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     RAHASIA GEREJA 

   KELUARGA, PERNIKAHAN, SEKS, DAN INJIL 

 

RANCANGAN ALLAH 

          Injil dan Status Melajang 

Masih ada dua pokok bahasan lagi yang akan kita dalami. Kita mulai dengan Injil dan status melajang. 

Menurut saya pokok ini belum dibahas secara cukup baik di dalam gereja. Jika anda mengunjungi toko-

toko buku Kristen, anda akan menemukan cukup banyak buku tentang pernikahan dan pengasuhan anak, 
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tetapi hanya sedikit buku yang berbicara tentang kehidupan melajang. Isi buku-buku ini cukup menarik 

karena hanya sedikit buku tentang pernikahan yang menekankan bahwa pernikahan adalah hal yang baik, 

satu pandangan yang tentunya cukup banyak diterima. Sebaliknya buku-buku ini banyak berbicara 

tentang semua masalah dalam pernikahan dan bagaimana menangani masalah-masalah tersebut. Jadi 

kebanyakan buku-buku Kristen tentang pernikahan memberi tahu anda tentang bagaimana anda 

menangani masalah-masalah dalam pernikahan. 

Di sisi lain, buku-buku tentang kehidupan melajang mengambil pendekatan yang berbeda. Buku-buku ini 

hampir menyiratkan bahwa hidup melajang adalah satu masalah. Buku-buku ini memberi nasihat kepada 

para lajang untuk menggunakan waktu mereka sebaik mungkin sampai orang yang tepat akhirnya datang 

dalam kehidupan mereka. Dengan perkataan lain, buku-buku ini mengatakan bahwa solusi untuk masalah 

melajang adalah pernikahan, dan kemudian anda dapat pergi membeli buku-buku yang berbicara tentang 

bagaimana menangani semua masalah dalam pernikahan. Karena itu harus ada satu jawaban yang lebih 

baik dari ini. 

Saya ingin memperingatkan anda bahwa kita akan membaca beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang 

akan melawan arus. Hal ini tampaknya menjadi satu tema umum dalam pelajaran ini, tetapi mari kita 

mendengarkan Paulus yang akan mengatakan, merekomendasikan agar kita tetap melajang. Paulus, jika 

ia berada di sini hari ini, setidak-tidaknya akan merasa terpinggirkan. Orang akan berbicara tentang 

Paulus, “Seorang pemimpin gereja yang lajang? Jelas bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya: 

mungkin penampilannya, atau ia tidak begitu cerdas, atau apakah standar sosialnya terlalu tinggi? 

Bagaimana orientasi seksualnya? Pasti ada sesuatu yang salah dalam dirinya sehingga ia tidak 

menemukan seorang istri.” Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang bermasalah. Kita perlu 

memahami bukan apa yang dunia katakan tentang kehidupan melajang, melainkan apa yang Firman Allah 

katakan tentang kehidupan melajang. 

Karena itu mari kita dalami pokok ini, dan orang dewasa yang sudah menikah jangan mengesampingkan 

saya dalam hal ini. Kita sangat membutuhkan cara yang terbaik untuk mendorong, mendukung, dan 

melayani bersama saudara-saudara kita di dalam gereja. Topik ini adalah untuk kita semua. Inilah yang 

akan kita lakukan: kita akan mendalami surat 1 Korintus pasal 7. Hanya satu catatan kecil tentang 1 

Korintus 7. Dalam bagian yang akan kita baca ini Paulus membahas tentang situasi-situasi tertentu yang 

nyata dalam jemaat di Korintus. Ia tidak hanya duduk dan berkata, "Baiklah, saya akan menulis satu 

uraian teologis tentang pernikahan dan kehidupan melajang." Ia membicarakan hal-hal tertentu yang 

sedang terjadi. Kita tidak tahu tentang semua hal tertentu yang Paulus bicarakan, tetapi ingat, ini adalah 
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satu surat yang ditulis dalam satu konteks yang ditujukan kepada satu jemaat yang sedang mengalami 

masalah-masalah. Inilah yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 7:6-9, 

Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun 

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 tetap dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, 

baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. 

Lalu dalam ayat 17-24 ia mengatakan,  

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 seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia 

berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak 

bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. 

Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam 

keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah 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 merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka 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. 

Kemudian dalam ayat 32-35 Paulus melanjutkan, 

Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan 

perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. 

Sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana 

ia menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang 

tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai 

Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan 

perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Semuanya ini 

kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu, 

sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 
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Landasan-Landasan Injil: Empat Landasan Untuk Memahami Status Melajang … 

Mari kita melihat landasan-landasan Injil, yakni dasar untuk memahami status melajang, lalu kita akan 

melihat tentang pesta Injil. Saya ingin memberikan empat alasan untuk bergembira dalam kehidupan 

melajang berdasarkan Alkitab dan khususnya berdasarkan Injil. 

Pertama, dan mungkin yang paling sederhana namun yang paling penting: baik kelajangan maupun 

pernikahan adalah baik. Kejadian 2:24 mengatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan 

ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Kita telah 

melihat bahwa pernikahan itu adalah baik. Jika anda memperhatikan 1 Korintus 7:1, anda melihat bahwa 

Paulus memulai uraiannya dengan berbicara tentang kebaikan dari kehidupan sebagai lajang. Ayat itu 

mengatakan, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, 

kalau ia tidak kawin (kalau ia tidak melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan) ..." Ini 

sepertinya satu pernyataan yang sederhana, khususnya bagi banyak dari antara kita yang hidup dalam 

satu budaya di mana sekitar setengah dari jumlah orang dewasa saat ini belum menikah, tetapi itu 

bukanlah budaya abad pertama. Itu bukanlah budaya kafir di Korintus, dan bahkan benar-benar bukanlah 

budaya Alkitab. 

Saya ingin agar anda bersama saya berpikir tentang perkembangan sejarah penebusan secara cepat. Jika 

anda memperhatikan Kejadian 1:26-28 yang pernah kita lihat, perintah pertama yang diberikan kepada 

manusia adalah untuk bertambah banyak dan beranak-cucu di bumi dan menaklukkannya.  

Bagaimana kita melakukannya? Menurut Kejadian 2:24, kita melakukannya dengan cara menjadi satu 

daging. Anda menikah, lalu anda memiliki bayi, dan anda memenuhi bumi. Ayat itu mengatakan, "Sebab 

itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 

keduanya menjadi satu daging." Ketika anda sampai Kejadian 12:1-3, Allah memberikan janji berdasarkan 

perjanjianNya dengan Abraham, dan janji yang berdasarkan perjanjianNya ini berputar di sekitar bayi-

bayi. Bagian ini berkata, "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.'"  

"Engkau akan mempunyai anak-anak," dan janji yang sama diulang lagi dan lagi kepada Ishak dan Yakub, 

dalam Kejadian 26 dan Kejadian 28. Kejadian 26:3-4 mengatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang 

asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada 
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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 ..." Lalu dikatakan dalam Kejadian 28:14, "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."  

Jika anda memperhatikan dan membaca kitab Kejadian, saat-saat yang menegangkan terjadi ketika ada 

kemandulan, ketika anak-anak tidak kunjung datang. Di sinilah ketegangan masuk, karena sebagaimana 

yang dikatakan dalam Kejadian 48:16, nama anda akan dihapuskan dari bumi jika anda tidak memiliki 

anak. Dikatakan dalam ayat tersebut, "... 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." Ulangan 25:6 juga mengatakan, "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." Secara harfiah, nama anda akan dihapuskan jika anda tidak 

memiliki anak. 

Sebagai akibatnya, anda tentu tidak ingin menjadi lajang. Pada  dasarnya, hidup sebagai lajang 

merupakan satu kutukan. Anda bisa berpikir tentang mereka yang hidup melajang dalam Perjanjian 

Lama: orang kasim atau sida-sida yang kapasitas fisik dan seksualnya telah dilucuti dari diri mereka, 

janda-janda, dan sering seorang janda menikah lagi dengan segera, lalu termasuk dalam kelompok lajang 

ini adalah orang-orang dengan penyakit tertentu seperti kusta yang tidak dapat didekati, dan mereka 

yang telah bercerai yang tentu saja tidak dipandang secara positif. Jika anda adalah seorang laki-laki 

muda atau perempuan muda, anda biasanya segera menikah pada usia remaja. Anda tidak ingin menjadi 

lajang. Hidup sebagai lajang tidak diinginkan karena berkat Allah terwujud dalam pernikahan dan anak-

anak. 

Kemudian anda bisa melihat Yesaya 53:7-12, di mana terdapat nubuat tentang Kristus. 

