" Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-

pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 
Yohanes 9:1-3 

 
 Bahkan (atau khususnya) di tengah ______________________.   

 
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya 

untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 
hidup suatu bangsa yang besar. 

Kejadian 50:20 



 
 

 
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 

bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8: 28-30 
 

 Bagaimana dengan perkosaan?   
Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; 

setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. 
Ulangan 24:16 

 
 Bagaimana dengan inses (hubungan seksual antara pribadi dengan pribadi yang 

masih mempunyai hubungan darah)?   
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 

memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda 
memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron 

memperanakkan Ram, 
Matius 1:1-3 

 
 Berita injil: Allah berkenan dalam mengambil hal yang terburuk dari situasi yang 

kita hadapi dan mengubahnya menjadi __________________-.    
Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, 

seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan 
mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-

tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah 

membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap 
berada dalam kuasa maut itu. 

Kisah Para  Rasul 2:22-24. 
 

 Aborsi adalah serangan terhadap relasi yang ____________________ antara Allah dengan janin. 
o Ia membentuk mereka.  

Bukankah Ia, yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga 
yang membentuk kami dalam rahim? 

Ayub 31:15 
 

o Ia _________________________ mereka.   
Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang 

sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang 
membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu 

kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat 
kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti 

mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak 
ganti bengkak. 

Keluaran 21:22-25 



 
 

 
o Ia mengenal mereka.   

 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum 
engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau 

menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." 
Yeremia 1:5 

o Ia berhubungan dengan mereka.   
 

"Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! 
Bukankah Dia berkenan kepadanya?" Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau 

yang membuat aku aman pada dada ibuku. 
Mazmur 22:9-10 

 
o Ia _____________________________mereka.   

 
Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih 

karunia-Nya. 
Galatia 1:15 

 
o Ia menamai mereka.   

 
Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN telah 

memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. 
Yesaya 49:1 

 
o Ia mengurapi mereka.   

 
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia 

akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya; 
Lukas 1:15 

 
Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku 

melonjak kegirangan. 
Lukas 1:44 

 
Aborsi dan Injil … 
 Allah adalah _______________________ atas dosa.   

 
Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama 

dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kiranya 
yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? 

Kejadian 18:25 
 

Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang 
dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan 

geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, 
melainkan taat kepada kelaliman. 

Roma 2:6-8 
 



 
 

o Ibu-Ibu yang telah mengaborsi bayi-bayi mereka. 
o Ayah-ayah yang telah __________________-dilakukannya aborsi. 
o Kakek dan nenek yang mendukung aborsi. 
o Para dokter yang telah menjalankan aborsi. 
o Para pemimpin yang telah __________________________ aborsi.   

 
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang 

tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu 
barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan 
mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada 
pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? 

Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah 
hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak 
percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan 

murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 
Roma 13:1-4 

 
 Pemerintah diberikan oleh Allah untuk kebaikan manusia. 
 Pemerintah diberikan oleh Allah untuk membuat undang-undang tentang _______________. 

o Orang-orang Kristen yang tidak melakukan _____________________ tentang aborsi. 
 

“Mendukung atau bahkan bersikap netral tentang pembunuhan bayi-bayi yang 
tidak berdosa yang diciptakan menurut gambar Allah merupakan hal yang tidak 

terbayangkan dalam Kitab Suci, tidak terbayangkan bagi orang-orang Kristen 
dalam sejarah gereja, dan harus juga tidak terbayangkan bagi orang-orang Kristen 

pada hari ini." 
Randy Alcorn 

 
 Allah adalah ______________________- bagi orang-orang berdosa.   

 
Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai 
nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika 

nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-
Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 

yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya kita, sebagai 
orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan 

pengharapan kita. 
Titus 3:3-7 

 
o Ia mengampuni dengan sepenuhnya.   

 
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut 

akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kitaMazmur 
103:11-12 

 
Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak 

mengingat-ingat dosamu. 
Yesaya 43:25 



 
 

 
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 

dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 
1 Yohanes 1:9 

 
o Ia menyembuhkan dengan _____________________.   

Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak 
berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Ia berkata 
kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni." Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, 
berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus 

berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
Lukas 7:47-50 

 
o Ia memulihkan dengan selengkapnya.   
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 

Roma 8:1 
 

o Ia menebus dengan ____________________________.   
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 

bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
Roma 8:28 

 

Aborsi dan Gereja … 
 
Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi 
sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena 

terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan 
kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak 

berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 
Efesus 5:7-11 

 ______________________ ke sekeliling … 
o Pelajarilah fakta-fakta tentang aborsi. 
o Lihatlah gambar-gambar tentang aborsi. 
o Dengarkanlah para korban aborsi. 

 _______________________ diri anda … 
o Bagikanlah beban-beban dari masa lalu anda dengan saudara-saudara seiman  

       lainnya. 
o Bagikanlah pergumulan-pergumulan dari masa kini anda  dengan saudara-saudara  

       seiman lainnya. 
 _______________________… 

o Di hadapan Allah. 
o Di hadapan pemerintah. 

 _______________________ … 
o Melalui pemberian anda kepada kegiatan dan pelayanan pro-life (kegiatan dan  

       pelayanan kelompok anti aborsi). 
o Melalui pelayanan kepada ibu-ibu di bawah umur dan ibu-ibu tanpa nikah. 
o Melalui pelayanan sebagai relawan di pusat-pusat kehamilan. 
o Melalui dukungan dalam usaha alternatif sebagai ganti aborsi. 
o Melalui  adopsi  anak-anak yang tidak diinginkan. 



 
 

PENYIMPANGAN MANUSIA 
 
 Injil dan Perceraian 
 Injil dan Homoseksualitas 
 Injil dan Aborsi 
 Injil dan Poligami 
 Injil dan Pornografi 
 

Injil dan Poligami 
Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan 
Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama 

adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila 
juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik 

perempuan Tubal-Kain ialah Naama. Berkatalah Lamekh kepada kedua isterinya itu: "Ada dan Zila, 
dengarkanlah suaraku: hai isteri-isteri Lamekh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini: Aku 

telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia 
memukul aku sampai bengkak; sebab jika Kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka Lamekh tujuh 

puluh tujuh kali lipat." 
Kejadian 4:19-24 

 
Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, -- yakni ketika Abram telah 

sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan --, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk 
menjadi isterinya. 

Kejadian 16:3 
  

Ketika Esau telah berumur empat puluh tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan 
Basmat, anak Elon orang Het, menjadi isterinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati 

bagi Ishak dan bagi Ribka. 
Kejadian 26:34-35 

  
Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua 

isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot. 
Kejadian 28:9 

  
Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub 

pun menghampiri dia. Lagipula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya 
itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea! Lalu berkatalah Yakub 
kepada Laban: "Apakah yang kauperbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku 

bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban: "Tidak biasa orang berbuat demikian 
di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu dari pada kakaknya. Genapilah dahulu tujuh 
hari perkawinanmu dengan anakku ini; kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu 
sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian; ia 

menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya 
Rahel, anaknya itu, menjadi isterinya. Lagipula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, 

kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta 
kepada Rahel dari pada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi. 

Kejadian 29:23-30 
 



 
 

 
Poligami dan Allah … 
 ____________________ilahi bagi pernikahan:   

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Kejadian 2:24 
 

Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata 
airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi 

kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, 
bersukacitalah dengan isteri masa mudamu: 

Amsal 5:15-18 
 

…tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan 
setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 

1 Korintus 7:2 
 
 ____________________ ilahi terhadap poligami:   
Janganlah kauambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di 

samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. 
Imamat 18:18 

 
Ada seorang laki-laki dari Ramataim-Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham 
bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama 

Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari 
tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban 
kepada TUHAN semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam TUHAN ialah kedua anak Eli, Hofni 
dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina, isterinya, 

dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia 
mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab TUHAN telah menutup 
kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena TUHAN telah 

menutup kandungannya. 
1 Samuel 1:1-6 

 
Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perak 

pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. 
Ulangan 17:17 

 
o Poligami melahirkan penyembahan berhala.   
Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai 
perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het, padahal tentang bangsa-bangsa itu 

TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka 
pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu 

kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 
tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya 

dari pada TUHAN. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya 
kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, 
seperti Daud, ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti 

Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata 



 
 

TUHAN, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti TUHAN, seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu 
Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung 

di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molokh, dewa kejijikan sembahan bani Amon. Demikian juga 
dilakukannya bagi semua isterinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan 

dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. 
1 Raja-Raja 11:1-8 

 
o Poligami membawa ketidakharmonisan.   

