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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka surat Roma pasal 1.  Minggu yang lalu saya merasa kurang tenang, dan pagi ini saya harap 

lebih leluasa berbicara. Saya yakini bahwa Injil dan Homoseksualitas merupakan satu isu yang sangat 

penting pada zaman kita. Menurut saya topik ini sudah menjadi isu yang penting untuk waktu yang lama, 

terlebih lagi menjadi isu yang hangat ketika Mahkamah Agung di California mengeluarkan keputusan 

berdasarkan perbandingan suara 4 melawan 3, bahwa pasangan yang sejenis mempunyai hak 

konstitusional untuk menikah. Bukan hanya saat ini, tetapi juga dalam beberapa tahun terakhir, hal ini 

sudah menjadi isu yang hangat dalam budaya kita dan dalam gereja, dan terus terang, menurut saya cara 

gereja menangani masalah ini tidaklah memuaskan. Ini adalah isu penting. Saya percaya ini adalah satu 

isu alkitabiah. 

Saya benar-benar tidak tertarik pada apa yang diputuskan oleh pengadilan tentang masalah ini, atau apa 

yang dikatakan oleh para politisi tentang masalah ini, atau apa yang dikatakan oleh para aktivis dari 

pihak-pihak yang berbeda pendapat tentang masalah ini. Saya juga benar-benar tidak tertarik pada apa 

yang saya dapat katakan tentang masalah ini, dan terus terang, saya juga tidak tertarik sama sekali pada 

apa yang anda katakan tentang masalah ini. Sebaliknya, saya tertarik pada apa yang Allah katakan 
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tentang masalah ini, dan saya sadar sejak awal bahwa otoritas apa  pun yang saya miliki untuk berbicara 

tentang masalah ini di hadapan anda akan didasarkan pada keterikatan dengan Firman ini. Jadi itulah 

tujuannya, yaitu untuk memahami apa yang dikatakan oleh Kitab Suci tentang masalah ini, dan saya 

menyadari bahwa mungkin ada beberapa orang di sini hari ini yang tidak percaya bahwa Buku ini adalah 

Firman Allah, bahkan mungkin sama sekali tidak percaya kepada Allah. Saya ingin tahu apakah dari antara 

anda ada yang termasuk dalam salah satu dari kategori-kategori tersebut, karena saya ingin agar anda 

mulai dengan asumsi bahwa setidaknya ada kemungkinan bahwa Allah ada, bahkan saya harapkan ini 

dari orang-orang ateis yang paling setia dalam ruangan ini.  

Tidak ada seorang pun dari kita yang memiliki pengetahuan yang sempurna, dan setidaknya masih ada 

kemungkinan bahwa Allah ada. Jadi mari kita mulai dengan kemungkinan itu dan berasumsi bahwa Allah 

ada, dan bahwa Ia telah memberikan kepada kita FirmanNya. Ini adalah Firman dari Pencipta kita, dan 

jika demikian maka lebih berhikmat bagi untuk mendengarkan apa yang Pencipta kita telah katakan 

kepada kita. Ini membawa kita kepada alasan yang ketiga tentang mengapa saya benar-benar ingin 

berbicara tentang topik ini. Ini adalah isu penting, ini adalah isu alkitabiah, dan ini adalah isu pribadi. 

Heather dan saya sama-sama memiliki anggota-anggota keluarga dalam keluarga besar kami yang secara 

terbuka telah terlibat dalam hubungan-hubungan homoseksual. Saya memiliki berbagai teman dan 

kenalan, terutama yang tinggal di New Orleans, yang berpartisipasi dalam perilaku homoseksual. Dan 

ketika kita melihat masalah ini, ini bukan hanya merupakan isu tentang hukum atau tentang pengadilan 

atau kebijakan atau protes atau perdebatan. Ini adalah isu tentang manusia. Ini adalah isu tentang 

manusia. Ada orang-orang yang memiliki cinta dan ada orang-orang yang ingin dicintai, dan beberapa 

orang berusaha untuk memenuhi keinginan itu dengan sesama jenis, dan apa yang ingin saya lakukan 

sejak awal ialah memberikan tampilan pribadi pada isu ini. 

