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Jikakalau saudara memiliki Alkitab - dan saya harap saudara memilikinya  - saya mengajak saudara untuk 

membuka dari kitab Kidung Agung - Kidung Agung banyak diantisipasi Salomo. Sebagai catatan, pagi ini 

adalah untuk pertama kalinya saya  berkhotbah dari kitab Kidung Agung. Saya telah membaca kitab ini 

sebelumnya. Saya telah mempelajari kitab ini sebelumnya. Saya telah membaca dan mempelajari kitab 

ini dengan Heather sebelumnya, yang merupakan pengalaman yang benar-benar menyenangkan, 

terutama mengingat peringatan Yakobus untuk tidak hanya mendengar Firman Tuhan, tetapi melakukan 

apa yang dikatakan Firman itu. 

Jadi ini adalah sebuah buku besar. Tetapi buku ini menjadi aneh ketika saudara sedang duduk di depan 

beberapa ribu orang. Di sinilah kita resmi menjadi keluarga orang beriman, hari ini, ketika kita duduk 

bersama dan kita memiliki percakapan indah dan percakapan seru bersama-sama. Jadi kita melintasi 

batasan ini pada hari ini. Saya hanya ingin saudara  tahu bahwa ada hal-hal yang ada dalam buku ini yang 

pada umumnya  kita tidak biasa  berbicara tentangnya dalam khotbah - kita biasanya tidak berbicara 

tentangnya dalam percakapan umum sama sekali. 
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Kita tidak menggunakan kata-kata ini. Ada banyak hal yang saudara baca di dalam buku ini, dan saudara 

seperti bertanya: "Apakah itu ada dalam Alkitab?"  Misalnya:  pusar,  perut dan payudara, waduh! Apa 

yang terjadi di sini? Saudara mulai bertanya-tanya mengapa seperti ini di sini? Disitulah saya ingin kita 

melihat kebaikan Allah, hikmat Allah. Selama empat minggu berikutnya - tiga dari empat minggu ke 

depan, termasuk hari ini, kita akan melihat ikhtisar buku Alkitab dari tiga buku hikmat yang berbeda - 

Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 

Dan buku Hikmat yang diberikan kepada kita dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bagaimana 

ketaatan kepada Allah dan memuliaan Allah dilakukan dan diumumkan dalam rutinitas sehari-hari dalam 

kehidupan kita; seluk beluk praktis dari kehidupan kita. Inilah tempat yang masuk akal.  Nah, dalam 

beberpa minggu ke depan ini kita akan sampai pada pikiran ini. Persaingan terhadap  kekristenan dalam 

budaya kita - saya ingin saudara berpikir dengan saya untuk kedua hal yang tepat di luar ateisme, 

agnostisisme atau Islam atau Hindu. 

Pikirkan tentang egoisme - penyembahan berhala terhadap diri sendiri. Sebuah cara hidup yang 

mengelilingi kita, yang mengatakan, "Diri sendiri adalah yang tertinggi." Harga diri sendiri, kepercayaan 

diri sendiri, promosi diri sendiri, kemajuan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, yang adalah mantra zaman 

kita, dan kita akan melihat bahwa minggu depan hal ini dibahas dalam kitab Amsal. Kita akan melihat 

pada hikmat yang tidak ditemukan dalam menghormati diri sendiri, tetapi di dalam menghormati 

Allah. Pikirkan tentang materialisme, penyembahan berhala materialism..Keadaan ini jelas ada sangat 

besar dalam budaya kita. 

Kita akan melihat hal ini dalam beberapa minggu ke depan yang akan diuraikan dalam kitab Pengkhotbah, 

dan tujuan akhirnya, ialah di mana kita akan dibimbing. Tetapi pagi ini saya ingin kita melihat kepada 

pesaing lain dari Kekristenan dalam budaya kita, dan apa yang sebagian orang akan katakan yaitu pesaing 

ketat terhadap  Kekristenan dalam budaya kita, dan masalah seks ini – merupakan penyembahan berhala 

seks. Tidak ada keraguan bahwa selama abad terakhir dalam budaya kita, kita telah mengalami revolusi di 

bidang seksual. 

Salah satu teman saya, Pendeta Mark Dever, menulis, "Revolusi yang paling penting dalam abad terakhir 

adalah revolusi seks.  Kontrasepsi diganti pemikiran. Kesenangan dipisahkan dari tanggung jawab. Seolah-

olah ijin mengesahkah diberikan untuk memperlunak di semua bagian dari kehidupan kita  untuk 

melayani diri kita sendiri. Sejak saat itu, perceraian, pernikahan kembali, aborsi, seks pranikah, dan seks 

di luar nikah, serta homoseksualitas telah diterima serta nampak secara mencolok adanya peningkatan 

persentase hal-hal tersebut di dalam masyarakat. 
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"Pornografi telah menjadi bisnis yang luar biasa besarnya, dan ini bukan hanya masalah dengan 

masyarakat di luar gereja.  Banyak gereja yang anggotanya mengalami perceraian atau memiliki 

hubungan gelap, yang disebut dosa yang akhirnya mempermalukannya di muka umum, ada yang 

ketahuan, ada yangg belum. "Kita tahu - kita melihat pengaruh dari  revolusi seksual setiap  kita 

menghidupkan TV. Setiap kali saudara pergi ke bioskop. 

Setiap kali saudara berdiri dalam antrean untuk membayar di toko kelontong dan saudara dikelilingi oleh 

berbagai majalah. Setiap kali saudara mendengar seseorang membuat lelucon tentang seks  Kita melihat 

pengaruh dalam diskusi politik di seluruh kepengurusan. Jadi itulah antara lain mengapa sangat baik 

bahwa kita memiliki kitab Kidung Agung, karena inilah yang terjadi:  benar-benar, ketika saudara berpikir 

tentang hal itu, tidak masuk akal jika kita tidak memiliki buku ini.  Allah telah menciptakan kita sebagai 

makhluk seksual; itu benar-benar merupakan bagian  pribadi  tentang  siapa kita, dan bagaimana Dia 

telah menciptakan kita untuk berhubungan satu dengan yang lain. Ini akan tidak masuk akal jika kita tidak 

mempunyai sesuatu di dalam kanon Kitab Suci di mana Allah berbicara tentang hal ini. Karena itu kitab 

Kidung Agung mengatakan, "Ya, saudara memiliki gairah  dan hasrat dan keinginan dan mendesak, dan 

saudara memilikinya karena Allah memberikannya kepada saudara." 

Dan Dia memberikannya saudara untuk kebaikan dan untuk kemuliaan-Nya. Jadi bagaimana gairah 

seksual bisa dialami untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya?  Kidung Agung memberi kita 

jawabannya. Sekarang ada banyak pertanyaan tentang Kidung Agung di gereja, dalam sejarah gereja; 

sangat banyak pertanyaan.Seorang komentator mengatakan, "Inilah yang paling sulit debatkant, buku 

yang paling misterius di dalam seluruh Alkitab." 

Ini merupakan buku yang rumit, sulit dimengerti. Banyak istilah di sini, banyak kata-kata yang digunakan 

di dalam Kidung Agung yang tidak ditemukan di tempat lain dalam Kitab Suci, yang membuat banyak 

kata-kata unik, agak sulit untuk ditafsirkan. Saudara mempunyai gambaran asing yang mengisi buku ini 

bagi kita; saudara mempunyai semua jenis tanaman dan hewan dan rempah-rempah dan parfum dan 

tempat-tempat yang tidak umum. 