Dapatkah anda memahaminya? Yesus adalah seorang pria lajang yang dihapuskan dari bumi, 

sebagaimana yang dikatakan dalam Yesaya 53, namun Ia memiliki keturunan. Siapa yang menjadi 

keturunanNya? Mereka yang dosa-dosanya ditanggung olehNya. Gambaran yang kita lihat dalam nubuat 

Perjanjian Lama ini adalah tentang Anak Allah yang melipatgandakan umat Allah, bukan oleh kelahiran 

secara fisik, melainkan oleh regenerasi spiritual. Dengan perkataan lain, melalui Kristus maka Kerajaan itu 

dilipatgandakan bukan melalui kelahiran bayi-bayi, melainkan bahwa Kerajaan itu akan dilipatgandakan 
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melalui kelahiran baru: orang-orang yang dilahirkan kembali. Anda menjadi bagian dari umat Allah bukan 

karena anda dilahirkan ke dalam satu kelompok bangsa. Anda adalah bagian dari umat Allah karena anda 

dilahirkan kembali, dan ini akan mengubah segalanya. 

Anda dapat melihat penekanan ini dalam pasal berikutnya. Yesaya 54:1 mengatakan, "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." Mengapa harus bersorak-sorai? Karena 

Allah adalah Pencipta anda. Tuhan Allah adalah Pencipta anda. Ia adalah suami anda, dan Ia memberikan 

kepada anda hidup yang baru, hidup melalui RohNya. Kemudian, dalam Yesaya 56:3-5, dibicarakan 

tentang orang kasim atau sida-sida. Teks itu mengatakan, 

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." 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. 

"Jangan khawatir, anda bukanlah pohon yang kering. Nama anda tidak akan dihapuskan." Mengapa? 

Karena Kerajaan Allah tidak bergantung pada keturunan fisik. Kerajaan itu berkembang melalui 

keturunan spiritual, dan nama anda akan menjadi lebih baik, Ia berkata, "itu lebih baik dari pada anak-

anak lelaki dan perempuan." Karena itu ketika anda sampai ke Matius 19:10-12 dalam Perjanjian Baru, 

Yesus mengatakan bahwa adalah baik untuk menjadi seorang kasim demi Kerajaan. Ia mengatakan, 

Murid-murid itu berkata kepada-Nya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan 

istri, 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 atas 

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

mengerti." 

Dengan perkataan lain, ada baiknya untuk tidak menikah. Ini mempunyai makna yang sangat besar. 
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Ketika kita sampai 1 Korintus pasal 7 di mana Paulus berbicara secara positif tentang hidup melajang, kita 

menyadari bahwa Injil telah mengubah segalanya di sini. Umat Allah dalam Perjanjian Lama 

dilipatgandakan hampir secara eksklusif melalui pernikahan dan anak-anak, tetapi sekarang, gambaran 

dalam Perjanjian Baru adalah bahwa umat Allah dilahirkan bukan dari kelahiran alami, tetapi melalui Roh 

Allah yang hidup. Apakah anda menikah ataukah melajang, kelahiran baru dapat menjadi kenyataan. 

Perjanjian Baru, seperti yang telah kita lihat, secara radikal mempengaruhi pernikahan, tetapi juga secara 

radikal mempengaruhi status melajang. Itulah gambarannya bilamana anda memperhatikan seluruh Kitab 

Suci. Anda dapat melihat bahwa secara alkitabiah, pernikahan merupakan sesuatu yang diharapkan. Yang 

saya maksudkan dengan perkataan "diharapkan" ialah bahwa pernikahan merupakan suatu norma yang 

umum. Jelas bahwa ini adalah norma dalam Perjanjian Lama, dan dari semua kita bisa katakan 

berdasarkan Perjanjian Baru, pernikahan adalah norma yang terus berlanjut. Ini adalah hal yang baik. 

Bahkan Paulus mengatakan hal ini dalam 1 Timotius 5:14 ketika ia mendorong perempuan-perempuan 

muda untuk menikah, yang akan kita lihat nanti. Paulus mengatakan, "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." Pernikahan dirancang oleh Allah sebagai hal yang 

baik. Kita telah melihat hal itu. 

Demikian juga, secara alkitabiah, kelajangan adalah satu pengecualian. Saya menggunakan perkataan ini 

dalam dua pengertian. Pertama, untuk menyampaikan bahwa hidup melajang bukanlah norma. Tepat 

sebelum Yesus berbicara tentang hidup melajang, Ia berbicara tentang pernikahan. Dikatakan dalam 

Matius 19:4-6, "Jawab Yesus, 'Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula 

menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman: Karena itu laki-laki akan 

meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak 

boleh diceraikan manusia.'" Sekarang, dengarkan apa yang dikatakan oleh John Stott, salah seorang 

teolog dan penulis favorit saya, seorang pria yang memberi hidupnya di seluruh dunia untuk kemajuan 

Injil dan baru-baru meninggal dunia pada usia 70-an. Ia menghabiskan lebih dari 70 tahun sebagai 

seorang lajang. Ia menulis, "Kehendak Allah yang umum bagi manusia ciptaanNya adalah pernikahan. Kita 

sebagai orang-orang yang melajang tidak boleh menolak kebenaran ini. Pernikahan adalah norma, 

melajang bukanlah norma." Karena itu, dalam arti demikian hidup melajang merupakan pengecualian. 