 
Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel dari pada kepada Lea. 

Demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi. Ketika TUHAN melihat, bahwa Lea tidak 
dicintai, dibuka-Nyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya: "Sesungguhnya TUHAN telah 
memperhatikan kesengsaraanku; sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung 
pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sesungguhnya, TUHAN telah 

mendengar, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan-Nya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai 
anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: 

"Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki 
baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan 

seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini aku akan bersyukur kepada TUHAN." Itulah 
sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel, 

bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata 
kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak; kalau tidak, aku akan mati." 

Kejadian 29:30-30:1 
 
 ___________________________ ilahi bagi para pelaku poligami:   

 
"Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, 
dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak 

dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi 
warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak 

sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang 
adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai 

itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah 
kegagahannya yang pertama-tama: dialah yang empunya hak kesulungan." 

Ulangan 21:15-17 
 

o Ini bukanlah satu dukungan bagi poligami.   
 

"Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau 
menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat 
ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul 
orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah; tetapi jika pembunuhan itu terjadi 

setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian 
sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. 

Keluaran 22:1-3 
 

o Ini adalah belas kasihan bagi bangsa itu.   



 
 

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai 
keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia 
akan bernama Salomo; sejahtera dan sentosa akan Kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah 

yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan dialah yang akan menjadi anak-Ku dan Aku akan 
menjadi Bapanya; Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. 

1 Tawarikh 22:9-10 
 

Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria. 
Matius 1:6 

 

Poligami dan Gereja … 
 
 Seorang pelaku poligami tidak diperbolehkan menjadi _______________ gereja.  

 
Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan 

diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, 
1 Timotius 3:2  

 
Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 

1 Timotius 3:12 
 

Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang 
masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang 
telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu 

isteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau 
hidup tidak tertib. 

Titus 1:5-6 
 
 Seorang pelaku poligami dapat menajdi ______________________gereja.   

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang 

pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi 

dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus 
dan dalam Roh Allah kita. 

1 Korintus 6:9-11 
 

 
Poligami dan Injil … 
 
 Injil mendorong kita untuk ___________________________ poligami.   

 
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu 
seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:31-33 
 



 
 

o Poligami menolak pola ilahi. 
o Poligami membelokkan gambaran injil. 

 Injil memanggil kita untuk mendorong para pelaku poligami:   
Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah 

untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara 
tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat 

menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang 
luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan 

hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 
Kolose 4:2-6 

 
o Berilah diri anda ___________________________ oleh Kristus.   
Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama: 

Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak 
dahulu? Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! Allah yang 
adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku! Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu 

diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. 
Yesaya 45:21-22 

 
o Setialah kepada istri-istri anda.  

Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 
Kolose 3:19 

 
o Tolak setiap dan semua poligami di ____________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PENYIMPANGAN MANUSIA 
 
 Injil dan Perceraian 
 Injil dan Homoseksualitas 
 Injil dan Aborsi 
 Injil dan Poligami 
 Injil dan Pornografi 
 

Injil dan Pornografi 
 

Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 

1 Petrus 2:11  
 

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami 
dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa 
Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang 

dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan 
akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 

2 Korintus 10:3-5 
 

SEPULUH NASIHAT INJIL … 
 

Karakter Allah 
 Tumbuhkanlah ____________________________________ yang tidak tergoyahkan untuk kemuliaan  
       nama  Allah.  

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 

1 Korintus 10:31 
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 

dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. 
Kolose 3:17 

Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; 
jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, 
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan 

dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin 
1 Petrus 4:11 

Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau 
telah menghina Aku dan mengambil isteri Uria, orang Het itu, untuk menjadi isterimu. Beginilah 
firman TUHAN: Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum 

keluargamu sendiri. Aku akan mengambil isteri-isterimu di depan matamu dan memberikannya 
kepada orang lain; orang itu akan tidur dengan isteri-isterimu di siang hari. Sebab engkau telah 

melakukannya secara tersembunyi, tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara 
terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan: "Aku sudah berdosa kepada TUHAN." Dan 

Natan berkata kepada Daud: "TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan mati. 
Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista TUHAN, pastilah 

anak yang lahir bagimu itu akan mati. 
2 Samuel 12:10-14 



 
 

 
Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah 

Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 
Matius 6: 9-10 

 
 Akuilah dorongan seksual anda sebagai satu karunia yang baik dari Allah yang pengasih.   

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, 

tetapi mereka tidak merasa malu. 
Kejadian 2:24-25 

Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu: rusa yang manis, 
kijang yang jelita; biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi 

karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada 
perempuan asing? 

Amsal 5:18-20 
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap 

suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak 
berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan 
persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. 
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, 

karena kamu tidak tahan bertarak. 
1 Korintus 7:3-5 

 
Selang beberapa waktu isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya: "Marilah tidur 

dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya itu: "Dengan bantuanku 
tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya 
pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku, dan tiada yang 

tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, sebab engkau isterinya. Bagaimanakah 
mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" 

Kejadian 39:7-9 
 

Keberdosaan Manusia 
 Larilah dari setiap pencobaan, dengan mengetahui bahwa ______________ dosa adalah cukup untuk  
       menjamin hukuman yang tak terbatas.   
 

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 

dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan 
kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai 
kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang 
telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah 

sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah 
jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang 

dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak 
berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah 

mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu 
mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang 

itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah 
kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama 



 
 

seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu 
perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh 

ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan 
satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya 

pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia 
menjadi berlimpah-limpah, supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih 

karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 
Roma 5:12-21 

 
Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. 

Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah 
kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu 
peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan 

harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! 
1 Korintus 6:18-20 

 
Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat 

tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 
Roma 13:14 

 
"Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara? 

Ayub 31:1 
 

 Jagalah diri anda dengan ___________________________________ yang saleh dan akuntabilitas injil.   
Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya 

jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah 
seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan "hari ini", supaya jangan ada di 

antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 
Ibrani 3:12-13 

 
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam 
pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti 

dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 

Ibrani 10:24-25 
 

Karakter Kristus 
 Renungkanlah harga yang dibayar oleh Kristus untuk kemurnian anda.  _______________________Dia  
       yang mengalami siksaan di salib dalam penderitaan-Nya. Lawanlah gambar-gambar yang  
       menggoda dengan gambar di salib itu. 
 

Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas 
kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai 
anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, 
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang 

telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu 
menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut 

perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 
Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari 



 
 

nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang 

tak bernoda dan tak bercacat. 
1 Petrus 1:13-19 

 
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita 

supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup 
bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan 
pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita 
dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, 

yang rajin berbuat baik. 
Titus 2:11-14 

 
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka 
tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan 

akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada 
orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau 
tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-

injak Anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang 
menghina Roh kasih karunia? 

Ibrani 10:26-29 
 

Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus 
untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak!  Atau tidak tahukah kamu, bahwa 
siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, 

demikianlah kata nas: "Keduanya akan menjadi satu daging." Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya 
pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 

1 Korintus 6:15-17 
 

 Pertimbangkan belas kasihan yang Kristus miliki bagi jiwa-jiwa laki-laki dan perempuan.  
       Kasihilah dan doakanlah mereka, jangan _____________________________dan melecehkan mereka.    

Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka 
lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 

Matius 9:36 
 

Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam 
kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit 

untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 
Yohanes 5:28-29 

 
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah 

menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian. 
2 Korintus 5:16 

 
 

Perlunya Iman 
 Percayalah bahwa Allah adalah ____________________ anda … dan Ia tahu apa yang terbaik untuk 

anda.   



 
 

Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik berdiri di 
ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab TUHAN Allah 

adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang 
yang hidup tidak bercela. 

 Mazmur 84:11-12 
Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 
Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya! 

Takutlah akan TUHAN, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang 
takut akan Dia! Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, tidak 

kekurangan sesuatu pun yang baik. 
Mazmur 34:8-10 

Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan 

Dia? 
Roma 8:32 

 
Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, 

anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 
seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 

disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang 
kekal. 

Markus 10:29-30 
 

 _____________________ dan meditasikan apa yang dikatakan dalam Kitab Suci.   
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai 

dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang 
dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa 

terhadap Engkau. 
 Mazmur 119:9-11 

 
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan 
orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah 

Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 
Mazmur 1:1-2 

 
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, 
hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai 

orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah 
mengalahkan yang jahat. 

1 Yohanes 2:14 
 

Urgensi Kekekalan 
 Renungkan bahaya kekal dan __________________________yang berkaitan dengan dosa seksual.   