 

Dan kemudian perbandingan yang tidak selalu diterjemahkan menjadi biasa dalam konteks kita. Seperti 

masuk akal ketika kita melihat seorang pria menelepon seorang wanita dengan sebutan sayang, atau 

burung merpati, atau air mancur, tetapi ketika ia katakana tampak seperti kuda, atau bahwa rambutnya 

mengingatkannya pada kambing, atau ketika ia mengatakan hidungnya seperti sebuah menara, kita 

berpikir, "Orang ini tidak memiliki  harapan untuk tindakan apapun. Saudara tidak akan mengatakan itu! 

"Jadi ada banyak kesulitan di sini yang bisa membuatnyai sulit untuk ditafsirkan!. 
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Ketika saudara melihat dalam sejarah gereja,  saudara akan melihat berbagai jenis tafsiran yang 

berbeda. Banyak orang bertanya, "Apakah buku ini alegoris?" Apakah itu alegoris? Saudara  ingat bahwa 

alegori adalah seperti sebuah metafora yang diperluas, di mana cerita diceritakan tetapi cerita ini tidak 

benar-benar kisah nyata - itu bercerita tentang sesuatu yang lebih besar. Semua karakter dan semua 

rincian berdiri untuk sesuatu yang lain bukan untuk dirinya sendiri.. 

Orang telah melihat buku ini dalam sejarah gereja dan berkata, "Nah, ini adalah sebuah cerita, benar-

benar, mengarahkan kita kepada hubungan Allah dengan umat-Nya." Sebagai hasilnya, pengkhotbah, 

komentator datang dengan segala interpretasi fantastis dengan memberikan arti yang berbeda dalam 

buku ini. Bagian awal buku ini, disebutkan dengan ciuman, beberapa mengatakan bahwa itu merujuk 

jelas kepada Firman Allah. 

Pusar wanita atau pinggang adalah referensi kepada kaum Sanhedrin. Kedua bibir, satu mewakili hukum, 

yang satu mewakili  Injil.  Payudaranya berdiri untuk segala macam hal yang menarik. Beberapa orang 

mengatakan bahwa itu mewakili Musa dan Harun – sepertinya saya tidak bercanda. Saya tidak mengada-

ngada.  Seperti Musa dan Harun diberi merek ini. Mereka berdiri untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru, selama dua perintah besar, mengasihi Allah dan mengasihi sesama saudaramu. 

 

Ini adalah hal yang nyata - inilah khotbah-khotbah, tafsiran-tafsiaran. Jadi semua benar - mari kita 

tinggalkan yang satu ini di belakang. Apakah ini satu bayang-bayang? Tipe ini  adalah seperti bayangan 

yang menunjuk suatu benda tertentu, yang mencerminkan sesuatu yang lain atau yang menunjuk ke 

sesuatu yang lebih besar, dan biasanya buku ini digunakan sebagai gambaran tentang bayangan dari 

Kristus dan gereja. Sehingga semua yang kita lihat, katakanlah misalnya dalam pribadi seorang pria di sini, 

menunjuk kepada kita untuk Kristus. Semua yang kita lihat pada seorang wanita yang menunjuk kita 

untuk gereja. 

Kita akan membicarakannya beberapa waktu lagi, tetapi disini tidak melihat  semuanya dalam gambaran 

tipologis.  Ada orang yang bertanya, "Apakah itu harfiah?" Apakah hanya secara alami cerita tentang 

seorang pria dan wanita yang saling mengasihi dan sedang saling mencintai  satu sama lain? Bahkan di 

antara mereka yang mengatakan itu literal, terjadi ada perdebatan.  Apakah sebuah cerita, atau hanya 

lagu? Apakah ini memberikan kepada  kita sebuah narasi langkah-demi langkah? Ada beberapa yang 

mengatakan awalnya dimulai dengan seorang pria dan wanita setelah mencari satu sama lain. 

Kemudian mereka menjalin hubungan resmi satu sama lain, mengarah kepada pernikahan mereka, 

malam pengantin mereka, dan kemudian dilanjutkan dengan perayaan cinta.  Apakah seperti itu 



 

Página (Page) 5 

 

ceriteranya? Atau itu hanya lagu yang diletakkan bersama-sama? Bahkan di antara mereka ada 

perdebatan tentang apakah itu hanya lagu, mereka katakana , "Apakah itu hanya sebuah lagu, atau itu 

sekumpulan  lagu-lagu tidak beraturan yang  disatukan?" Di antara mereka yang mengatakan itu sebuah 

ceritera, mereka perdebatan apakah itu melibatkan dua karakter atau tiga. 

Pandangan yang paling umum adalah bahwa ada dua karakter – yaitu Salomo dan gadis Sulam. Lalu ada 

orang lain yang mengatakan sebenarnya ada orang ketiga di sana. Gadis gadis Sulam jatuh cinta dengan 

seorang gembala, dan Salomo yang ada di jalan itu, mencoba untuk memikat menjauh dari kekasih ini 

dengan kekayaannya.  Dan mereka berdebat apakah itu dua karakter atau tiga. Kemudian ada pertanyaan 

tentang buku ini  yang ditulis dengan Salomo, oleh Salomo, atau sekitar Salomo? 

 

Pada bagian awal buku itu mengatakan, "Kidung Agung, dari Salomo,"   benar-benar dapat diterjemahkan 

sebagai salah satu cara dari mereka.  Atau malah apakah "menjadi" ingin mendedikasikannya untuk 

Salomo? Apakah itu ditulis oleh Salomo – apakah dia  penulisnya? Atau ini tentang Salomo - dia adalah 

aktornya?  Inilah berbagai jenis interpretasi yang berbeda dan  pertanyaan yang berbeda, dan saya tentu 

tidak ingin  mengklaim untuk menyetakan keputusannya hari ini dan menyelesaikan semua masalah dan 

semua isu. 

Tetapi apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya ingin kita melihat apa yang cukup jelas, dan kita akan 

melihat gambaran tentang buku ini dan mencoba melihat apa yang sudah cukup jelas. Upaya yang 

mendasari untuk memahami buku ini, jelaslah ini merupakan buku nyanyian.  Dengan kata lain, ini adalah 

sebuah lagu. Sebuah puisi.  Yaitu puisi cinta. Ketika mengatakan, "Kidung Agung," secara harfiah berarti 

yang terbaik dari semua lagu. Itulah judulnya – Yang terbaik dari semua nyanyian. 

Tuntutan tersebut – untuk didukung - bahwa lagu ini tak tertandingi dalam keindahan dan pengaturannya 

dan puisi nya.  Saudara dapat berpikir tentang hal ini -  puisi cinta  yang  diilhami secara ilahi - sekarang 

saudara tidak menemukan yang  lebih baik dari itu – percintaan yang diilhamkan oleh Allah, puisi cinta 

yang diilhamkan oleh Allah diberi wahyu oleh Roh-Nya. Hal ini tak tertandingi oleh apa pun di dalam 

seluruh sejarah. Hal ini menunjukkan kepada kita sebuah perayaan cinta seksual. Itulah yang dilakukan 

oleh buku ini. 