Kedua, hidup melajang merupakan pengecualian dalam arti bahwa itu adalah hal yang sangat baik. 

Injil membawa martabat kepada status melajang dengan menilai mereka yang hidup melajang sebagai 

setara dengan mereka yang menikah. Anda bisa berpikir tentang Perjanjian Baru: siapa-siapa yang 
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termasuk dalam kelompok para lajang? Anda menemukan Yohanes Pembaptis, demikian juga Yesus. 

Pikirkan tentang hal ini: Yesus adalah manusia yang paling lengkap dan sempurna yang pernah hidup, dan 

Ia tidak menikah. Karena itu, perwujudan keberadaan anda sebagai laki-laki dan keberadaan anda 

sebagai perempuan tidak bergantung pada pernikahan. Yesus adalah manusia sempurna, dan anda juga 

bisa melihat orang-orang yang luar biasa, baik laki-laki maupun perempuan, yang hidup melajang: Silas, 

Lukas, Titus, Apolos, Lydia, Febe, dan empat putri Filipus yang tidak menikah. Tentu ada orang-orang lain 

di seluruh Perjanjian Baru. Jadi, Alkitab membuatnya jelas: pernikahan itu baik, dan kelajangan itu baik. 

Secara alkitabiah adalah salah untuk mengatakan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Itu akan 

bertentangan dengan Kitab Suci dan Kristus sendiri. Jadi, kedua-duanya adalah baik. 

Kedua, baik kelajangan maupun pernikahan menggambarkan Injil. Kita telah melihat hal ini dalam Efesus 

pasal 5 dalam kaitan dengan pernikahan: pernikahan menggambarkan kasih pengorbanan Kristus bagi 

gereja dan ketaatan gereja kepada Kristus. Anda mungkin berpikir, "Saya ingin menggambarkan relasi ini, 

jadi saya ingin menikah," tetapi ada cara lain yang melaluinya para lajang dapat menggambarkan Injil 

dalam satu cara yang indah, berbeda, dan kuat. Saya ingin menunjukkan bahwa kehidupan melajang 

dapat menggambarkan dua hal di sini. Pertama, kelajangan menggambarkan identitas utama orang 

Kristen di dalam Kristus. Dunia akan mengatakan bahwa anda memerlukan seorang suami atau seorang 

istri sebagai pelengkap bagi anda, namun kelajangan mengingatkan kita bahwa ini tidak benar, dan 

bahwa di dalam Kristus kita sudah lengkap terlepas dari apakah kita menikah ataukah melajang.  

Ada banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang hal ini. Yesaya 54:5 mengatakan, "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." Yohanes 3:28-29 mengatakan, "Kamu 

sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului-

Nya. Yang punya 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."  

Wahyu 19:7-8 mengatakan, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan 

supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih!" (Lenan halus itu adalah 

perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.)" Dikatakan dalam 1 Korintus 7:35, "Semuanya 

ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu, sebaliknya 

supaya kamu melakukan apa yang patut, dan melayani Tuhan tanpa gangguan." Lalu Lukas 14:25-26 

mengatakan, "Pada suatu kali ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. 
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Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci 

bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.'"  

Dalam arti yang sangat nyata, sebagaimana yang dikatakan oleh ayat-ayat ini, Allah adalah suami bagi 

umatNya, lebih memuaskan dan secara kekal lebih memuaskan daripada pasangan secara fisik. Ini adalah 

kebenaran tentang supremasi Kristus yang dalam arti tertentu ditampilkan dengan lebih jelas dalam 

status melajang daripada dalam pernikahan. Kehidupan melajang mengatakan dengan jelas kepada 

dunia, "Kristus adalah kepuasan saya, dan saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan di dalam 

Dia." Dengarkan kata-kata Amy Carmichael dan hidupnya sebagai seorang lajang, "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, kekasihKu?' Dan ada satu jawaban yang benar, 'Ya, Tuhan, Engkau 

adalah cukup.'" 