 
Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang 

memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka 
jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik 

bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke 



 
 

dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, 
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh 

masuk neraka. 
Matius  5:27-30 

Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 
hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke 

dalam api yang tak terpadamkan; [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan 
padam.] Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke 

dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 
[di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.] Dan jika matamu 

menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan 
bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat 

bangkai tidak mati dan api tidak padam. 
Markus 9:43-48 

 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang 

pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah. 

1 Korintus 6:9-10 
Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 

sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- 
seperti yang telah kubuat dahulu -- bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak 

akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. 
Galatia 5:19-21 

 
Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya 

penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah. 
Efesus 5:5 

 
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 

nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu 
mendatangkan murka Allah [atas orang-orang durhaka]. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu 

ketika kamu hidup di dalamnya. 
Kolose 3:5-6 

sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan 
percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal 

sebagai peringatan kepada semua orang. 
Yudas 1:7 

Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang 
pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua 

pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan 
belerang; inilah kematian yang kedua." 

Wahyu 21:8 
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon 

kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan 
tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala 

dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. 
Wahyu 22:14-15 



 
 

 
 Renungkan ______________________ abadi dan sukacita yang terkait dengan keselamatan di masa  
       depan.   
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, 

di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. 
Mazmur 16:11 

 
Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-

lamanya 
Mazmur 73:25-26 

 
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, 

kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang 

kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari 
Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau 

lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah 
tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. 

Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, yang hidup sama seperti kami yang 
menjadi teladanmu. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang 

kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 
Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib 

mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita 
adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat, 

yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang mulia, 
menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. 

Filipi 3:12-21 
 

Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang 
banyak di sorga, katanya: "Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah 

kita, sebab benar dan adil segala penghakiman-Nya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur 
besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya; dan Ialah yang telah membalaskan darah 

hamba-hamba-Nya atas pelacur itu." Dan untuk kedua kalinya mereka berkata: "Haleluya! Ya, 
asapnya naik sampai selama-lamanya." Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu 

tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata: "Amin, 
Haleluya." Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu: "Pujilah Allah kita, hai kamu semua 

hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar!" Lalu aku mendengar seperti suara 
himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya: 

"Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita 
dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang 
berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar 

dari orang-orang kudus.] 
Wahyu 19:1-8 

 
 
 



 
 

ISU-ISU KHUSUS 
 
 Perbedaan Seksual di dalam Gereja 
 Dosa seksual di dalam Gereja 
 Pemuasan Seksual di dalam Pernikahan 

 

Perbedaan Seksual di dalam Gereja 
 

Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan 
perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam 
diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula bukan Adam yang 

tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan 
diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan 

dengan segala kesederhanaan. 
1 Timotius 2:11-15 

 
 Dua Prinsip … 

o Prinsip __________________: Kita menafsirkan setiap bagian Kitab Suci dalam terang seluruh  
       Kitab Suci. 

o Prinsip __________________: Allah telah menyatakan kebenaran Kitab Suci dalam konteks  
       sejarah yang khusus dan konteks budaya yang khusus. 
 Bagian teks yang manakah yang mengandung ekspresi budaya (yang  

       maknanya dapat berubah)? 
 Bagian teks yang manakah yang merupakan wahyu _________________ (yang tidak dapat  

       berubah)? 
 Dua pengingat … 

o Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang setara. 
o Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran-peran yang saling  

       melengkapi. 
 Di rumah. 
 Di gereja. 

 Dua larangan … 
 

Benarlah perkataan ini: "Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan 
yang indah." Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, 
dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan 
peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala 

keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu 
mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah? Janganlah ia 

seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman Iblis. Hendaklah ia 
juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat 

Iblis. 
1 Timotius 3:1-7 

 
Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang 
masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang 
telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu 

isteri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau 
hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, 



 
 

tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka 
memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan 

berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup 
menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 

Titus 1:5-9 
 

Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang 
dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. 

1 Timotius 5:17 
 

o Perempuan tidak diperbolehkan untuk _________________ sebagai penatua/gembala/penilik di  
       dalam gereja. 

 Perempuan dengan rela harus mendengarkan pengajaran KItab Suci oleh para 
penatua.   
 

Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 

Ibrani 13:7 
 

 Perempuan dapat mengajar dalam berbagai bentuk pelayanan di gereja sesuai  
       dengan arahan para penatua.   

Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang 
beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal 

yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-
anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada 

suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang. 
Titus 2:3-5 

 
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau 

yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa 
dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun 

engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 
2 Timotius 3:14-15 

 
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam 

nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 
2 Timotius 1:5 

 
Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Aleksandria. Ia 

seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Kitab Suci. Ia telah menerima 
pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar 

tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di 
rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah 

mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya Jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke 
Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka 

menyambut dia. Setibanya di Akhaya maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat 
berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-

orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari Kitab Suci bahwa Yesus adalah Mesias. 
Kisah  Para Rasul 18:24-28 



 
 

Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. 
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, 

menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. 
1 Korintus 11:4-5 

 
Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, 

pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di 
rumahnya. Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. 

Kisah Para Rasul 21:8-9 
 

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu 
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan 

mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 
Kolose 3:16 

 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

 Matius 28:19-20 
 

o Perempuan tidak diperbolehkan untuk ________________ sebagai penatua/gembala/penilik  
       di gereja. 
 Perempuan dengan senang hati tunduk kepada kepemimpinan para  

       penatua yang melayani sebagai hamba.   
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas 

jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 
melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 

keuntungan bagimu. 
Ibrani 13:17 

 
 Perempuan harus dapat memimpin dalam berbagai posisi di dalam gereja di  

       bawah ___________________ kepemimpinan para penatua.   
Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya 

kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan 
berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan 

kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Akwila, teman-
teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. 

Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam 
juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah 
buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk 

kamu. 
Roma 16:1-6 

 
Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar 

anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang 
suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka 
tak bercacat. Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah 

dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. 
1 Timotius 3:  8-11 

 



 
 

Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita -- dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan 
itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. 

Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-
murid mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan 

permintaan: "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-
sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang 

berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, 
yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia 
berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata: "Tabita, bangkitlah!" Lalu 

Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang 
tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-

janda, lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu hidup. 
Kisah Para Rasul 9:36-41 

 
Euodia kunasihati dan Sintikhe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta 
kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia: tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang 

dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemens dan kawan-kawanku sekerja yang 
lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 

Filipi 4:2-3 
 

Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari enam puluh tahun, yang 
hanya satu kali bersuamidan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh 
anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup 
dalam kesesakan -- pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat 

baik. 
1 Timotius 5:9-10 

Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, 
hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan 

demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 
1 Timotius  5:16 

 
 Dua pertanyaan … 

o Pada waktu seorang perempuan mengajar/memimpin, apakah ia merefleksikan pola     
        Allah dalam _______________________? 

o Pada waktu seorang perempuan mengajar atau memimpin, apakah ia memperkuat  
        prioritas-protitas yang Allah tetapkan di _____________________-?   

 Dua alasan … 
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula bukan Adam yang tergoda, 

melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 
1 Timotius 2:13-14 

 
o Rancangan Allah dalam penciptaan: Allah memberikan otoritas kepada laki-laki. 
o Penyimpangan Setan terhadap penciptaan: laki-laki menyerahkan otoritasnya  

       kepada perempuan.   
Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan 

memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka 
terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah 

seumur hidupmu: 
Kejadian 3:17 



 
 

 Dua hal yang kita tidak tahu secara pasti … 
Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan 

kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 
1 Timotius 2:15 

 
o Apakah 1 Timotius 2:15 berbicara tentang keselamatan yang datang melalui  

       keturunan Hawa?   
o Apakah 1 Timotius 2:15 berbicara tentang pentingnya perempuan dalam mengasuh  

       anak? 
 Dua hal yang kita tahu secara pasti … 

o Perempuan dikuduskan pada saat mereka memuliakan Allah dalam peran dan  
        tanggung jawab yang ____________________ yang telah Allah percayakan kepada mereka di  
        rumah dan di gereja. 

o Perempuan diselamatkan bukan melalui kelahiran seorang anak, tetapi melalui  
       _______________________ Kristus.   
 

Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, 
ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita 
pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan 
dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti 

akan diselamatkan oleh hidup-Nya! Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh 
Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 

Roma 5:8-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISU-ISU KHUSUS 
 
 Perbedaan Seksual di dalam Gereja 
 Dosa seksual di dalam Gereja 
 Pemuasan Seksual di dalam Pernikahan 

 

Dosa Seksual di dalam Gereja 
 

“Ini adalah satu fakta yang tidak sehat dan menyedihkan bahwa dalam kaitan 
dengan perzinahan, ada terlalu banyak korban di kalangan para pendeta. Para 

pejabat gereja adalah sama rentannya sebagaimana orang-orang lain dalam hal 
ini. Tidak ada wilayah, tidak ada negara, tidak ada denominasi yang kebal. 
Kerusakan yang diakibatkan oleh setiap kasus ini tidak dapat diperbaiki: 

kehancuran, sejauh pelayanan yang terkait, adalah final. Ini adalah satu subjek 
yang tidak menyenangkan, tetapi kita tidak dapat menghindarinya. Hal ini 

menuntut penanganan yang tekun. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, 
hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!”  

Erroll Hulse 
 
 Temukan penghiburan anda di dalam doa.  

 
Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, 

saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus 
dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru 
kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai 

sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa 
mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya 
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: 
dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang 
Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu 

karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan 
meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita 

Yesus Kristus. Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, 
Tuhan kita, adalah setia. 

1 Korintus 1:1-9 
 

o Allah adalah _____________________.   
 

Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, 
sebab Aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap 
dan merayap di atas bumi. Sebab Akulah TUHAN yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, 

supaya menjadi Allahmu; jadilah kudus, sebab Aku ini kudus. 
Imamat 11:44-45 

 
Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam! Jika kamu tidak mendengarkan, 
dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama-Ku, firman TUHAN semesta alam, 

maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi 
kutuk, dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. 



 
 

Sesungguhnya, Aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni 
kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu 

akan sadar, bahwa Kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjian-Ku dengan Lewi tetap 
dipegang, firman TUHAN semesta alam. Perjanjian-Ku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan 
dan sejahtera dan itu Kuberikan kepadanya -- pada pihak lain ketakutan -- dan ia takut kepada-Ku 
dan gentar terhadap nama-Ku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak 
terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti Aku dan banyak orang 
dibuatnya berbalik dari pada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan 

orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan TUHAN semesta alam. Tetapi kamu ini 
menyimpang dari jalan; kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu; kamu 

merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman TUHAN semesta alam. Maka Aku pun akan membuat 
kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang 

Kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. 
Maleakhi 2:1-9 

 
o Allah adalah hadir.   

Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun 
juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau 

tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. 
Matius 18:19-20 

 
o Allah adalah __________________   

 
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang 

menjanjikannya, setia. 
Ibrani 10:23 

 
 Temukan tuntunan anda di dalam _______________________.  

 
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang 

meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung 
pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 

1 Korintus 2:4-5 
 

o Allah menjaga kita oleh Firman-Nya. 
o Allah menuntun kita oleh Firman-Nya. 

 Temukan hikmat anda di dalam _________________________.   
 

Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil; dan itu pun 
bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan 

tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang 
diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 

1 Korintus 1:17-18 
 

o Salib mempertunjukkan keparahan dosa. 
o Salib mempertunjukan keajaiban anugerah. 

 
 Temukan dukungan anda di dalam _______________________.   



 
 

Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, 
seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu 

bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah 
lebih patut kamu berdukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah 

kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku -- sama seperti 
aku hadir -- telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. 

Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan 
kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis, sehingga binasa tubuhnya, 

agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 
1 Korintus 5:1-5 

 
o Kita memiliki pertanggungjawaban kepada Allah. 
o Kita bertanggung jawab satu kepada yang lain. 
o Kita _______________________ oleh dunia. 

 Temukan keteladanan anda dalam _____________________ jemaat.   
 

Demikianlah hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya 
dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, 

bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh 
kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab 
memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia, yang 

menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum 
Tuhan datang. Ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan 

memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian 
dari Allah. 

1 Korintus 4:1-5 
 

Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegor kamu sebagai anak-anakku 
yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak 

mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil 
yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu: turutilah teladanku! Justru itulah 
sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia 

dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti 
yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. 

1 Korintus  4:14-17 
 

o Allah telah menetapkan kita bagi pelayanan kita.   
Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang 
dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah Kitab Suci berkata: "Janganlah engkau 

memberangus mulut lembu yang sedang mengirik," dan lagi "seorang pekerja patut mendapat 
upahnya." Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua 
atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kautegor di depan semua orang agar 

yang lain itu pun takut. 
1 Timotius 5:17-20 

 
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 

Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 
 Ibrani 13:7 

 



 
 

o Allah akan ___________________________ kita untuk penatalayanan kita.   
 

Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas 
jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 

melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami; sebab kami yakin, bahwa hati nurani kami adalah 

baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. 
Ibrani 13:17-18 

 
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus 

menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya 
sendiri. 

Kisah Para Rasul 20:28 
 

 Kenalilah sifat dosa _______________________yang sangat serius.  
 

Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku 
tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa pun. Makanan adalah untuk perut dan perut 

untuk makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk 
percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah, yang membangkitkan Tuhan, 

akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah 
anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? 

Sekali-kali tidak! Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan 
cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah kata nas: "Keduanya akan menjadi satu 

daging."  Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 
Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. 

Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 

Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah 
dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! 

1 Korintus 6:12-20 
 

o Dosa seksual berbeda. 
o Dosa seksual _______________________. 

 Serahkan diri anda secara baru dengan kasih yang ___________________ untuk teman pasangan  
       anda sekarang atau untuk teman pasangan anda di masa depan. 
 
Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak 
kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan 
setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap 
isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi 

suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. 
1 Korintus 7:1-4 

 
o Perjanjian pernikahan adalah terlalu mulia. 
o Gambaran pernikahan adalah terlalu berharga. 

 Bertobatlah dari setiap dan semua dosa yang anda __________________________-.   
 



 
 

Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita 
menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi 

penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis: 
"Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." 

Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, 
sehingga pada satu hari telah tewas dua puluh tiga ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, 

seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan 
janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga 

mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 
1 Korintus 10:6-10 

 
o Kompartementalisasi atau pengkotak-kotakkan kehidupan kita berdasarkan apa yang kita 

lakukan adalah selalu berbahaya. 
o Sikap menutup-nutupi dosa selalu hanya berlangsung ____________________.  

 Larilah dari setiap dan semua pencobaan yang anda sedang biarkan atau _________________________-
.   

Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi 
kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka, 

bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh! Pencobaan-pencobaan yang kamu alami 
ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan 
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 

dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena 
itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala! 

1 Korintus 10:11-14 
o Kesombongan kita bekerja secara halus. 
o Hidup kita rentan terhadap godaan. 

 Bersukacitalah bahwa dosa _______________________ memiliki kata terakhir.   
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak 

mendapat bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa 
yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati 
semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang 

terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang 
tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan 
yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan 

sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 
mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah 

ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah 
sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, 
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-
saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! 

Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 
1 Korintus 15:50-58 

 
o Tuhan akan membangkitkan tubuh kita. 
o Tuhan akan memelihara gereja-Nya.   

Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan 
tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juruselamat kita 

oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum 
segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 



 
 

Yudas 24-25 
 

ISU-ISU KHUSUS 
 
 Perbedaan Seksual di dalam Gereja 
 Dosa seksual di dalam Gereja 
 Pemuasan Seksual di dalam Pernikahan 
 

Pemuasan Seksual di dalam Pernikahan 
 
Landasan-Landasan Injil … 
 Seks adalah _____________________________.   

 
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging. 
Kejadian 2:24 

 
Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin dari 

pada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. 
Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan 
kehidupan, jalannya sesat, tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, 

janganlah kamu menyimpang dari pada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari pada dia, dan 
janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu 
kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam; supaya orang lain jangan 

mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang 
yang tidak dikenal 

Amsal 5:3-10 
 
 Seks adalah ___________________________ .  

 
Dan kamu bertanya: "Oleh karena apa?" Oleh sebab TUHAN telah menjadi saksi antara engkau dan 
isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan 

isteri seperjanjianmu. 
Maleakhi 2:14 

 
Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata 

airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi 
kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, 

bersukacitalah dengan isteri masa mudamu: rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah 
dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, 

mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? 
Amsal 5:15-20 

 
 Seks adalah _____________________________.  

o Jelas bahwa seks bersifat fisik, namun secara mendalam bersifat spiritual.   
Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 

seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 
Efesus 5:22-23 



 
 

 
o Seks bukan hanyha merupakan satu penyatuan tubuh dengan tubuh, tetapi juga 

__________________.   
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging. 
Kejadian 2:24 

 
Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut 

tetap berpaut padanya. 
Rut 1:14 

 
Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-

orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai 
Yerusalem. 

2 Samuel 20:2 
 

Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu, kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan 
demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah. 