Seorang komentator mengatakan, "Kidung Agung ini merupakan suatu perayaan fulgar dari kenikmatan 

keintiman seksual." Dan kesenangan adalah kata yang, karena saudara akan melihat dalam delapan fasal 

saudara tidak melihat anak-anak yang disebutkan di mana saja. Saudara bisa pikirkan tentang hal ini  - 

jelas, seks tidak hanya untuk prokreasi. Seks diberikan oleh Allah untuk kesenangan. Seks tidak hanya 
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diberikan sehingga kita akan bertambah banyak; seks diberikan sehingga kita dapat menikmatinya.Itulah 

gambaran yang kita punya di sini. Ini adalah perayaan cinta seksual. Dan pada saat yang sama buku ini 

mengingatkan kita agar waspada mengenai cinta seksual. Di sinilah saya ingin menunjukkan satu 

tingkatan yang  disebutkan tiga waktu yang berbeda. Saya ingin saudara menggarisbawahinya, karena ini 

sangat berarti fasal 2:7 adalah pertama kalinya saudara melihatnya. Tiga kali dalam buku ini, penulis 

mengingatkan kita bahwa cinta seksual yang baik hanya ada di  dalam waktu yang telah Allah tetapkan. 

Dengarkan ayat 7, fasal 2, "Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-

rusa betina di padang; jangan kamu membangkitkan atau menggerakkan cinta  sebelum diingininya!." 

Garisbawahilah itu - "Saudara tidak membangkitkan atau mengerakkan cinta sampai keadaan yang 

menyenangkan". Dan saudara membalik ke 3:5,   "Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem, demi 

kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang;  jangan kamu  membangkitkan dan menggerakkan 

cinta sebelum diingininya!" 

Saudara membalik ke 8:4 - hal yang sama. "Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem; mengapa kamu 

membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya?." Ini sangat berbeda dari dunia. Dunia 

mengatakan, "Kapan saja, dimana saja, siapa saja." Dan apa yang Kidung Agung akan tunjukkan kepada 

kita ialah bahwa hal ini hanya terjadi di dalam waktu Allah, di tempat yang Allah telah tetapkan, dengan 

orang telah Allah berikan kepada saudara. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang biasa katakana. 

Sekarang di sinilah saya ingin berhenti sejenak, karena saya tahu bahwa ada banyak saudara dan saudari 

dalam keluarga orang beriman kita di sini,  pagi ini yang belum menikah.  Mungkin saudara seorang 

mahasiswa, mungkin saudara orang dewasa yang masih lajang, mungkin bercerai, seorang janda - 

berbagai situasi yang berbeda di dalam ruangan ini. Sekarang apa yang mau saya katakan kepada saudara 

pagi ini jikalau saudara tidak menikah, buku ini dan khotbah ini tidak hanya untuk orang yang menikah. 

Buku dan khotbah ini adalah untuk setiap orang.  Alasannya: ya, jelas buku ini adalah untuk orang yang 

sudah menikah. Ini adalah dorongan dan nasihat untuk mengingat dan menikmati keindahan cinta 

seksual. Dan itu adalah nasihat dan dorongan untuk semua yang masih lajang di ruangan ini untuk 

memastikan tidak mencoba mencuri keindahan dan kenikmatan cinta seksual di luar dari konteksnya, dan 

akhirnya kehilangan seluruh tujuannya. 

Saudara akan mehilangan ketika apa yang kita lihat tentang cinta seksual dalam Kidung Agung direnggut 

dari konteks pernikahan. Jadi begini saja - inilah yang saya senangi dari apa yang kita lakukan pagi ini: 

umumnya bagi para mahasiswa atau mereka yang masih lajang, pesan yang gereja khotbahkan adalah 
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"seks itu buruk, jadi jangan lakukan itu“.  Baik. Sekarang milikilah suatu  kehidupan yang nyaman. Seperti, 

itulah yang kita katakan. 

Dan apa yang saya ingin katakan kepada saudara pagi ini adalah dalam beberapa hal justru 

sebaliknya. Saya ingin saudara melihat bahwa seks adalah benar-benar baik. Saudara dapat  mengutip 

saya untuk hal itu. Munculkan itu dari Twitter saudara. Saya ingin saudara melihat bahwa itu baik, itu 

berharga, sangat agung, sangat mulia dan indah - dalam konteks yang Allah telah tetapkan untuknya. Kita 

membawanya keluar dari itu, dan kita merobek semua terpisah. Maka saya ingin saudara menjunjung 

tinggi - Saya tidak ingin saudara melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Saya ingin saudara melihatnya 

sesuatu yang indah. 

Cukup indah untuk memastikan  tetap berada ada dalam konteks yang tepat, dan menghindari setiap 

dorongan natur dosa dan kebiasaan  budaya yang mengelilingi saudara untuk menariknya keluar dari 

konteks itu, karena setelah direnggut dari konteks itu, disingkirkan dari  keindahan. Dan saya 

mengatakannya terencana -dilenyapkan dalam keindahannya. Jadi peliharalah itu - dan ini adalah tempat 

Kidung Agung 8 - kita tidak punya waktu untuk melihat itu. Tetapi saudara melihat saudara-saudara pria 

dari perempuan dalam bagian ini, yang menjaga adik mereka. Mereka mengatakan, "Dia adalah sebuah 

taman yang terkunci, dilidungi dinding tertutup" Kami akan menjaga kesuciannya. Dan saya pikir ada 

gambaran bagi kita sebagai keluarga orang beriman pagi ini. Doa saya adalah agar bersama-sama kita 

akan menjaga satu sama lain ketika datang ke masalah  keindahan cinta seksual; dan ya, kita akan 

memelihara bahwa di antara pasangan yang sudah menikah, dan kemudian di antara saudara-saudari 

yang masih singgel di ruangan ini bahwa kita akan membantu menjaga satu sama lain. 

Saudara dalam Kristus, jagalah adik-adikmu. Lindungi saudaramu. Jangan mengambil keuntungan dari 

saudaramu perempuan. Nasehat ini, digambarkan dengan pria sebagai penjaga wanita, saya akan 

katakan kepada saudari-saudari di ruangan ini, agar menjaga saudaramu. Jangan membujuknya.  Dan 

sementara kita hanya menempatkan semuanya secara terbuka di hadapan kita, untuk para saudari di 

ruangan ini, kenakanlah pakaian dengan cara yang memuliakan Tuhan, terutama ketika kita masuk ke 

bulan-bulan musim panas. 

Jangan menyesatkan saudaramu. Sekarang saya tidak hanya berbicara saat kita berkumpul bersama 

untuk beribadah, meskipun memang kita berkumpul bersama untuk beribadah. Bahkah pada skala besar, 

pada saat yang tepat untuk menarik perhatian diri saudari dengan cara yang mengarah saudaramu 

berbuat dosa? Buanglah pakaian minim. Cari kepuasan dan sukacita saudara dan identitas saudara dalam 

Kristus, dan bukan bagaimana mereka melihat saudara. 
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Pada proses menjadi ‘kebun tertutup’  hingga  Allah menetapkan membiarkan menjadi longgar bagi 

saudari.  Melakukannya untuk memuliaankan Allah.  Menggunakan pakaian yang konservatif bukan 

karena kita legalistik dalam lingkungan ini; berpakaian konservatif karena kita mengasihi satu sama lain di 

dalam lingkungan ini, dan karena kita mencintai kemuliaan Allah. Jadi kita akan melihat sebuah perayaan 

cinta seksual, dan diingatkan akan memperingatkan tentang cinta seksual. Saya berdoa bahwa sebagai 

keluarga orang beriman kita mau mendengarkan keduanya. 

Jadi, inilah gambar - dan inilah tempat kita tinggal untuk sebagian besar waktu kita - seorang raja dan 

istrinya di dalam Kidung Agung. Separuh bagian terakhir dari catatan saudara di sana kita akan bahas lima 

menit  bagian akhir, jadi jangan gelisah.  Kita akan tinggal di sini. Dan apa yang saya ingin kita lihat adalah 

saya ingin kita melihat lima aspek dari hubungan antara raja dan istrinya dalam kitab Kidung Agung. Dan 

mereka hanya aspek yang diulang berulang-ulang. 