Jadi, status melajang menggambarkan identitas utama orang Kristen di dalam Kristus, dan kemudian, 

pada tingkatan gereja, status melajang menggambarkan identifikasi orang percaya secara kekal dengan 

gereja. Karena itu Kejadian 2:18 masih tetap benar, "TUHAN Allah berfirman: 'Tidak baik, kalau manusia 

itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.'" Namun, tidak 

ada laki-laki dan tidak ada perempuan yang dimaksudkan untuk merasa sendirian di dalam gereja, 

melainkan mereka dimaksudkan untuk dikelilingi oleh saudara-saudara dalam arti yang sangat nyata dan 

yang bersifat kekal, yang jauh lebih berharga dan jauh lebih penting daripada relasi apa pun yang lain, 

bahkan lebih daripada relasi antara suami dengan istri, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Hanya 

relasi dengan Kristus dan dengan gerejaNya yang bersifat kekal. Bahkan pernikahan, sebagaimana yang 

akan kita bicarakan, akan berlalu. Dikatakan dalam 1 Korintus 12:12-13, "Karena sama seperti tubuh itu 

satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh 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."  

Efesus 2:19-22 mengatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan 

sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para 

rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh." Juga dikatakan dalam 1 Timotius 3:14-15, "Semuanya itu 

kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, 
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engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang 

hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Demikian juga dikatakan dalam Roma 12:9-13, "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 kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa! Turutlah menanggung 

kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan!"  

Pikirkan tentang hal itu. Dalam terang seluruh sejarah penebusan dalam Kitab Suci, di masa lalu ... 

perjanjian yang lama ... kehidupan sebagai lajang dihindari oleh sebagian besar orang. Kita telah melihat 

hal tersebut. Pada saat ini ... perjanjian yang baru ... kehidupan sebagai lajang merupakan keuntungan 

bagi banyak orang. Saya ragu untuk menggunakan perkataan "banyak" di sini karena secara alkitabiah, 

pernikahan masih merupakan norma, tetapi "banyak" tampaknya menjadi apa yang Paulus maksudkan, 

dan ada banyak contoh tentang orang-orang yang melajang dalam Perjanjian Baru. Di masa depan ... 

ciptaan yang baru ... kehidupan melajang akan diterapkan untuk semua. Orang yang menikah hanya akan 

menikah selama hidup ini, maka untuk miliaran dan miliaran tahun, kita akan hidup melajang. Pernikahan 

adalah lembaga sementara. Dikatakan dalam Matius 22:30, "Karena pada waktu kebangkitan, mereka 

tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga." Karena itu, status melajang, 

dalam satu cara yang sangat nyata, menggambarkan keadaan kita yang kekal di dalam Kristus. 

Jadi, status melajang dan pernikahan sama-sama adalah baik. Kedua-duanya menggambarkan Injil, dan 

kemudian, baik status melajang maupun pernikahan adalah karunia-karunia Allah. Bilamana Paulus 

berbicara tentang pernikahan, ia mengatakan dalam 1 Korintus 7:7, "Meskipun 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." Sudah ada banyak diskusi tentang apa yang Paulus 

maksudkan di sini. Tampaknya jelas bahwa Allah mengatakan bahwa Ia memberikan karunia melajang 

untuk beberapa orang dan karunia menikah kepada orang-orang yang lain. Saya teringat ketika saya 

masih kuliah, orang-orang berbicara tentang karunia melajang dan semua orang ingin tahu apakah 

mereka mempunyai karunia tersebut. Hampir setiap orang yang berbicara tentang hal itu memberi kesan 

bahwa mereka tidak menginginkannya, hampir seperti hadiah-hadiah Natal yang ingin dikembalikan 

karena kita merasa tidak membutuhkannya. Jadi ada banyak diskusi tentang "karunia" melajang ini. 

Beberapa orang berpikir bahwa Paulus sedang berbicara tentang semacam pemberian ilahi yang 

memungkinkan kita dapat melakukan sesuatu, yang mirip dengan karunia-karunia rohani dalam 1 

Korintus pasal 12. Tetapi saya berpikir bahwa pemahaman semacam ini menimbulkan beberapa masalah 
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dan tidak memiliki dasar yang kuat, karena mengarah kepada satu pertempuran subjektif dalam hati 

mereka yang melajang, yang bertanya-tanya apakah Allah menghendaki bahwa mereka tetap melajang 

untuk selamanya. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 12:4-6, "Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. 

Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama 

juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang."  