Ulangan 10:20 
 

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu 
melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan 

pertolongan TUHAN." 
 Kejadian 4:1 

 
 Seks adalah berbuah atau _______________________.   

 
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung 
di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 

Kejadian 1:28 
 

Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, 
marilah! 

Kidung Agung 2:13 
 

 Seks ________________________________-.   
 

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi 
isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 

mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota 
tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 
Efesus 5:28-31 

 
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap 

suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak 
berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. 

1 Korintus 7:3-4 



 
 

 
“Tentu saja beberapa orang heran, bagaimana seks dapat benar-benar memuaskan atau 

menyenangkan tanpa berfokus pada diri sendiri. Gagasan tentang menikmati seks yang tidak 
mementingkan diri sendiri tampaknya bertentangan. Bukankah makna menikmati hasil yang 

maksimal dari seks menuntut bahwa anda menempatkan keinginan anda sebagai yang utama  dari 
segala sesuatu yang lain? Jawaban yang mengejutkan adalah tidak, baik berdasarkan istilah-istilah 
alkitabiah maupun berdasarkan pengalaman manusia juga. Allah telah menanamkan satu paradoks 
dalam cara bagaimana kenikmatan seksual itu bekerja yang membantu menahan keegoisan manusia 

yang alami.  
Semakin satu pasangan berfokus pada menyenangkan satu kepada yang lain, semakin banyak 

kenikmatan yang dialami oleh masing-masing sebagai imbalannya. Dan semakin seseorang berfokus 
untuk menuntut kepuasan dirinya sendiri, semakin berkurang kepuasan itu. Sifat mementingkan diri 

sendiri selalu menghancurkan kepuasan, sementara sifat tidak mememntingkan diri sendiri selalu 
membuatnya lebih baik.”  

Daniel Heimbach 
 

 Seks adalah kompleks atau _________________________. 
o Seks melibatkan pikiran.   

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, 
sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. 

Matius 5:28 
o Seks melibatkan tubuh.   

Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan 
Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 

Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. 
1 Korintus 6:13-14 

o Seks melibatkan jiwa.   
Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus 

untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak! 
1 Korintus 6:15 

 
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. 

Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang 
dapat bersatu dengan gelap? 

2 Korintus 6:14 
 

“Kengerian hubungan seksual di luar pernikahan adalah bahwa mereka yang melibatkan diri di 
dalamnya sedang berusaha mengisolasi satu jenis penyatuan (penyatuan seksual) dari jenis-jenis 

penyatuan yang lain yang dimaksukan untuk berlangsung bersama penyatuan seksual dan 
membentuk penyatuan yang total. Pandangan Kristen tidak mempunyai arti bahwa ada sesuatu yang 

salah tenang kenikmatan seksual, sama halnya dengan kenikmatan pada waktu makan. Itu berarti 
bahwa anda tidak boleh mengisolasi kenikmatan tersebut dan berusaha mengalaminya sendiri, sama 

halnya dengan kalau anda hanya menikmati makanan dengan mencicipinya tanpa menelan dan 
mencernanya, karena anda hanya mengunyah makanan tersebut dan kemudian memuntahkannya 

kembali.” 
C.S. Lewis 

 
 Seks adalah bersifat _________________________________ (saling melengkapi). 

o Gender yang saling melengkapi.   



 
 

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala 

binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk 
melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap 

makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala 
ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia 
tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur 

nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup 
tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-

Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: 
"Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia 

diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 
bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging 

Kejadian 2:18-24 
 

o Jenis yang saling melengkapi.   
 

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu 
suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apa pun, sehingga engkau menjadi 
najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk 

berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. 
Imamat 18:22-23 

 
Larangan-Larangan Injil … 
 Tidak boleh ada seks di luar ________________________.   

 
Jangan berzinah. 
Keluaran 20:14 

 
Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya 
manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. 

 Imamat 20:10 
 
Atau dapatkah orang berjalan di atas bara, dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang 
menghampiri isteri sesamanya; tiada seorang pun, yang menjamahnya, luput dari hukuman. Apakah 

seorang pencuri tidak akan dihina, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan 
kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat, segenap harta isi rumahnya 

harus diserahkan. Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak 
diri. 

 Amsal 6:28-32 
 

Bagaimana, kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan 
Aku, dan bersumpah demi yang bukan allah. Setelah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah 

dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, 
masing-masing meringkik menginginkan isteri sesamanya. Masakan Aku tidak menghukum mereka 

karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada 
bangsa yang seperti ini? 

Yeremia 5:7-9 
 



 
 

Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu 
yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata 

orang itu kepada-Nya: "Perintah yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, 
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, 

Matius 19:17-18 
 

Karena firman: jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman 
lain mana pun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti 

dirimu sendiri! 
 Roma 13:9 

 
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan 

tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. 
Ibrani 13:4 

 
Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, 

penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, 
tinggal di luar. 
Wahyu 22:15 

 
 

 Tidak boleh ada ____________________________ seksual. 
o Seks adalah baik. 
o Seks BUKANLAH ________________________.   

 
"Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki 

Israel janganlah ada semburit bakti. 
Ulangan 23:17 

 
Lalu berkatalah Harun kepada mereka: "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga 
isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa 

itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada 
Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari 

padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah 
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!" Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di 
depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: "Besok hari raya bagi TUHAN!" Dan keesokan 
harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, 
sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; kemudian bangunlah mereka dan 

bersukaria. 
 Keluaran 32:2-6 

 
Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, 

sehingga pada satu hari telah tewas dua puluh tiga ribu orang. 
1 Korintus 10:8 

 
 Tidak boleh ada ______________________________ seksual .   

 



 
 

Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, 
supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan 

mesum. 
Imamat 19:29 

 
Janganlah kaubawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah TUHAN, Allahmu, untuk 

menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.Ulangan 23:18 
Amsal 6:25-26 

 
 

 Tidak boleh ada homoseksualitas.  
 

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu 
suatu kekejian. 
Imamat 18:22 

 
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri 

mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 
Roma 1:26 

 
 Tidak boleh ada seks dengan hewan.   

 
Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apa pun, sehingga engkau menjadi najis dengan 
binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, 
karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab 
dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. 

Imamat 18:23-24 
 

Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu 
pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apa pun untuk 

berkelamin, haruslah kaubunuh perempuan dan binatang itu; mereka pasti dihukum mati dan darah 
mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 

Imamat 20:15-16 
 
 

 Tidak boleh ada seks dengan anggota keluarga.   
 

Siapa pun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk 
menyingkapkan auratnya; Akulah TUHAN. 

Imamat 18:6 
 

Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, 
seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu 

bahwa ada orang yang hidup dengan isteri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah 
lebih patut kamu berdukacita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah 

kamu? 
1 Korintus 5:1-2 

 
 



 
 

 Tidak boleh ada seks dengan anak-anak.   
 

Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku." "Tetapi 
barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik 
baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. 

Matius 18:5-6 
 

 Tidak boleh ada kekerasan seksual.   
 

Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, 
tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari 

tanah miliknya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 
Yehezkiel 45:9 

 
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 

Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah 
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 

 1 Korintus 13:4-5 
 

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan 
diri-Nya baginya. 

 Efesus 5:25 
 

 Tidak boleh ada ___________________seksual.   
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, 

sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. 
Matius 5:28 

 
Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan 

mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya 
perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu. 

Keluaran 20:14-17 
 

Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama 
dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 

2 Timotius 2:22 
 

Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat 
orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang 

yang terkutuk! 
2 Petrus 2:14 

 
 Tidak boleh ada ketidaksopanan seksual.   

 
Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu 

sandungan untuk saudaramu. 
Roma 14:21 

 



 
 

Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan 
sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun 
pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang 

layak bagi perempuan yang beribadah. 
1 Timotius 2:9-10 

 
o Hiasi diri dengan pakaian yang sederhana.. 

 Jangan menarik perhatian kepada ___________________________ fisik. 
 Jangan menarik perhatian kepada ___________________________ duniawi. 

o Bawalah pujian bagi Allah melalui cara penampilan diri yang meniru Kristus. 
 Termasuk apa yang anda _______________________.   

 
Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya 

di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu 
mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur; mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling 

muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan 
mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, 

Kejadian 9:22-24 
 

 Termasuk apa yang anda jamah.   
 

"Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya 
dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap 

kemaluan orang itu, maka haruslah kaupotong tangan perempuan itu; janganlah engkau merasa 
sayang kepadanya." 
Ulangan 25:11-12 

 
 Termasuk apa yang anda _______________________.  