 

Dan saya ingin kita melihat di dalamnya keindahan dan kenikmatan yang ditemukan dalam cinta 

seksual. Baiklah, mari kita  lanjut.  Sisi nomor satu: pengabdian eksklusif. Mereka mencari. Mereka saling 

mencari. Begitu saya mengatakan bahwa saya tahu ada beberapa yang berpikir, dan saudara mungkin 

berpikir ketika saudara membaca buku ini, "saya tidak mendapatkannya. Jika hal ini oleh Salomo atau 

sekitar Salomo, dan pria ini memiliki banyak istri, maka bagaimana saudara bisa mengatakan ini adalah 

pengabdian eksklusif? " 

Di sinilah kita kembali ke seluruh percakapan tentang apakah ini adalah untuk Salomo, tentang Salomo, 

atau oleh Salomo, tetapi kenyataannya adalah apa yang kita lihat di dalam Kidung Agung jelas. Ini adalah 

pria dan seorang wanita yang hanya memiliki pilihan satu sama lain; yang dikhususkan untuk mencari 

satu sama lain. Saudara melihat di awal ini adalah di mana dimulai – 1:2 – “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.  Kemudian saudara ke fasal 3 - 

lihat ayat 1. 

Tariklah saya ke arahmu. Kemudian dengrakanlah dia - dia mengatakan: di tempat tidur pada 

malam hari saya mencari dia yang jiwaku cintai. Saya mencari dia, tetapi tidak menemukan 

Dia. Saya akan bangun sekarang dan pergi ke kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Saya  

mencari dia yang jiwaku cintai. Saya mencari dia, tetapi tidak menemukan Dia. 
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Para penjaga menemukan saya saat mereka pergi ke kota. "Pernahkah kamu melihat dia yang 

jiwaku cintai?" Sangat ketakutan saya melewati mereka ketika kutemui dia yang jiwaku 

cintai. Saya memegang dia dan tidak akan membiarkan dia pergi sampai saya bawa dia ke rumah 

ibuku dan ke dalam ruang-nya dia yang telah mengandung saya. 

Dia mencarinya dan hanya dia. Lihat di atas dalam fasal 4 - kita akan lihat ini lebih mendalam nanti, tetapi 

lihatlah ayat 12. 

Saya sudah sebutkan gambaran ini. Dia mengatakan tentangnya, "Sebuah taman terkunci adalah adikku, 

pengantinku." Kata  adik sebagai ungkapan sayang. "Sebuah mata air terkunci, sumber air  disegel." Pada 

dasarnya apa yang dia katakan adalah dia telah dikunci untuk semua orang lain kecuali saya. Ketika 

saudara turun ke ayat 15 ia mengatakan: bagi saya, "Dia sumber air taman dan mata air hidup dan sungai 

yang mengalir dari Lebanon." saudara melihat 7:10 dan saudara melihat ungkapan ini yang sangat mirip 

dengan apa yang kita dibaca. 

 

Dan dia berkata, "Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju." Apa yang saya ingin kita lihat, 

itu keindahan ungkapan mengungkap dalam kitab Kidung Agung yang ditandai dengan pengabdian 

eksklusif. Mereka kuat dalam mencari setelah satu sama lain melihat, satu samalain merindukan.  Dan oh, 

saya berdoa bahwa ini akan menjadi pola pernikahan bagi semua yang ada di seluruh ruangan 

ini! Pasangan yang sudah menikah di ruangan ini, pria, jangan biarkan wanita lain mengalihkan perhatian 

saudara sedetikpun. 

Jangan pernah melihat. Jangan melihat, dan jangan biarkan ada majalah yang mengganti istri 

saudara. Jangan biarkan internet mengganti istri saudara. Dan para wanita, jangan menggoda untuk 

kedua kalinya. Berlarilah dari setiap pikiran itu. Mengapa saudari merasa puas dengan sampah pada pria 

lain ketika saudara memiliki sukacita dalam suami saudara yang Allah telah tetapkan bagi saudara? Para 

pria, mengapa saudara puas dengan sampah – kalau seorang  wanita lain ada untuk Anda dengan cara ini. 

Sampah - bila saudara memiliki harta di dalam istri saudara, atau istri berikut saudara, atau suami berikut 

saudari, dengan cara ini. Janganlah kurang puas. Janganlah memiliki keinginan yang lemah.  Ada begitu 

banyak dari antara kita, yang hanya membutuhkan sedikit kepuasan. Melakukan dengan keinginan 

lemah. Memilikilah  keinginan yang kuat untuk itu yang terbaik - itulah yang kita lihat di sini. Oh, betapa 

keindahan itu! Saya memuji Allah ketika saya berpikir tentang istri saya, dan fakta bahwa saya tahu 

bahwa adalah dia milik saya dan saya adalah miliknya, dan kita saling memiliki dalam hal ini. 
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Yang dapat saya katakan dengan jujur di ruangan ini  pagi ini oleh karena kasih karunia Allah bahwa mata 

saya benar-benar tetap lekat pada dirinya. Dia memiliki seluruh kasih sayang  saya, dan menerima semua 

kasih sayang saya, ini adalah rencana Allah.Dan itu di taman ini, taman tertutup bagi orang lain hanya 

saudara dan istri saudara atau suami saudara, bahwa segala sesuatunya menjadi benar-benar bagus – 

pengharapan yang hangat.Sekarang, saya ingin saudara melihat dua aspek pengharapan yang 

membangun di antara pria dan wanita di dalam Kidung Agung. 

Terlepas dari apakah ini merupakan sebuah drama atau tidak, ada pengharapan yang jelas. Dua aspek - 

pertama, mereka mulai dengan kata-kata yang lembut. Mereka mulai dengan kata-kata yang 

lembut. saudara melihat mereka hanya saling memuji dan menegaskan dalam buku ini. Ini puisi cinta, 

mereka menegaskan satu sama lain. Dengarkan dia di fasal 5 - lihat 5:10. Dengarkan pembicaraan  

kepadanya. Dia berkata kepadanya, 

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 akr. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetes  cairan 

mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, ditabur 

batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih bertumpu pada alas   emas 

murni.  Perawakannya  seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya 

manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah 

temanku, hai putri-putri Yerusalem. 

 

Itu akan membuat pria manapun merasa besar. Jika saya mempunyai satu dolar untuk setiap kali Heather 

mengatakan bahwa  lenganku batang dari emas dengan permata, saya akan menjadi orang 

kaya. Gambaran di sini - dia menguatkan dia, dan ia menguatkan dirinya. Lihat dalam fasal 6, tepat 

setelah ini, ayat 4, "Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza, cintaku, juita seperti Yerusalem, dahsyat 

seperti bala tentara dengan panji-panjinya." 

 

Kita akan melihat sesuatu yang lebih khusus - melihat ayat 9. 

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 
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merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahayan bagaikan surya, dahsyat seperti bala 

tentara dengan panji-panjinya? 

 

Jangan biarkan untuk kehilangan ini. Kesenangan - ini tidak ada di dalam catatan saudara. Tanpa tuntutan 

tambahan.Saling  menyenangi satu sama yang lain didasarkan pada saling memuji satu sama yang 

lain.Kesenangan satu sama lain didasarkan pada pujian satu sama lain, seperti menghafalkan ayat-ayat ini 

layak untuk saat-saat ketika mereka membutuhkannya. Adalah baik untuk saling membangun. Di situlah 

kita mulai. Perhatikan 1:1 tidak hanya memulai dengan baik, disinilah gambaran tentang seks di dalam 

Alkitab. 