Ada orang-orang yang dalam usia 20-an atau 30-an tahun yang mungkin melihat kehidupan melajang 

dalam pengertian jangka pendek. Prospek pernikahan belum terlihat, dan mereka mulai bertanya-tanya, 

"Apakah saya memiliki karunia melajang?" Mereka mulai berpikir, "Saya mempunyai keinginan untuk 

menikah, keinginan untuk memiliki anak-anak, jadi saya berpikir bahwa saya tidak memiliki karunia 

melajang." Yang lain mengatakan, "Saya merasa baik-baik saja sekarang, jadi mungkin saya mempunyai 

karunia melajang." Namun, apakah mereka merasa bahwa mereka memiliki karunia itu ataukah tidak, 

kenyataannya adalah bahwa mereka yang melajang masih tetap melajang. Apakah orang yang sudah 

menikah pernah bertanya, "Apakah saya memiliki karunia menikah?" Tidak. Jelas bahwa mereka telah 

diberikan karunia dalam pernikahan. Roma 6:23 mengatakan, "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi 

karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Paulus menggunakan kata 

"karunia" di sini untuk menggambarkan lebih dari sekedar satu status obyektif, dan saya pikir bahwa 

pengertian ini lebih menunjukkan gambarannya. 

Saudara-saudara yang saya kasihi dan hargai akan bolak-balik dalam hal ini. Beberapa orang berada di 

satu sisi, beberapa yang lain berada di sisi lain, tetapi tampaknya bagi saya bahwa jika anda masih lajang 

saat ini, maka Allah telah memberikan kepada anda karunia dalam status kelajangan anda, dan jika anda 

sudah menikah pada saat itu, maka Allah telah memberikan kepada anda karunia dalam status 

pernikahan anda, dan karena itu bersyukurlah kepada Allah atas karunia-karuniaNya, dan minta 

kepadaNya agar anda dapat memaksimalkan karunia itu. 

Bahaya lain dalam gambaran tentang karunia melajang yang tampaknya misterius ini yang diminati oleh 

beberapa orang, berkaitan dengan dua tingkatan dalam status melajang. Jadi, ada beberapa orang yang 

masih lajang yang berpikir bahwa mereka memiliki karunia ini dan merasa baik-baik saja dengan itu, dan 

kemudian ada orang-orang lain yang masih lajang tetapi yang tidak benar-benar menginginkan karunia 

tersebut.  

 

Makna menyeluruh dari 1 Korintus pasal 7 adalah bahwa Paulus ingin mengatakan, "Jadilah puas dengan 

keadaan yang ada. Jadilah puas dengan apa pun karunia yang Allah telah berikan kepada anda." 

Kepuasan ini melibatkan satu kepercayaan yang mendalam akan kedaulatan Allah. Paulus mengatakan 
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hal yang sama dalam 1 Korintus 7:20. Ia mengatakan, "Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, 

seperti waktu ia dipanggil Allah." Juga dikatakan dalam 1 Korintus 7:24, "Saudara-saudara, hendaklah 

tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil." Sekali lagi, 1 

Korintus 7:27 mengatakan, "Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau 

mengusahakan perceraian! Apakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau 

mencari seorang!" Tetaplah tinggal di dalam Allah. 

Jangan lewatkan itu. Masalah utama dalam 1 Korintus pasal 7 bukanlah apakah anda sudah menikah atau 

masih sebagai lajang, melainkan apakah anda mengandalkan Allah dalam keadaaan apa pun di mana 

anda berada, dan itu saja. Daripada terjebak dalam hiruk-pikuk orang-orang yang bertanya, "Haruskah 

kami menikah? Haruskah kami bercerai? Haruskah kami menikah lagi?" Paulus berkata, "Hentikan itu, 

dan percayalah bahwa Allah telah memimpin anda ke dalam keadaan anda sekarang ini untuk sementara 

waktu, dan itu adalah karunia bagi anda yang anda terima dalam keadaan anda sekarang. Jadi 

andalkanlah Allah." 

 

Andalkanlah Dia, dan bukan hanya mengandalkan Allah, tetapi juga berpuas dengan keadaan yang ada 

merupakan kenikmatan yang mendalam akan anugerah Allah. Itulah makna perkataan "karunia." Anda 

tidak perlu khawatir atau takut, "Apakah saya memiliki karunia itu? Untuk berapa lama?" Ini adalah 

keindahan dari berpuas dengan keadaan yang ada sebagaimana yang kita lihat dalam Filipi pasal 4 dan 2 

Korintus pasal 9. Filipi 4:12-13 mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu 

kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia 

bagiku; baik dalam keadaan kenyang, maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan 

maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 

kekuatan kepadaku." Lalu dikatakan dalam 2 Korintus 9:8, "Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala 

anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah 

berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Allah memberikan karunia-karunia dalam status 

melajang dan dalam status menikah. Andalkan karunia-karunia tersebut dan nikmati karunia-karunia 

tersebut sebagai ukuran anugerahNya. 