 
Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono -- karena hal-hal ini tidak 

pantas -- tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 
Efesus 5:4 

Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah 
memalukan. 
Efesus 5:12 

 
 Bagaimana dengan seks melalui perangsangan diri sendiri?   

 
Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan 

keinginannya. 
Galatia 5:24 

 
o Hal itu bersifati____________________________(bukan relasional). 
o Hal itu mendorong hawa nafsu yang mengembara (bukan kemurnian yang  eksklusif).   
o Hal itu bersifat __________________________(bukan keintiman). 
o Hal itu tanpa buah (tidak berbuah atau tidak beranak cucu). 
o Hal itu ____________________________ (mementingkan diri sendiri). 
o Hal itu melibatkan isolasi secara fisik (bukan penyatuan yang kompleks).   



 
 

Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah 
merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 

Roma 13:14 
 

o Hal itu merupakan satu tindakan __________________ pribadi (bukan satu tindakan 
heteroseksual yang saling melengkapi). 
 

Perayaan Injil … 
 

Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu 
seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku: "Aku ingin memanjat pohon korma 
itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas 

hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur!" Ya, anggur itu mengalir kepada 
kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur! Kepunyaan 

kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. 
Kidung Agung 7:6-10 

 
 Apakah Kidung Agung berciri alegoris? 
 Apakah Kidung Agung berciri tipologis? 
 Apakah Kidung Agung berciri literal atau harfiah? 

o Satu kisah ataukah hanya kidung-kidung? 
o Dua karakter ataukah tiga karakter? 
o Untuk Salomo, oleh Salomo, ataukah tentang Salomo?   

 
Kidung agung dari Salomo. 

Kidung Agung 1:1 
 Kidung Agung berciri musikal … 

o Yang terindah dari segala kidung! 
o Menunjuikkan kepada kita satu _________________________cinta seksual.   

 
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, 

tetapi mereka tidak merasa malu. 
Kejadian 2:24-25 

 
o Mengingatkan kita akan ____________________________ cinta seksual.   

 
Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang: 

jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya! 
Kidung Agung 2:7 

 
  Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di 

padang: jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. 
Kidung Agung 3:5 

 
Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem: mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta 

sebelum diingininya? 
 Kidung Agung 8:4 

 



 
 

SEORANG RAJA DAN MEMPELAINYA DALAM KITAB KIDUNG AGUNG 
 
 Pengabdian yang eksklusif … 

o Mereka ________________________ mencari satu sama lain.   
 

Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak 
bangun dan berkeliling di kota; di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. 
Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. "Apakah kamu melihat jantung 

hatiku?" Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku; kupegang dan tak kulepaskan 
dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. 

Kidung Agung 3:1-4 
 

Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu 
merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, 
narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, 

beserta pelbagai rempah yang terpilih. O, mata air di kebun, sumber air hidup, yang mengalir dari 
gunung Libanon! 

Kidung Agung 4:12-15 
 

  Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. 
Kidung Agung 7:10 

 
 

 Penantian yang membara … 
o Mereka mulai dengan ____________________________ yang lembut.   

 
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan! Karena cintamu lebih nikmat dari pada anggur, harum bau 

minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu! 
Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi! Sang raja telah membawa aku ke dalam 

maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, kami akan memuji 
cintamu lebih dari pada anggur! Layaklah mereka cinta kepadamu! 

Kidung Agung 1:2-4 
 

  Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah 
anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. -- Dengan kuda betina dari pada kereta-

kereta Firaun kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan 
lehermu di tengah kalung-kalung. 

Kidung Agung 1:8-10 
 

Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, 
emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati 
pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng 

rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan 
mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur 

batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. 
Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. 

Kidung Agung 5:10-15 
 



 
 

  Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara 
dengan panji-panjinya. 

Kidung Agung 6:4 
 

Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan 
bagi yang melahirkannya; puteri-puteri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-

permaisuri dan selir-selir memujinya. "Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah 
bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-

panjinya?  
Kidung Agung 6:9-10 

 
o Hal itu membawa kepada ________________________ yang menggoda.  
Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau! Bagaikan merpati matamu di balik 

telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan 
Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat 

pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita 
kirmizi bibirmu, dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. 

Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai tergantung 
padanya dan gada para pahlawan semuanya. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak 

kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja 
berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung mur dan ke bukit kemenyan. 

Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat cela padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, 
pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak 

Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul! Engkau 
mendebarkan hatiku, dinda, pengantinku, engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, 

dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, dinda, pengantinku! Jauh 
lebih nikmat cintamu dari pada anggur, dan lebih harum bau minyakmu dari pada segala macam 

rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan 
bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun 

tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan 
buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis 

dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. O, 
mata air di kebun, sumber air hidup, yang mengalir dari gunung Libanon! 

Kidung Agung 4: 1-15 
 
“Perhatikan bahwa tidak sedikit pun nuansa pornografis dalam gambaran-gambaran ini. Perkataan 

porneia jelas mengacu pada hasrat seksual yang jahat, dan seluruh industri pornografi dibangun 
pada pemanfaatan gairah yang berdosa. Maksud Salomo di sini adalah bahwa keinginan seorang 
laki-laki terhadap istrinya adalah kudus. Kenikmatan dan keinginan erotisnya terhadap istrinya 
adalah kudus. Menyangkali ini berarti menyangkali salah satu karunia Allah yang baik. Pertama, 

mereka dibandingkan dengan dua anak rusa atau anak kembar kijang yang tengah makan rumput di 
antara bunga bakung. Mereka lembut dan menarik, lembut dan halus, membuat suaminya ingin 

menyentuh dengan lembut dan membelainya. 
Kedua, ia menggambarkan mereka sebagai dua gunung: satu gunung mur dan yang satunya bukit 
kemenyan. Kedua jenis rempah-rempah ini mahal harganya dan digunakan sebagai parfum untuk 

tubuh dan tempat tidur pernikahan. Sekarang indera penglihatan dan penciuman yang terangsang. 
Begitu terpesonanya Salomo sehingga ia ingin bercinta dengan istrinya sepanjang malam, "sebelum 

angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang."  
Danny Akin 

 



 
 

 Puncak keintiman … 
Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya 

semerbaklah bau rempah-rempahnya! Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-
buahnya yang lezat. Aku datang ke kebunku, dinda, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-
rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-

teman, minumlah, minumlah sampai mabuk cinta! 
Kidung Agung 4:16-5:1 

 
o Mereka menyerahkan __________________________ mereka satu kepada yang lain. 

 
“Ini adalah sesuatu yang luar biasa! Perempuan itu mengambil kunci yang selama 

ini membuat kebun itu tertutup bagi orang lain, dan memberikannya kepada 
suaminya! Perempuan itu selama ini tidak mengizinkan siapa pun masuk ke 

kebunnya, yang  membuatnya menjadi istimewa, tetapi sekarang ia memberikan 
kunci itu kepada suaminya, lalu mengizinkannya masuk, dan ini membuat 

suaminya istimewa. Itulah sebabnya kesopanan seksual adalah memikat! Ini tidak 
membuat kebun itu terkunci untuk selamanya, tetapi menyimpannya untuk orang 

yang tepat pada waktu yang tepat.” 
Daniel Heimbach 

 
 Kepuasan semata-mata … 

o Kepuasan emosional. 
o Kepuasan spiritual. 
o Kepuasan intelektual. 
o Kepuasan fisik. 

 
"Kita tidak bisa memastikan tentang semua yang dimaksudkan dengan gambaran 

tentang datang ke kebun dan mencicipi buah-buah pilihan. Tetapi tidaklah sulit 
untuk membayangkan bahwa ini menyangkut segala macam hal yang baik!" 

Danny Akin 
 

 Antisipasi yang konstan … 
Cepat, kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman 

rempah-rempah. 
Kidung Agung 8:14 

 
o Kami ingin melakukan ini ___________________ dengan segera!  

 
SEORANG RAJA DAN MEMPELAINYA DALAM SURAT EFESUS 

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama 
seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana 

jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai 
suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-

Nya baginyauntuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air 
dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang 
tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian 
juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya 

mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya 
dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. 



 
 

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan 

Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu 
seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:22-33 
 

 Pengabdian dengan rendah hati … 
o Raja telah mencari _______________________.   

Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." 
Lukas 19:10 

 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 

1:6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam 
Dia, yang dikasihi-Nya. 

Efesus 1:3-6 
 

 Penantian historis … 
o Ia adalah penggenapan seluruh _______________________ Allah.   

"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para 
nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 

Matius 5:17 
Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang 

percaya. 
Roma 10:4 

 
Sebab Kristus adalah "ya" bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan "Amin" 

untuk memuliakan Allah. 
2 Korintus 1:20 

 
o Ia tidak bercela dalam seluruh ____________________________-Nya.   