Sebaliknya, kita melihatnya dibangun sampai, dikelilingi oleh semua pihak, kata-kata lembut yang 

kemudian menyebabkan giat menggoda. Saya hanya ingin menggunakan kata menggoda dalam sebuah 

khotbah. Sekarang ini di sini merupakan klimaks dari buku itu. Di sinilah kita akan mendapatkan 

godaan. Maju terus sampai 4:1 dengan saya. Pada dasarnya apa yang terjadi di sini, ini adalah klimaks 

dari buku, merupakan pertengahan dari buku. Ini adalah di mana raja melihat istrinya dan pada dasarnya 

mulai menanggalkan pakaian apakah secara mental jika tidak secara fisik darinya mulai dari atas ke 

bawah. 

Itulah yang terjadi di sini. 4:1 - dan saya mencintai citra di sini karena itu begitu indah. Sama dalam hal 

mengagumi dan memikat. Ini merupakan gambaran yang bagus untuk dilihat.  Hal ini tepat dan baik, dan 

bukti dari kebaikan Allah dan kasih karunia Allah. Dan itu baik untuk daya tarik kepada kita dalam konteks 

di mana Allah telah meletakkannya. 4:1, "Lihatlah, cantik engkau, manisku." Dia berbicara dengannya. 

 

"Sesungguhnya, kamu cantik. Matamu adalah merpati di belakang cadarmu. Rambutmu bagaikan 

kawanan kambing melompat menuruni lereng Gilead "- sedikit penjelasan di sini. Mereka mengatakan 

bahwa jika saudara  dari jarak jauh  melihat sekawanan kambing hitam ramping mereka turun lereng 

gunung, bukit, bahwa dengan sinar matahari berkilau di punggung mereka ini hanya akan menjadi sangat 

indah. Jadi kita akan mengambil ucapan mereka untuk itu, dan gambaran itu akan kemudian sebagai dia 

membiarkan rambutnya turun dan ia melihat rambut gelap yang mengelombang, bahwa ia dilukiskan, 

dan ia sangat terpikat. 

Ayat 2, "gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, 

yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada." Jadi di sini terjemahan berkata "tyang tak 

beranat tak ada. " Itu garis mengangkat yang besar. Nah, saudara punya semua gigi saudara. Ayat 3, 
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"Bagaikan seutas pita kermizi bibirmu, dan elok mulutmu.  Bagaikan belehan buah delima pelipismu di 

balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai 

tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya.” 

Sekarang ini bukan yang  dia katakan, "Ya, kamu mempunyai  leher yang gemuk besar." Seperti, bukan itu 

yang dia katakan di sana. Gambaran di sini adalah kemungkinan besar bukan membandingkan lehernya 

dalam tampilannya menara, ingin seperti menara yang besar dan besar, sehingga lehermu besar dan 

besar. Seperti, bukan itu yang dia katakan.Sebaliknya, apa yang dia katakan adalah sama dalam 

jenis. Sama seperti menara Daud itu indah dan elegan, sehingga leher indah menyatukan dengan  kepala 

saudara yang tinggi di atas tubuh indah saudara. Itulah gambarnya. 

Sekarang akan bekerja. Ayat 5, " Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar  kijang yang 

tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan baying-

bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung mur dan bukit kemenyan. Mengingat kejanggalan di sini, 

saya akan mengutip untuk saudara dari teman baik saya Danny Aken, yang menulis sebuah komentar 

yang indah tentang buku yang berjudul Allah dan Seks. Namun dia mengatakannya dengan  baik. Dia 

menulis, " 

Perhatikan bahwa tidak ada yang bahkan jauh dari citra porno tentang di sini. Porneia jelas 

mengacu pada keinginan hasrat seksual yang jahat, dan semua industri pornografi yang 

membangun mengeksploitasi gairah berdosa. Tetapi yang di sini adalah bahwa hasrat seorang 

pria untuk istrinya itu kudus. Kesenangan-Nya dan keinginan erotis baginya adalah kudus.Untuk 

menyangkal ini adalah untuk menyangkal salah satu karunia Allah yang baik. Dia membandingkan 

bagian tubuhnya dengan dua anak  rusa kembar sedang makan di antara bunga bakung. Mereka 

lembut dan menarik, lembut dan halus. Lalu ia menggambarkan mereka sebagai dua gunung, 

salah satu gunung mur dan yang lainnya bukit kemenyan. Kedua rempah-rempah yang mahal dan 

digunakan sebagai parfum untuk tubuh di tempat tidur pernikahan. Jadi terpesona dia yang ia 

ingin bercinta dengan istrinya sepanjang malam, sampai hari baru muncul dan bayangan gelap 

lenyap. 

Diucapkan dengan baik. Ini bagus. 

Dan penulis melanjutkan: (4:7) 

Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat cela padamu. Turunlah kepadaku dari gunung 

Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncaki puncak 

Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan 
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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. 

Ternyata bangsa negara Perancis tidak menciptakan yang satu itu. 

Dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, 

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 semua macam pohon kemenyan, mur dan 

gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. O, mata air di kebun, sumber air hidup, 

yang mengalir  dari gunung Libanon. 

Ini seperti sebuah taman fantasi - seperti impian seorang kekasih, untuk menemukan semua buah dan 

semua bumbu dan semua bunga-bunga ini semua bersama-sama dalam sebuah taman, untuk 

menemukan pemandangan dan bau dan rasa bersama-sama. 

Apa yang suami katakan adalah, "Itu pengantinku. Dia sangat menarik, dan setiap kali saya masuk ke 

tamannya, maka saya menemukan pemandangan baru dan bau harum dan berbagai rasa untuk berpesta 

dengan indah "Itulah gambaran; Bahwa setiap kali ia masuk untuk bersama dengan istrinya, maka itulah 

gambaran suatu petualangan baru dan menarik. Ini adalah rencana Allah. Ini adalah pekerjaan 

menggiurkan yang mengarah ke pengakrapan yang intim, ketika mereka memberi tubuh mereka satu 

kepada yang lain. 

 

Sekarang  saudara tidak benar-benar melihat dengan sangat jelas dalam terjemahan ESV dalam ayat 16, 

tetapi jelas ada pergeseran dari pria berbicara kepada wanita untuk wanita berbicara suaminya 

itu. Tetapi dia tidak menjawab secara langsung. Dia mengatakan, "Bangunlah, hai angin utara, dan 

marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya!"  

Kita sudah melihat bagaimana sebuah taman yang telah terkunci., Dan gambaran yang dia sebut atas 

angin untuk mengambil apa yang telah diselenggarakan  dikemas dalam, dan membiarkan hal 

itu mengalir kepada suaminya sekarang. 
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Dan saya senang gambaran ini - dengarkanlah ini. "Biarlah kekasihku datang ke kebunnya." Saudara 

mendengar  itu? Bukan  "biarkan kekasihku datang ke kebun saya." Dia mengatakan biarkan kekasihku 

datang ke kebunnya. Saya yang tercinta dan saya adalah itu – itu merupakan  gambaran ada, perpaduan 

bersama-sama. Dan ini pada dasarnya adalah klimaks dari buku.ini  "Aku datang ke kebunku, dinda, 

pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku.Kumakan sambangku dengan maduku, kuminum 

anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah, minumlah samapi mabuk cinta! "  Oh, jangan 

lewatkan itu -. Ini adalah kepuasan murni di sini di setiap tingkatan. Ini adalah kepuasan emosional. Kami 

telah melihat ini. Ada sukacita dan hasrat dan keintiman dan hormat dan kehormatan di sini. Ini jauh 

lebih dari sekedar bergabung dari dua badan; itu bergabung dengan dua kepribadian - semua alasan, 

saudara dan saudari, untuk menjaga ini. Ketika kita mainan dengan seksualitas kita, kita bermain-main 

dengan apa yang terdalam tentang siapa kita. 