Saya tidak akan berasumsi untuk menjadi ahli tentang setiap situasi yang yang diwakili di sini. Saya tahu 

bahwa sebagaimana dalam setiap khotbah dalam seri pelajaran ini, terdapat begitu banyak situasi yang 

berbeda. Saya tahu bahwa banyak dari antara anda yang adalah pengikut Kristus, banyak dari antara 

anda yang belum menjadi pengikut Kristus, banyak dari antara anda yang memiliki pikiran atau keinginan 

homoseksual atau berpartisipasi dalam perilaku homoseksual, dan yang lainnya adalah jelas 

heteroseksual. Saya dengan cara apa pun tidak mengakui sebagai seorang pakar tentang semua situasi 

yang diwakili dalam ruangan ini, tetapi sejak awal saya ingin mencoba memberikan wajah pribadi pada 

ide-ide dalam dunia kita yang sangat nyata dalam kehidupan individu-individu dalam kaitan dengan 

homoseksualitas, bahkan mungkin dalam kehidupan banyak orang di sini. Terkait dengan masalah 

homoseksualitas di dunia, ini adalah sesuatu yang berlaku secara umum. Saya bahkan tidak mengatakan 
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bahwa semua ini berasal dari mereka, tetapi yang berlaku secara umum adalah ide-ide, pandangan, dan 

ideologi tentang humoseksualitas. Ide dan pandangan ini mengatakan bahwa homoseksualitas 

merupakan bawaan dalam kehidupan seseorang, yang terungkap dalam ungkapan-ungkapan seperti, 

"Saya lahir sebagai seorang yang homoseksual. Tuhan telah menciptakan saya seperti ini. 

Homoseksualitas atau orientasi homoseksual adalah salah satu karunia Allah dalam hidup saya " 

Mel White adalah salah satu juru bicara yang paling menonjol dari kelompok "lesbian Kristen, gay, 

biseksual, serta pria dan perempuan transgender." Ia berkata, "Saya telah belajar untuk menerima dan 

bahkan merayakan orientasi seksual saya sebagai satu dari karunia-karunia yang baik dari Allah." 

Pandangan lain yang dominan adalah bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang tetap, yang tidak 

dapat berubah. Orientasi homoseksual tidak dapat diubah. Itulah ciri diri saya. Seorang psikiater gay yang 

terkemuka mengatakan, "Orientasi seksual tidak bisa diubah. Mungkin ada konsekuensi emosional dan 

sosial yang sangat berat dalam upaya untuk berubah dari homoseksualitas menjadi heteroseksualitas." 

Akibatnya, dengan perkataan lain, jangan mencoba untuk berubah, karena itu dapat menyebabkan 

implikasi negatif. Ini sudah merupakan sesuatu yang bersifat tetap. Ada pandangan lain yang percaya 

bahwa makna homoseksualitas adalah mencintai. Banyak orang bertanya, "Apa yang salah dengan 

homoseksualitas?" Mereka berkata, "Pasangan saya dan saya saling mencintai. Satu hubungan yang 

eksklusif tidak perlu mengganggu anda. Bagaimana hal itu bisa dikatakan salah?" Salah satu kutipan yang 

saya baca dalam satu brosur Kristen homoseksual mengatakan, "Hubungan antara dua perempuan atau 

antara dua pria bisa mengandung cinta yang sama sebagaimana hubungan antara seorang perempuan 

dengan seorang pria. Kristus mati untuk dosa-dosa orang homoseksual dan heteroseksual. Oleh karena 

itu kaum gay dan lesbian dapat dengan bebas datang ke anugerah keselamatan dari Yesus Kristus dan 

tetap mempertahankan identitas mereka dan ekspresi otentik dari seksualitas mereka." Mengapa ada 

orang yang ingin menghentikan hal itu? Mengapa kita harus takut akan hal itu? Langkah berikutnya yang 

logis adalah bahwa makna homoseksualitas adalah mencintai dan homoseksualitas adalah Kristen. 

Banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan apa pun tentang homoseksualitas. 