 
Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua 

orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu 
menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia 

yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan 
perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah 

anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi 
karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, 

yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, sehingga 
imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 

1 Petrus 1:17-21 
 

 Penggenapan melalui kurban … 
o Ia ________________________________tubuh-Nya bagi kita.   



 
 

…namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 
aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 

yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 
Galatia 2:20 

 Kepuasan total … 
Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 

dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. 

Lukas 10:27 
 

o Kasihilah Dia dengan segenap hati anda. 
o Kasihilah Dia dengan segenap jiwa anda. 
o Kasihilah Dia dengan segenap akal anda. 
o Kasihilah Dia dengan segenap kekuatan anda.   

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; 
dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, 
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-
tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita 

hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah 
mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

1 Yohanes 4:7-10 
 

 Antisipasi yang terus-menerus … 
o Kita rindu akan _________________________ keselamatan kita.    

 
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 

meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 
Filipi 1:6 

 
Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 
kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu 
diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu -- 

kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 
1 Korintus 15:1-2 

 
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan 

keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih 
pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik 

kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. 
Filipi 2:12-13 

 
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 

bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8:28-30 



 
 

 
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun 

manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada 

penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 

2 Korintus 4:16-18 
 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 
segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 
dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai 

Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan "di dalam Kristus", 
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- kami yang dari semula ditentukan 

untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja 
menurut keputusan kehendak-Nya -- supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada 

Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah 
mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu 

percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan 
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, 

untuk memuji kemuliaan-Nya. 
Efesus 1:3-14 

 
SEORANG RAJA DAN MEMPELAINYA DALAM KITAB WAHYU 

 
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti 

deru guruh yang hebat, katanya: "Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, telah 
menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 

perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Dan kepadanya 
dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" [Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.] Lalu ia berkata 
kepadaku: "Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba." 

Katanya lagi kepadaku: "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." 
Wahyu 19:6-9 

 
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang 
baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan 

untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah 
Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan 
menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, 
atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

Wahyu 21:1-4 



 
 

 
 Pengabdian yang terus-menerus … 

o Raja ______________________________ berhenti mencari anda.   
Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, 

hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 
yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma! 

Wahyu 22:17 
 

  TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang 
karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena 

engkau dengan sorak-sorai, 
Zefanya 3:17 

 
 Penantian yang penuh pengharapan … 

o Peganglah ______________________-Nya.   
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman 

karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. 
2 Timotius 1:8 

 
o Berserahlah untuk pekerjaan-Nya.   

yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga 
mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab 

bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai 
hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit 

terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang 
dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus 

2 Korintus 4:4-6 
 

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, 
sesudah itu barulah tiba kesudahannya." 

Matius 24:14 
 

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

Matius 28:18-20 
 

 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak 
dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan 

takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang 

duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" 
Wahyu 7:9-10 

 
 Penggenapan yang mulia … 

o Tubuh kita akan _____________________________ oleh Dia.   



 
 

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan 

tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. 
Filipi 3:20-21 

 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk 

menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada 
kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, 

tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan 
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa 
sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan 
bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh 

dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab 
kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; 
sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan 

apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 
Roma 8:18-25 

Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak 
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa 
yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati 
semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang 

terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang 
tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan 
yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan 

sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 
mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah 

ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah 
sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, 

yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 
 1 Korintus 15:50-57 

 
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-
anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab 
dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, 

tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan 
diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 
sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti 

Dia yang adalah suci. 
1 Yohanes 3:1-2 

 Kepuasan kekal … 
o Kematian akan digantikan dengan ____________________________.   
Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan 

firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi 
kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang 

yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 
Wahyu 21:5-6 

 
o Malam akan digantikan dengan terang.   



 
 

Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait 
Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan 
bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka 
kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan 

ada lagi di sana; 
Wahyu 21:22-25 

 
o Kecemaran akan digantikan dengan kemurnian.   

Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau 
dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. 

Wahyu 21:27 
o Kutuk akan digantikan dengan __________________________.   

Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke 
luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-

menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan 
sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan 

ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya 
akan beribadah kepada-Nya. 

Wahyu 22:1-3 
 

 Antisipasi yang menguasai kita … 
dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak 

akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab 
Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-

lamanya. 
Wahyu 22:4-5 

 
o Kita ingin ______________________wajah-Nya!   
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin, 

datanglah, Tuhan Yesus! 
Wahyu 22:20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bacaan Yang Direkomendasikan 
 
Jika anda tertarik untuk penelitian lebih lanjut tentang keluarga, pernikahan, seks, dan injil, 
sumber-sumber berikut ini direkomendasikan. Banyak dari sumber-sumber ini merupakan bahan-
bahan mendasar untuk kebenaran-kebenaran yang kita jelajahi dalam studi kita ini. Akan tetapi, 
harap dicatat bahwa meskipun buku-buku ini direkomendasikan, Dr. Platt tidak selalu setuju 
dengan segala sesuatu yang tertulis di dalam setiap buku tersebut. Kami mendorong anda untuk 
membaca dan belajar dari buku-buku ini, tetapi pada saat yang sama, anda harus berhikmat dalam 
membaca agar anda dapat membedakan ajaran-ajaran yang baik di antara pendapat-pendapat 
manusia. 
 
 Keseluruhan … 

o Andreas Kostenberger, God, Marriage, and Family 
o Robert Andrews, The Family: God’s Weapon for Victory 
o Voddie Baucham, Family-Driven Faith 

 Seksualitas … 
o John Piper and Wayne Grudem, eds., Recovering Biblical Manhood and  Womanhood 
o Daniel R. Heimbach, True Sexual Morality 
o John Piper dan Justin Taylor, Sex and the Supremacy of Christ 

 
 Pernikahan … 

o Mike Mason, The Mystery of Marriage 
o Douglas Wilson, Reforming Marriage 
o Lou Priolo, The Complete Husband 
o Martha Peace, The Excellent Wife 

 Tugas Orang Tua … 
o Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart 
o Paul David Tripp, Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens 
o Starr Meade, Training Hearts, Teaching Minds 

 Adopsi … 
o Russell Moore, Adopted for Life 
o Tony Merida and Rick Morton, Orphanology 

 Kelajangan … 
o Barry Danylak, Redeeming Singleness 
o Joshua Harris, Boy Meets Girl 

 Perceraian … 
o Wayne House, ed., Divorce and Remarriage: Four Christian Views 
o Mark Strauss, ed., Remarriage after Divorce in Today’s Church: Three Views 

 Homoseksualitas … 
o Christopher Yuan dan Angela Yuan, Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to  

       God, A Broken Mother’s Search for Hope 
o Wesley Hill, Washed and Waiting: Reflections on Christian Faithfulness and  

       Homosexuality 
o Thomas Schmidt, Straight and Narrow? Compassion and Clarity in the  

       Homosexuality Debate 
o James DeYoung, Homosexuality: Contemporary Claims Examined in Light of the  

        Bible and Other Ancient Literature and Law 
 



 
 

 Aborsi … 
o Gregory Koukl, Abortion and Human Rights 
o Randy Alcorn, Pro-Life Answers to Pro-Choice Arguments 
o Surrendering the Secret (Lifeway Curriculum) 

 Pornografi … 
o Tim Challies, Sexual Detox: A Guide for Guys Who Are Sick of Porn 
o Joshua Harris, Not Even a Hint: Guarding Your Heart Against Lust 

 Seks … 
o Danny Akin, God on Sex 
o C.J. Mahaney, Sex, Romance, and the Glory of God 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Berdoa bagi Gereja yang Teraniaya  
di Mesir 

 
Peradaban Mesir telah hadir selama ribuan tahun. Negeri ini merupakan asal keajaiban-

keajaiban seperti piramid, arca yang terbuat dari pahatan batu (Sphinx), dan kuburan-kuburan 
tersembunyi dari para Firaun masa lalu. Setelah zaman Masehi, Mesir didominasi oleh Kekristenan 
sampai pertengahan abad ketujuh dan merupakan satu wailayah kunci di dunia Kristen. 
Kenyataannya, Mesir merupakan negeri yang melahirkan bagi dunia Kristen beberapa teolog 
terbesar dan gerakan-gerakan Kristen. Setelah penaklukkan oleh kaum Muslim Arab pada tahun 
640 Masehi, mayoritas penduduknya beralih ke Islam dan pada masa kini Mesir merupakan negara 
dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia Arab dan terus bertumbuh pesat . 