Itulah mengapa ketika kita melihat Alkitab bicara tentang seorang pria dan seorang wanita datang 

bersama-sama, kita melihat bahasa - mereka tahu satu sama lain. Ini adalah pengetahuan, paling paling 

intim satu sama lain. Ini lebih dari itu yang terjadi antara dua badan - ini adalah hubungan emosional dan 

serikat pekerja yang dibawa bersama-sama itu dengan desain Allah - yang mengarah ke bagian kedua, 

kepuasan rohani. 

Hal ini terbukti ketika saudara mengambil buku ini dan saudara membandingkannya dengan Kejadian, 

fasal 2 terutama ayat 24 dan 25. Pria dan wanita, berbicara tentang Adam dan Hawa, bersama-sama; 

mereka telanjang bersama-sama dan mereka tidak merasa malu. Dan kemudian mengatakan mereka 

datang bersama sebagai satu daging. Ini adalah komentar nampak  pada itu, pada apa yang Allah telah 

rancangkan untuk pria dan wanita untuk dialami. Dan saudara ingat ketika mereka berdosa dalam 

Kejadian 3? 

Apa pengaruh pertama yang kita lihat dari dosa mereka - apakah saudara ingat? Mereka melihat bahwa 

mereka telanjang adanya dan mereka berpakaian sendiri, dan keintiman bahwa mereka pernah bersama 

dalam dunia yang tanpa dosa itu hilang. Dan Kidung Agung jelas tidak mengatakan bahwa ini adalah pria 

dan seorang wanita yang tidak berdosa, tetapi inilah gambarannya: TUHAN telah menebusnya.  Dan apa 

yang Dia lakukan di dalam kasih seksual adalah Dia mengambil desain asli dan Dia membuat-Nya yang 

tersedia bagi umat-Nya. 

Dia mengatakan, "Ini adalah apa yang TUHAN ciptakan untuk - jenis ikatan yang terjadi di sini, satu 

daging, terbuka, serikat rentan dengan satu sama lain." Kepuasan emosional, kepuasan spiritual, 

kepuasan intelektual - kita sudah berbicara tentang hal ini. Kita telah melihat pria dan wanita 

menargetkan organ seks yang paling penting yang kita miliki - pikiran kita. Mereka telah membangun satu 
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sama lain dan mendorong satu sama lain. Mereka secara mental dan ucapan mengakui keindahan satu 

sama lain. 

Dan jangan lewatkan di sini – jangan dapatkan ide yang salah. Tidak ditemukan dalam Kidung Agung kita 

melihat bahwa pasangan ini adalah model Hollywood yang berpasangan. Kita tidak melihat benar-benar 

ada rincian tentang bagaimana  mereka terlihat seperti. Sebaliknya kita lihat, sekilas saja kita melihat  pria 

ini dan wanita ini adalah melalui mata satu sama lain, dan mereka melihat keindahan yang Allah rancang 

secara unik untuk mereka dengan cara tidak untuk berbagi  dengan orang lain. 

Bahwa Allah telah merancang kami dalam pernikahan kami mengalami kepuasan pada tingkat ini yang 

hanya bisa dialami antara kami - antara Heather dan saya, antara istri dan suami - itu merupakan 

gambaran di sini. Semua itu, tentu saja, menyebabkan kepuasan fisik, dan saya menyukai cara fasal 4 

berakhir dan masuk ke 5:1, karena tidak memberi kita semua rincian, tetapi tidak memberi kita gambaran 

keseluruhan dari seluruh adegan. Sebaliknya menggunakan suatu gambaran. 

".Biarkan kekasihku datang ke kebunnya, makan buahnya yang terpilih" Dia makan, dia minum - minum 

dengan cinta. Aken mengatakan, "Kita tidak bisa memastikan dari semua yang  dimaksud dengan citra 

untuk datang ke taman dan mencicipi buah-buah pilihan, tetapi tidak sulit untuk membayangkan segala 

macam buah yang baik." Ini adalah gambaran dari Allah yang telah dirancang - kepuasan yang sejati pada 

setiap tingkatan. Sekarang bagian favorit saya dari buku ini - seolah-olah itu tidak cukup - adalah 8:14, 

ayat terakhir. Saya ingin saudara melihat di bagian buku yang terakhir. 

Apa yang saudara mempunyai adalah roman ini terpesona dalam setiap ayat, setiap halaman.Dan 

kemudian saudara sampai ayat 14, dan dia berkata kepadanya, "Cepat, kekasihku, berlakulah seperti  

kijang atau seperti rusa muda di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Yah! Seperti,  semua 

yang kita lihat dan baca di dalam buku ini, buku ini diakhiri dengan ajakan yang terus-menerus. Wanita 

berkata kepada orang itu, "Mari kita lakukan ini lagi segera." Yah!  Itu sering. 

Setelah semua ini, katanya, "Jadilah seperti kijang. Cepat, cepatlah, dan pergi ke gunung-gunung rempah-

rempah lagi "Ini adalah keindahan dari cinta seksual -. Itu bertekun. Ini berlangsung lagi dan lagi dan lagi 

dan lagi dan lagi. Allah itu baik, murah hati, mulia, dengan cara Dia telah menciptakan semua ini, dan 

tentang itulah berita  yang ada di kitab Kidung Agung. Dan doa saya adalah bahwa pada tingkat ini kita 

didorong maju di ruangan ini. 

Saya berdoa bahwa hal itu akan mendorong kita - bahwa teks ini pagi ini akan mendorong setiap 

pasangan yang menikah di ruangan ini untuk menyenangkan penuh satu sama lain dan untuk 
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menempatkan Firman ini dalam pengalaman. Saya mempunyai pasangan yang datang kepada saya 

setelah pertemuan ibadah 9:00 dan mengatakan bahwa mereka melewatkan pertemuan kelompok kecil 

untuk pulang. Saya tidak berbohong. Terlalu banyak informasi - seperti "Ah!" Begitu - tetapi 

ya! Baik! Seperti, saya bercanda pagi ini bahwa sembilan bulan dari hari ini  prasekolah kita harus 

mengalami kebangunan rohani. 

 

Itu akan merupakan ketaatan. Saya berdoa bahwa ini akan mendorong saudara maju dalam pernikahan 

saudara. Saya berdoa bahwa jika ini adalah daerah di mana saudara sedang bergumul dalam perkawinan 

saudara - dan jangan khawatir, saya tidak akan masuk ke konseling seks dengan cara apa pun di sini. Yang 

ingin saya katakan sebagai pengkhotbah Firman dan pendeta saudara adalah kesehatan dipelihara di 

dalam perkawinan saudara. Meningkatkan, memelihara hidup perkawinan saudara. Dan untuk setiap 

orang yang tidak menikah di kamar ini, tidak peduli apa situasinya, saya berdoa agar saudara akan 

melihat keindahan cinta seksual dalam lingkungan ini. 