Troy Perry, salah satu pemimpin  Kristen gay, mengatakan, "Ada pun pertanyaan tentang apa yang Yesus 

katakan tentang homoseksualitas, jawabannya adalah sederhana. Yesus tidak mengatakan apa pun, tidak 

satu pun. Yesus lebih tertarik pada kasih satu kepada yang lain." Yang lain berkata,"Saya adalah seorang 

Kristen dan saya seorang gay. Bagaimana mungkin bahwa homoseksualitas adalah salah?" Mel White 

mengakui secara terbuka bahwa ia adalah homoseksual. Ia telah terlibat dalam pelayanan dengan 

berbagai pejabat tinggi yang berbeda, dan ia berkata, "Syukur kepada Allah, setelah 30 tahun perjuangan 

akhirnya saya bisa mengatakan siapa diriku yang sesungguhnya. Saya adalah seorang gay. Saya bangga 
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untuk hal itu dan Tuhan mengasihi saya tanpa syarat." Orang lain mungkin berkata, "Saya menghadiri 

gereja gay di mana kehadiran Allah dialami dengan nyata. Bagaimana itu bisa terjadi seandainya 

homoseksualitas adalah salah?" Demikian yang dikatakan oleh pendeta Sylvia Pennington, seorang 

pembela teologi pro-gay, ketika ia pertama kali menghadiri kebaktian di gereja kaum gay, dan ia menarik 

kesimpulan, "Saya menyadari kehadiran Roh Kudus yang melayang-layang di sekitar dan dalam diri saya. 

Mereka [orang-orang Kristen gay] merasakan Roh yang sama yang saya rasakan dan mengasihi Allah 

seperti yang saya alami. Mereka benar-benar menyembah Allah dan Ia ada di sana, itu tak dapat 

disangkal." 

Langkah logis yang berikutnya adalah gagasan bahwa homoseksualitas adalah alkitabiah. Ayat-ayat Kitab 

Suci yang berkaitan dengan homoseksualitas telah disalahartikan. Mereka mengatakan bahwa Alkitab 

tidak benar-benar mengutuk homoseksualitas. Semua pandangan dan gagasan ini adalah nyata, 

pemikiran yang nyata, dan emosi yang nyata. Tujuan saya bukanlah untuk menanggapi pandangan-

pandangan ini satu per satu dan memberikan pendapat saya. Sebaliknya, apa yang saya ingin agar kita 

lakukan adalah menyelam ke dalam Firman, dan saya ingin agar kita melihat bagaimana Firman itu 

menanggapi beberapa dari  pandangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya ingin 

agar kita jujur dalam penyelidikan kita tentang Firman ini dan benar-benar memahami apa yang 

dikatakannya. Konteks di sini dalam Roma 1 adalah ketika Paulus menulis dari kota Korintus kepada 

jemaat di Roma. Kita telah berbicara tentang Korintus beberapa minggu terakhir ini karena Korintus 

adalah kota yang penuh dengan percabulan. Homoseksualitas adalah hal yang biasa, agak umum di sana, 

dan Paulus menulis dari kota yang sangat menonjol dalam dosa-dosa seksual, yang tidak berbeda dengan 

budaya kita hari ini. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa Alkitab tidak pernah menanggapi hal apa pun, 

terutama dosa seksual, tanpa menghubungkan secara langsung dengan kenyataan yang kongkrit.   

Gambarannya adalah bahwa Paulus dikelilingi oleh budaya yang mirip dengan yang kita alami sekarang, 

di mana penyimpangan seksual dipraktekkan dengan leluasa, baik homoseksual maupun heteroseksual, 

dan karena itu ia menulis kata-kata dalam surat ini. Dan kata-kata Paulus ini berkaitan dengan dosa 

secara umum, khususnya tentang dosa seksual, dan karena itu saya ingin mengingatkan kita tentang hal 

ini sejak awal. Bahkan jika anda tidak pernah memiliki pemikiran atau keinginan homoseksual dalam 

seluruh kehidupan anda, ayat-ayat ini masih tetap berlaku bagi anda, bagi kita semua. Bahkan, sejak awal 

saya benar-benar hampir ingin menyisihkan topik tentang homoseksualitas dan membawa kita untuk 

melihat apa yang Paulus katakan di sini tentang dosa secara umum, dan tentang dosa seksual. Jadi, mari 

kita mulai dengan memperhatikan Roma 1:18 dan kita akan membaca sampai akhir pasal ini. Paulus 

mengatakan,  
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"Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 

kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, 

sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifat-Nya yang tidak tampak, yaitu 

kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat tampak dan dipahami dari karya-Nya sejak dunia 

diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak 

memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-

sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, 

tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan 

gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat 

atau binatang-binatang melata. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan 

keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka 

menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan 

Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. “ 

“Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka 

menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan 

persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang 

lain, sehingga mereka berbuat mesum, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam 

diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk 

mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka 

melakukan apa yang tidak pantas: penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan 

kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka 

adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, 

tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas 

kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang 

yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi 

mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya.” 