Mesir merupakan satu negara yang berpendapatan rendah dan yang kekurangan makanan. 
Hampir 14,2 juta orang (20% dari seluruh penduduk) hidup dengan penghasilan kurang dari satu 
dolar Amerika per hari. Terdapat pertumbuhan ekonomi yang menonjol pada akhir-akhir ini, 
namun kekayaan tidak dirasakan oleh mayoritas penduduknya. 

Menurut International Mission Board (IMB) atau Badan Misi Internasional, dua puluh 
delapan kelompok masyarakat yang berbeda mengaggap Mesir sebagai negeri mereka. Dua puluh 
tujuh dari kelompok-kelompok ini dianggap belum terjangkau oleh injil, yang berarti kurang dari 
dua persen adalah kelompok Kristen injili. Hal ini menjadi lebih mengerikan bilamana kita 
menyadari bahwa separuh dari kedua puluh delapan kelompok masyarakat ini bukan hanya belum 
terjangkau tetapi juga belum terlayani, yang berarti bahwa tidak ada usaha penanaman gereja yang 
saat ini diusahakan di antara mereka. 

Sebagaimana kelompok-kelompok Islamis telah makin berpengaruh dalam dua puluh tahun 
terakhir ini, terdapat makin banyak kekerasan yang terjadi antara kaum Muslim dengan kelompok 
minoritas Kristen. Konstitusi negara ini memberi lebih banyak kemudahan kepada kaum Muslim, 
dan orang-orang Kristen diperlakukan sebagai warga kelas dua yang tidak diberi kesempatan 
untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik dan mereka menerima diskriminasi dalam mencari 
lowongan pekerjaan. Pertobatan ke Kekristenan bukan sesuatu yang ilegal di Mesir, namun 
beberapa orang Muslim yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus dipenjarakan atas tuduhan 
“menghina Islam” atau “memicu perselisihan antar komunitas.” 

Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang terus berlanjut, satu gerakan 
pembaruan sedang berlangsung di seluruh denominasi utama. Para pemimpin menyerukan adanya 
kesatuan di dalam gereja dan memaparkan visi untuk mencapai orang-orang yang terhilang. Kitab 
Suci lebih banyak tersedia saat ini daripada sebelumnya. Masih banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan dan ada banyak cara yang melaluinya kita dapat berdoa bagi gereja di Mesir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mari bersama kita berdoa bagi saudara-saudara di Mesir: 
 

 Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen makin diintensifkan dalam 20 tahun terakhir  
       ini. Dalam kebanyakan kasus, serangan dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis yang  
       bertindak di luar hukum yang resmi. Doakanlah orang-orang Kristen agar mereka berdiri  
       teguh dalam iman dan hidup dalam keteladanan di hadapan orang-orang yang menindas  
      dan menganiaya mereka. 
 
 Perkiraan menunjukkan bahwa beberapa ribu orang Kristen setiap tahun ditekan, dibujuk  
      dan dipaksa untuk berpindah agama ke Islam. Berdoalah untuk pengikut-pengikut Kristus  
      agar mereka diberikan keberanian dan kekuatan untuk tetap memelihara iman dalam setiap  
      situasi.  
 
 Berdoalah bagi pertumbuhan salah satu gerakan pembaruan yang baru berlangsung dan  
       bagi Gereja di Mesir agar mereka memiliki kerinduan agar orang-orang yang terhilang  
       datang kepada Kristus. 
 
 Berdoalah agar Allah membangkitkan pekerja-pekerja Kristen yang akan mengabdikan  
       hidup mereka untuk menanam gereja-gereja di antara kelompok-kelompok masyarakat  
       yang belum terlayani, yang belum terjangkau di Mesir. 
 
 Berdoalah untuk sumber-sumber teologi dan biblika yang dapat dikembangkan untuk  
       memperlengkapi pendeta-pendeta dan para pemimpin gereja dalam bahasa mereka  
       sendiri. 
 
 Pada saat Gereja bertumbuh dan menghadapi ujian-ujian yang berat, kepemimpinan yang  
       solid merupakan hal yang esensial bagi penyebaran Injil. Berdoalah untuk hikmat bagi para  
       pemimpin Gereja dalam menggembalakan jemaat-jemaat mereka. 
 
 Visi Gereja di Mesir untuk penginjilan sedang bertumbuh, tetapi banyak orang Muslim  
       belum pernah mendengar injil yang disampaikan secara pribadi oleh orang Kristen.  
       Berdoalah bagi orang-orang Muslim di Mesir agar mereka memperoleh kesempatan untuk  
       mendengar injil dan berdoalah bagi orang-orang Kristen di Mesir agar mereka taat dalam  
       menghadapi perlawanan ketika memberitakan Injil. 
 
 Berdoalah agar Allah akan melunakkan hati orang-orang Mesir. Berdoalah agar merfeka  
       dapat menjadi terbuka untuk mendengar dan memberi respon dalam iman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gereja di Brook Hills 
 

Jika anda adalah seorang tamu di Gereja di Brook Hills pada malam ini, kami ingin 
menyambut anda secara khusus. Jika anda bukan merupakan salah satu bagian dari satu gereja 
lokal di wilayah Birmingham, kami mengundang anda untuk ikut serta bersama kami dalam salah 
satu Pertemuan Ibadah kami. Di bawah ini adalah jadwal reguler kami pada hari Minggu. Setiap 
pertemuan ibadah pada hari Minggu adalah sama (pertemuan ibadah yang sama pada jam 9:00 
pagi, 11:00 pagi, dan 6:00 petang). 

 
 

JADWAL HARI MUNGGU 
 

8:00am  Kelompok Kecil bagi orang dewasa 
9:00am  Kelompok Kecil bagi semua umur 

  Pertemuan Ibadah 
11:00am Kelompok Kecil bagi semua umur 

  Pertemuan Ibadah 
6:00pm Pertemuan Ibadah 
 

KELOMPOK-KELOMPOK KECIL 
 
Kelompok-Kelompok Kecil di Brook Hills berkumpul pada setiap minggu untuk 

memuridkan orang dalam konteks relasi mereka satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok ini 
bertemu pada waktu-waktu yang berbeda dalam satu minggu, dan ada satu kelompok yang 
berkumpul kapan saja pada hari apa saja di seluruh kota. Beberapa berkumpul di kampus gereja 
pada hari Minggu dan yang lainnya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat pertemuan 
selama minggu itu—jadi kami cukup yakin bahwa ada satu kelompok yang dekat dengan anda pada 
suatu waktu dan hari yang dapat dicocokkan dengan jadwal anda atau jadwal keluarga anda. 

 
Untuk memperoleh daftar lengkap yang berisi kesempatan-kesempatan mengikuti 

Kelompok-Kelompok Kecil, anda dapat mengunjungi kami secara online di BrookHills.org/local 
atau anda dapat singgah di Meja Penyambutan Tamu di lobi di Brook Hills untuk bantuan informasi 
tentang bagaimana anda dapat berhubungan dengan salah satu Kelompok Kecil.  

 
Untuk keterangan lebih lanjut tentang Gereja di Brook Hills, kunjungi situs kami di 

BrookHills.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tentang Pengajar 
 

Dr David Platt, pendeta Gereja di Brook Hills, sangat berkomitment untuk Kristus dan 
Firman-Nya. Cinta pertama David dalam pelayanan adalah pemuridan – model pengajaran 
Firman Allah yang sederhana dan alkitabiah, membina orang-orang lain, dan berbagi iman. 
Ia telah bepergian secara luas untuk mengajar Firman Allah bersama para pemimpin gereja 
di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Seorang asli kota Atlanta, ia dan istrinya, 
Heather, menetap di New Orleans sampai saatnya mereka harus mengungsi akibat Badai 
Katrina pada tahun 2005. 
 
Seorang pembelajar seumur hidup, David telah menerima dua gelar sarjana dan tiga gelar 
lanjutan. Ia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Bachelor of Arts in Jurnalism (ABJ) dari 
University of Georgia dan Master of Divinity (MDiv), Master of Theology (THM), dan Doctor 
of Philosophy (PhD) dari New Orleans Baptist Theological Seminary. Ia sebelumnya bekerja 
di New Orleans Baptist Theological Seminary sebagai Chapel Dean (Dekan bidang 
Kerohanian) dan Asisten Profesor dalam Khotbah Ekspositori dan Apologetika dan sebagai 
Staf Evangelist di Gereja Baptis Edgewater di New Orleans. Pada saat ini ia melayani 
sebagai Pendeta di Gereja di Brook Hills. 
David dan Heather menikah pada tahun 1999. Mereka adalah orang tua untuk dua anak 
laki-laki, Caleb dan Joshua. Mereka sedang dalam proses mengadopsi seorang anak 
perempuan dari Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catatan 
 