Doakanlah bagi saudara-saudari saudara yang sudah menikah agar mengalami itu, dan memastikan untuk 

menjaga itu dan tidak kehilangan yang  Allah telah ciptakan begitu indah di sini dan menarik terpisah di 

luar pengalaman yang Dia tetapkan dengan cara apapun - mental , emosional, fisik. Dan Allah itu murah 

hati - Dia telah menciptakan kita dengan cara ini dan Dia akan mengasihani mendukung kita dalam hal 

itu. Sekarang kenyataannya adalah - dan apa yang telah kita lihat di seluruh Kitab Suci - adalah bahwa 

segala sesuatu dalam Kitab Suci menunjuk kita dalam arti untuk sesuatu yang lebih besar; menunjuk kita 

untuk Sejarah Penebusan. 

Jadi ini adalah tempat dimana saya ingin kita berpikir tentang di mana buku itu berbicara tentang seks - 

Kidung Agung - masuk ke dalam Sejarah Penebusan? Di sinilah kita tidak akan maju secara tipologis disini 

dan mengatakan baik, ini berarti Kristus, dan ini berarti gereja, dan ini berarti Kristus di sini. Tetapi begini 

saja: kita membalik dengan saya ke Efesus 5. Saya ingin menunjukkan dua tempat yang berbeda dalam 

Kitab Suci - dan ini adalah di mana kita akan maju melalui - Efesus 5:22 adalah di mana kita akan mulai. 

Dan kita telah melihat bagian ini sebelumnya, tetapi begini saja: kita telah melihat kembali di Kejadian 2 

dan melihat bahwa Allah menciptakan pria dan wanita satu sama lain, untuk bergabung bersama sebagai 

satu daging. Dan Salomo, Kidung Agung adalah refleksi kepada - sebuah komentar kepada apakah  artinya 

itu. Jadi saya ingin kita untuk melihat apa yang Perjanjian Baru mengajarkan tentang ikatan satu daging 

yang baru saja kita baca di Kidung Agung. 

 

Ayat 22, Efesus 5, 
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Hai Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, 

sama seperti Kristus adalah kepala gereja, 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 untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan  

memandikannya dengan air dan firman,  suoaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat 

dihadapan 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 tubuhnya. 

(Dengarkanlah  baik-baik - ayat 31) Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 

bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku 

maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing 

berlaku: kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. 

 

Apakah saudara melihat apa yang Paulus baru saja katakan di dalam ayat 31 - ia mengutip dari Kejadian 

2:24-25, "Seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, berpegang teguh kepada istrinya, sehingga 

keduanya itu menjadi satu daging." Dan Paulus berkata, "Ini apa artinya. rahasia ini adalah mendalam, 

dan saya katakan bahwa ini menunjuk kepada Kristus dan jemaat "Jangan lewatkan ini.. Apa yang Paulus 

katakan adalah bahwa ketika Tuhan merancang suatu pernikahan dan ikatan ini, hubungan seksual 

bersama dalam Kejadian 2, ia melakukannya dengan gambaran  yang lebih besar dalam pikiran. Dia 

merancang pernikahan ini cara untuk menunjukkan hari ke hari kasih Kristus bagi umat-Nya. 

Maka apa yang kita sadari adalah bahwa apa yang TUHAN telah rancangkan, apa yang telah kita lihat 

digambarkan di sini di dalam Kidung Agung, sementara kita tidak perlu kembali dan melihat setiap detail 

dan mencoba untuk menariknya kepada Kristus dan gereja, kita menyadari bahwa gambaran ini antara 

seorang pria dan seorang wanita yang saling jatuh cinta adalah gambaran Kristus dan gereja-Nya. Dan 

seperti halnya seorang pria memberikan tubuhnya kepada istrinya, demikian juga Kristus telah 

melakukannya  untuk gereja-Nya. 
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Dan seperti seorang pria dan wanita saling menyenangi satu sama lain, menemukan kepuasan dalam satu 

sama lain, sehingga Kristus dan gereja-Nya menemukan kepuasan terdalam dalam hubungan satu sama 

lain. Maka apa yang terjadi di sini adalah bahwa  Efesus menunjuk kepada kita tentang hubungan antara 

seorang raja dengan istrinya. Untuk menggunakan bahasa yang sama, sisi yang sama, pikirkan tentang 

gambaran di sini di Efesus 5 dan apa yang kita lihat di dalam Injil dan Perjanjian Baru. 

Sebuah gambar pengabdian yang rendah hati; seorang raja - Raja Yesus - telah mencari saudara. Pikirkan 

hal ini. Seperti suami yang telah mencari seorang pengantin, dengan cara yang jauh lebih besar, Yesus 

telah mencari saudara; telah datang mencari saudara. Suatu antisipasi yang bersejarah - apa yang 

Perjanjian Lama merindukan. Yesus telah menuhani semua Firman Tuhan.Semua gambaran dan semua 

janji-janji yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kita, bahkan dalam Kejadian 3:15, 

ketika di tengah dosa TUHAN memberikan janji-Nya dan berkata, "Aku akan mengirim orang yang akan 

mengalahkan musuh , menebus kamu. " 

Ini adalah Kristus yan Dia tunjuk. Kristus adalah Pribadi yang akan menebus dan membuat ini menjadi 

mungkin. Dia adalah pemenuhan semua Firman Tuhan. Dia sempurna dalam segala usaha-Nya. Dia 

datang dan membuat hukum dengan sempurna, seperti tidak ada orang lain yang pernah lakukan atau 

akan pernah mampu melakukannya. Dan ini, Anak Allah yang sempurna, dalam penyempurnaan korban, 

menyerahkan tubuh-Nya untuk kita. Itulah yang dikatakan Efesus 5:25. Dia memberikan tubuh-Nya - 

sendiri - untuk dia, sehingga saudara dan saya di dalam Dia telah didamaikan dengan Allah dan 

merupakan  kepuasan pengalaman yang total. Bahwa kita mungkin menemukan kesenangan terbesar 

kita dalam, untuk menggunakan bahasa Matius 22:37, mengasihi dia dengan segenap hati, kepuasan 

perasaan yang penuh. Mencintai dengan segenap jiwa kita, mengasihi dia dengan segenap akal kita - 

kepuasan pengertian. Dan kesukaan kita ditemukan dalam mengenal Allah; mengenal-Nya dan mencintai 

Dia dengan segenap kekuatan kita. Jumlah total kepuasan - hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan datang 

bersama-sama - semua dimungkinkan oleh undangan belas kasihan. 

Percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat dan Raja, dan dia akan mengampuni dosa saudara dan 

membawa saudara sebagai mempelai-Nya, seluruhnya tanpa cacat atau cela. Itulah  Injil.  Allah Yang Suci 

dari alam semesta telah mencari saudara, mengirim Anak-Nya untuk menanggung murka-Nya karena 

dosa kita di kayu salib, untuk menunjukkan kekuasaan-Nya atas dosa di dalam kebangkitan Kristus 

sehingga setiap orang di ruangan ini yang percaya kepada Kristus sebagai Juruselamat dan Raja  

didamaikan dengan Allah, dalam hubungan dengan Dia selamanya. 
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Itu adalah kabar yang mulia, dan itu adalah apa dimaksudkan tujuan dari pernikahan yang dimaksudkan 

agar kita mengertinya. Dan itu menimbulkan Kidung Agung ke tingkat 'seluruh nother. Para suami, 

mengapa saudara perlu memiliki pengabdian eksklusif bagi istri saudara? Kita perlu melakukan ini karena 

kita menunjukkan pada dunia bagaimana Kristus memperlakukan gereja-Nya. Dan jika Kristus menyerah 

dengan gereja-Nya, maka mungkin akan baik-baik saja bagi kita untuk menyerah pada istri kita. Tetapi 

Kristus tidak akan pernah menyerah pada gereja-Nya, sehingga kita tidak pernah menyerah pada istri 

kita. 