Dalam konteks keseluruhannya, mulai dari Roma 1:18 sampai ke Roma 3:20, kita melihat salah satu 

gambaran yang paling jelas, satu gambaran yang paling merendahkan tentang keberdosaan manusia 

dalam seluruh Kitab Suci. Beberapa orang mengatakan bahwa konteks di sini di mana homoseksualitas 

disebutkan, secara khusus dalam ayat 26 dan 27, bahkan tidak pernah menggunakan kata yang utama 

dalam bahasa Yunani tentang dosa, yakni hamartia, dan karena itu ayat-ayat tersebut tidak berbicara 

tentang dosa. Satu-satunya masalah dengan pandangan ini adalah bahwa Paulus bukan hanya 
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menggunakan satu kata Yunani tersebut, melainkan ia menggunakan delapan kata Yunani yang lain yang 

dalam seluruh Perjanjian Baru dipakai untuk menjelaskan tentang dosa, termasuk dalam dua ayat ini saja. 

Dalam konteks ini kita melihat gambaran tentang dosa yang sangat radikal. Di sini Paulus berbicara 

tentang kebobrokan manusia karena dosa, dan yang kita lihat di sini adalah bagaimana berkembangnya 

dosa itu dalam empat tahap. Dalam kaitan dengan homoseksualitas menurut Kitab Suci, ada empat hal 

utama, dan saya akan memberikan semacam pandangan sekilas tentang empat hal tersebut saat ini. 

Tetapi saya ingin agar anda melihat suatu perkembangan dalam empat tahap yang diulangi sebanyak tiga 

kali yang menunjukkan efek dosa ini. Ingat bahwa kita belum menyinggung tentang homoseksualitas 

sebagai dosa, melainkan kita melihat sekarang tentang pengaruh dosa dalam hidup kita. 

Kita akan mulai dengan yang pertama: dosa mengacaukan ibadah kita. Saya ingin menunjukkan kepada 

anda perkembangan ini. Dosa mengacaukan ibadah kita. Ayat 18 dan 20 memberikan kepada kita satu 

gambaran tentang kebesaran Allah, kemuliaan Allah, karakter Allah, yang dinyatakan kepada semua 

orang pada segala masa, namun kemudian dikatakan dalam ayat 21, "Meskipun mereka mengenal Allah, 

mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadaNya." Dengan kata lain, 

mereka memalingkan hati mereka dari kemuliaan Allah kepada hal-hal lain. Itulah gambarannya. Dosa 

mengacaukan ibadah kita, mengambil Allah dari tahtaNya yang mulia yang adalah milikNya sebagai 

Pencipta kita dan menempatkan pengganti di tempatNya. Dosa mengacaukan ibadah kita. Lalu apa yang 

terjadi setelah itu? Dosa mengacaukan ibadah kita, dan kemudian dosa mengacaukan kepercayaan dan 

pikiran kita. "Meskipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau 

mengucap syukur kepadaNya," tetapi juga dengarkan apa yang Paulus katakan, "Pikiran mereka menjadi 

sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. 

Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia 

yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang melata." Ketika 

Allah tidak lagi menjadi pusat dalam alam semesta kita, pusat hati kita, dan ibadah kita, hal itu akan 

mempengaruhi cara kita berpikir. Hal itu akan mempengaruhi cara kita percaya dan pemikiran kita 

menjadi sia-sia, menjadi bodoh.  

Ini membawa kita kepada tahap yang ketiga. Dosa mengacaukan ibadah kita, lalu dosa mengacaukan 

kepercayaan dan pemikiran kita, kemudian dosa mengacaukan keinginan kita. Dikatakan dalam ayat 24, 

"Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka." Jadi, 

keinginan yang berdosa tidak muncul begitu saja entah dari mana, melainkan dari hati yang berdosa, dan 

dari keyakinan yang penuh dosa, mengalirlah keinginan yang berdosa. Dan yang terakhir, dosa 

mengacaukan perilaku kita, tindakan kita. Demikian yang dikatakan dalam bagian akhir ayat 24, "sehingga 
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mereka saling mencemarkan tubuh mereka." Itulah gambarannya. Kita melihat perkembangan dari ayat 