Landasan yang terakhir adalah ini: baik status melajang maupun menikah adalah untuk kemuliaan Allah. 

Dikatakan dalam 1 Korintus 7:17, "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." Jadi kedua-duanya adalah untuk kemuliaan Allah. Kedua status ini 

memberikan kesempatan yang unik untuk memuliakan Allah, yang berarti bahwa kehidupan melajang 
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memiliki tujuan yang harus membuat kita berhati-hati agar tidak menyia-nyiakannya. Karena itu, 

tantangan bagi kita semua, apakah melajang ataukah menikah, adalah untuk membuat keberhasilan 

dalam kehidupan melajang jika kita masih lajang, dan membuat keberhasilan dalam kehidupan 

pernikahan jika kita menikah. Keduanya adalah untuk kemuliaan Allah. 

Pesta Injil: Empat Alasan untuk Bergembira dalam Kehidupan Melajang… 

Dengan landasan-landasan tersebut, berikut adalah empat alasan untuk bergembira dalam kehidupan 

melajang berdasarkan 1 Korintus pasal 7. Pertama: Kita bergembira dalam kehidupan melajang karena 

waktu di mana kita berada sekarang. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7:25-28, 

Sekarang tentang orang-orang yang belum kawin. Untuk mereka aku tidak mendapat 

perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat 

dipercayai karena rahmat Allah. Aku berpendapat bahwa, mengingat waktu darurat 

sekarang, baiklah bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apakah engkau terikat pada 

seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian! Apakah engkau tidak 

terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang! Tetapi, kalau engkau 

kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula, 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. 

Kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang Paulus maksudkan dalam 1 Korintus pasal 7, tetapi kita tahu 

bahwa terjadi penganiayaan yang merajalela pada abad pertama. Adalah tidak mudah untuk menjadi 

seorang Kristen pada saat itu. Penyiksaan terhadap orang Kristen adalah biasa. Ujian iman, penderitaan 

yang dialami pada masa itu, dan penyimpangan dari kebenaran, termasuk penyimpangan seksual di 

Korintus, adalah cukup besar. 

Sementara orang-orang Kristen bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan, Paulus sebenarnya 

mendorong mereka untuk tetap melajang, dan ini benar-benar merupakan titik fokus dari 1 Korintus 

7:29-30. Ia mengatakan, "Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu: Waktunya telah singkat! 

Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka 

tidak beristri; 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 ..." Paulus mengatakan, "Kita sedang memandang ke depan, ke pahala kita yang kekal. 

Pusatkan pikiran kita ke sana." Bahkan pernikahan yang berlangsung selama 50 tahun dalam kehidupan 

ini akan berlalu. Ingat bahwa hidup anda adalah seumpama kabut, dan akan datang suatu hari bilamana 
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anda akan berada di Pesta Pernikahan Anak Domba, dan anda akan menjadi mempelaiNya. Bahkan jika 

anda tidak menikah di bumi saat ini, itu bukan masalah karena bukan itu yang menjadi tujuan akhir. 

Yesus mengatakan bahwa pernikahan hanyalah satu bayangan dari apa yang akan datang, karena itu kita 

bekerja untuk memajukan Kerajaan. Ini membawa kita ke alasan yang kedua untuk bergembira dalam 

kehidupan melajang: kita bergembira dalam kehidupan melajang karena misi yang sedang kita emban. 

Apa urgensinya? Dalam terang penganiayaan dan penyimpangan, pikiran yang terfokus sangat 

diperlukan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 19:10-12 bahwa ada orang yang menjadi orang 

kasim atau sida-sida bagi Kerajaan. Ia mengatakan, 

Murid-murid itu berkata kepada-Nya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan 

istri, 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 atas 

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

mengerti." 

Ya, pernikahan adalah baik, namun status melajang adalah baik untuk alasan lain. Kita hidup untuk satu 

warisan yang kekal. Kita dapat melihatnya dalam Kejadian 1:28, "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." Kita juga telah melihat dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 28:19, "Karena itu, 

pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus ..." Itulah caranya Kerajaan Allah berkembang. Kiranya ini menjadi hasrat dan keinginan kita yang 

membara. Sebagai pasangan yang sudah menikah: ya. Sebagai lajang: ya. Terutama, sebagai orang yang 

melajang, kita mengikuti jejak Paulus dan Lydia dalam Perjanjian Baru. Thomas Aquinas, Joan of Arc, 

Thomas a Kempis, Francis Asbury, Amy Carmichael, Dietrich Bonheoffer, dan John Stott, bahkan C.S. 