 Dan seperti halnya kita sebagai gereja dimaksudkan untuk menemukan kesukaan kita di dalam 

Juruselamat kita, juga para  istri, saya mendorong saudara untuk memberanikan dan mengasihi suami 

sesuyai dengan cara Efesus 5 mengatakan, sehingga kita akan menunjukkan bahwa Kristus memang 

member sukacita untuk dunia di sekitar kita. Itulah isi Injil di sini. Dan itu menunjuk bahkan kepada satu 

gambaran yang lebih besar - saya ingin menunjukkan kepada saudara. Di sinilah kita akan 

berakhir. Wahyu 19 - seorang raja dan pengantin-Nya di dalam Kitab Wahyu. 

Pernikahan di dunia adalah merasakan sesuatu lebih dahulu dari sesuatu yang lebih besar di sorga. 

Pernikahan di dunia adalah rasa pendahuluan perkawinan sorgawi, di mana kita sebagai umat Allah 

digambarkan sebagai mempelai Kristus, dan kita dimuliakan  di sorga sebenarnya digambarkan sebagai 

suatu hari pernikahan. Jadi untuk setiap pria lajang dan wanita di ruangan ini, apakah saudara masih 

lajang atau sudah menikah, tidak masalah.Tidak peduli berapa umur saudara, tidak peduli apa status 

perkawinan Anda, untuk setiap orang di dalam ruangan ini, berharap untuk hari pernikahan ini. 

 

Wahyu 19:6. 

Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan 

seperti deru guruh hebat, katanya: Haleluya! Karena Tuhan Allah kita, Yang Mahakuasa , telag 

menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak sorai, dan muliakanlah Dia!  Karena 

"(mendengarkan ini)" hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap 

sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilai-kilau dan yang 

putih bersih!” Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. " 

Lalu ia berkata kepadaku: "Tulisliskanlah:  Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan 

kawin  Anak Domba. "  Katanya lagi  kepadaku:" Perkataan ini adalah benar,perkataan-perkataan 

dari Allah. " 
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Flip meneruskan dua fasal berikutnya: Wahyu 21:1, pada waktu yang lain kita melihat citra ini. Dengarkan 

ini. 

 

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu dan laut pun tidak lada 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 ada akan 

perkabungan atau ratap tangis, atau dukacita, sebab sebala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 

Ini adalah keindahan pernikahan di sorga  yang sebenarnya pernikahan di bumi ini dimaksudkan untuk 

melukiskannya kepada kita - mengarahkan kita kepada realitas hubungan yang ditandai dengan 

pengabdian yang terus menerus.Saudara dan saudari, Pribadi yang mencari saudara di kayu salib tidak 

akan pernah berhenti dalam mencari saudara. Rajamu akan terus mengejar saudara sebagai kekasih-Nya 

sampai hari itu. 

Dan itu tidak berarti bahwa semua akan selalu mudah. Tidak mudah untuk saudara-saudari, penderitaan 

orang-orang kudus dalam Wahyu, menghadapi penganiayaan. Tetapi apa yang Ia katakan, merupakan 

antisipasi yang penuh harapan, berpegang teguh kepada Firman Allah.  Apa yang Yohanes katakan dalam 

Wahyu, berpegang teguh pada Firman Allah. Percaya kepada Firman-Nya. Raja akan datang untuk 

saudara. Berpegang teguh kepada Firman-Nya dan berkomitmen untuk Firman Tuhan. Jangan goyah 

dalam mengikuti setelah Rajamu - gereja, percaya dan ikutilah  Rajamu. 

Jangan goyah, karena penyempurnaan yang mulia akan tiba, tubuh kita pada suatu hari akan dibuat 

sempurna bersama Dia. Kita akan dibangkitkan bersama Dia; bersama-sama kita akan mengalami 

kepenuhan dalam kepuasan abadi, abadi dalam kenikmatan suami kita, Kristus. Dia akan menyembuhkan 

luka hati kita. Untuk setiap saudara atau saudari di ruangan ini untuk siapa Kidung Agung pagi ini telah 

membuka kembali luka dalam kesulitan dari pernikahan yang hancur atau hubungan yang rusak atau 

kehilangan orang yang dicintai. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa saudara memiliki suami di surga 

yang suatu hari akan menyembuhkan dengan sempurna hati saudara sepenuhnya. Dia akan 

menyembuhkan hati kita. Kita akan memakai kebenaran-Nya. Untuk setiap saudara atau saudari di 

ruangan ini untuk siapa Kidung Agung telah menempatkan untuk saudara, saudara dihukum karena dosa 

seksual di masa lalu saudara, atau mungkin di masa kini saudara, dan saudara merasa 
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ternoda. Pengampunan-Nya sempurna, dan kebenaran-Nya adalah milik saudara untuk saudara pakai - 

kebenaran Yesus Kristus sendiri. 

Kita akan melihat wajah-Nya. Kerinduan kita untuk stimulasi akal akan bertemu sempurna dalam 

menghadapi Raja kita, dan kita akan berpesta di meja-Nya dan menikmati kehadiran-Nya untuk selama-

lamanya. Semua ini mengarah ke undangan utama - dan ini adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan 

kepada setiap orang di dalam ruangan ini. Apakah saudara akan menyerah kepada cinta Raja ini? Apakah 

saudara akan menyerah pada cinta-Nya? Untuk setiap orang dan setiap di ruangan ini yang tidak pernah 

menyerah kepada cinta Raja ini. Saya ingin saudara tahu, saya ingin sauidara mendengar, saya ingin 

saudara melihat di dalam Kidung Agung, di Efesus, dan dalam kitab Wahyu bahwa ada Allah di sorga yang 

menginginkan kebaikan bagi saudara, yang telah menciptakan saudara untuk kemuliaan-Nya, dan 

Ia  mengejar saudara dalam dosa dan pemberontakan saudara terhadap Dia - dalam perzinahan rohani 

saudara Dia datang setelah saudara, setia, dan Dia telah membawa saudara bahkan ke tempat ini pagi ini 

untuk mendengar gambaran cinta-Nya yang  tak terbatas indah dinyatakan dalam Kristus di kayu salib. 

Dan saya ingin mengundang saudara, jika saudara belum pernah percaya kepada-Nya sebagai 

Juruselamat saudara dan Raja dan menyerah diri kepada kasih-Nya dalam hidup saudara, untuk 

membiarkan agar hati saudara terbuka bagi Dia untuk pertama kalinya pada hari ini. Akuilah kebutuhan 

saudara  akan dia dan mintalah agar  Dia  mengubah hati saudara. 

Dan untuk setiap saudara atau saudari Kristen di dalam ruangan ini, jika ada dosa seksual atau dosa lain 

dalam hidup saudara yang saudara bermain-main dengannya, lepaskanlah dosa itu - untuk menemukan 

penyembuhan dan pengampunan dalam diri-Nya pagi ini, dan cinta-Nya yang memikat saudara pada diri-

Nya sendiri. Saya ingin saudara melihat keindahan, bukan hanya dari cinta seksual. Saya ingin saudara 

melihat keindahan Allah, dan saya ingin saudara melihat keindahan cinta-Nya untuk saudara. Dan saya 

ingin saudara membiarkan hati saudara tertarik pada-Nya sebagai mempelai Kristus. 

 