Lewis yang adalah seorang lajang untuk sebagian besar hidupnya sampai ia menikah pada usia 57 tahun. 

Rhena Taylor, seorang misionari yang hidup melajang di Kenya, menulis: 

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 
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kebebasan ini telah membawa kepada saya saat-saat yang tidak akan saya tukarkan dengan 

apa pun di bumi ini. 

Ada kutipan yang serupa dari Trevor Douglas dalam catatan anda. Douglas adalah seorang hamba Tuhan, 

seorang misionari yang hidup melajang dan melayani di Filipina. Allah tahu apa yang Ia sedang lakukan 

dalam setiap kehidupan kita. Ia tahu apa yang Ia lakukan, dan Ia telah merancang kehidupan kita untuk 

kemuliaanNya, dan kita dapat mengandalkanNya dalam hal tersebut. 

Alasan ketiga untuk bergembira dalam kehidupan melajang adalah karena kita ingin tanpa gangguan 

dalam kasih sayang kita. Inilah yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 7:32-35. Bagian ini mengatakan, 

Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan 

perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. 

Sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana 

ia menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang 

tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai 

Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan 

perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Semuanya ini 

kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu, 

sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 

Ia mengatakan kepada laki-laki dan peremuan yang melajang, "Tidak ada gangguan dalam kasih sayang 

anda. Gunakanlah keuntungan dari hal itu." 

Sekarang, saya ingin berhati-hati dengan apa yang akan kita dalami, tetapi ini adalah begitu penting. Ini 

ditekankan bukan hanya dalam 1 Korintus pasal 7 tetapi juga di seluruh Alkitab. Paulus mendorong para 

lajang dan juga mereka yang sudah menikah, sebelumnya ia telah menekankan hal ini dalam 1 Korintus 

pasal 6, terutama mengingat adanya gairah seksual, agar kita waspada terhadap keinginan seksual yang 

tidak kudus. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6:13-18, 

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 tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, 

akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? 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 
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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. 

Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Larilah! Karena itu, dalam satu dunia di mana mereka yang melajang 

dianjurkan dalam setiap tingkatan, dalam pikiran dan perbuatan, untuk terlibat dalam memenuhi gairah 

seksual, Alkitab berkata, "Larilah." 

Jangan membeli kebohongan bahwa ekspresi seksual diperlukan untuk pemenuhan utama dalam 

kehidupan. Kembalilah kepada Kristus. Di dalam Kristus terdapat pemenuhan yang sempurna dan total. 

Kita harus waspada terhadap hasrat seksual yang tidak kudus dan waspada terhadap keinginan egois 

yang tidak kudus. Artinya, dalam terang fakta bahwa, dalam arti tertentu, kasih sayang anda tidak 

terganggu oleh pasangan anda, pastikan bahwa anda tidak mentransfer keinginan itu ke dalam cara-cara 

yang tidak sehat. Matius 22:37-40 mengatakan, "Jawab Yesus kepadanya, 'Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah 

yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab 

para nabi.'"  

John Stott mengatakan, "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 Piper mengatakan,  

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.  
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Kasih sayang yang tanpa gangguan bagi Kristus. Dan ini mengarah ke alasan terakhir untuk bergembira 

dalam kehidupan melajang: karena kita menginginkan fokus yang tidak terbagi dalam pengabdian kita. 

Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7:35, "Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, 

bukan untuk menghalang-halangi kamu, sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut, dan 

melayani Tuhan tanpa gangguan." John Stott mengatakan, "Mereka yang hidup melajang mengalami 

sukacita yang besar untuk dapat mengabdikan diri, dengan konsentrasi dan tanpa gangguan, untuk 

pekerjaan Tuhan." Karena itu kita harus waspada terhadap keinginan yang tidak kudus, keegoisan dan 

keinginan seksual. Kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada satu keinginan saja: untuk 

menggunakan karunia Allah yang besar untuk kemuliaan Allah yang besar di antara bangsa-bangsa.  

Elisabeth Elliot mengatakan, "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." Yesaya 58:10-11 mengatakan, "... 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." Itulah Injil dan 

kehidupan melajang. 

 

"Anda telah mendengarkan Rahasia gereja, sebuah studi Alkitab oleh Dr David Platt, 

pendeta Gereja di Brook Hills." 