21 sampai ayat 24 dan kemudian kita melihat hal itu diulangi lagi. Perhatikan ayat 25, "Memang mereka 

menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan 

Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya."  Di sini anda bisa melihat adanya ibadah yang kacau dan 

pikiran yang kacau, yakni menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Kedua hal ini terlihat dalam ayat 

25. Kemudian dalam ayat 26 Paulus mengatakan, "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa 

nafsu yang memalukan,” Hawa nafsu dan keinginan yang kacau mengalir dari ibadah yang kacau dan 

pikiran yang kacau. Lalu dikatakan, "Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar 

dengan yang tak wajar." Ini adalah tindakan, ini adalah perilaku. Kemudian anda bisa melihat hal ini 

diulangi lagi dalam ayat 28, "Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah 

menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak 

pantas."  

Ibadah yang kacau membawa kepada pikiran yang kacau, kepada keyakinan yang kacau. Ini membawa 

lagi kepada keinginan yang kacau, dan perilaku yang kacau. Kemudian anda bisa melihat satu daftar yang 

berisi berbagai perilaku yang berdosa pada akhir Roma 1. Hal ini mempunyai makna yang amat penting. 

Kita harus memahami bahwa dosa tidak muncul begitu saja entah dari mana. Ketika kita melakukan 

sesuatu yang berdosa, hal itu tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan memiliki akar di dalam hati kita. 

Ketika hati kita pada suatu saat berkata, "Saya tahu apa yang terbaik, bukan Allah," maka akibatnya kita 

mulai berpikir, "Saya tidak akan mendengarkan apa yang Allah katakan, saya akan melakukan apa yang 

saya pikir adalah yang terbaik." Hal ini lalu membentuk keinginan kita. Kita mulai menginginkan hal yang 

tidak memuliakan Allah dan kita lalu bertindak berdasarkan keinginan-keinginan tersebut. Ketika kita 

bertindak berdasarkan keinginan-keinginan tersebut, akar tindakan kita itu berasal dari hati kita. Kita 

harus bisa melihat anatomi dosa ini dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 1 

menunjukkan kepada kita bahwa karena ibadah yang kacau maka kita menggantikan pola yang Allah 

tentukan dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Ini sangat besar maknanya.  Kita semua, tanpa kecuali, telah 

menggantikan pola Allah dengan pilihan-pilihan kita. Kita memiliki ibadah yang kacau dalam hati kita, kita 

menyingkirkan kemuliaan Allah dalam hati kita, dan hal itu mempengaruhi cara kita berpikir, hal itu 

mempengaruhi cara kita merasa, dan hal itu mempengaruhi cara kita berperilaku. Inilah inti dari Roma 

pasal 1 sampai pasal 3. Karena itulah Paulus berkata dalam Roma 3:23, "Karena semua orang telah 

berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah." 

Saya ingin agar kita mengambil pemahaman yang dapat diterapkan untuk setiap orang di antara kita, dan 

saya ingin agar kita merenungkan tentang bagaimana kaitannya dengan seksualitas. Tetapi marilah kita 
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lebih dulu kembali ke awal Alkitab, yaitu Kejadian 1 dan 2. Ini adalah teks yang telah kita lihat hampir 

setiap minggu. Ini sangat mendasar bagi kita untuk memahami Injil dan keluarga kita. Saya ingin agar kita 

melihat di sini tentang rancangan Allah. Benar bahwa Yesus tidak secara khusus berbicara tentang 

homoseksualitas dalam kitab-kitab Injil. Namun itu tidak berarti bahwa Ia adalah seorang pendukung 

homoseksualitas. Ia tidak berbicara tentang inses (perkawinan antara dua orang yang masih sedarah), 

dan Ia tidak berbicara tentang pelecehan dalam pasangan suamu-istri. Namun ini tidak berarti Ia 

menyetujui hal-hal tersebut. Lalu apa yang Yesus bicarakan? Ketika Yesus berbicara tentang seksualitas 

dan pernikahan, inilah yang Ia kutip, yakni apa yang tertulis dalam Kejadian 2. Apa yang perlu kita lakukan 

di sini adalah kembali kepada gambaran dalam Kejadian 1 dan 2. yang menjadi kerangka dasar bagi  

pembicaraan Yesus tentang seksualitas dan pernikahan, dan juga bagi pembicaraan Paulus tentang 

seksualitas dan pernikahan. Bagaimana Perjanjian Baru berbicara tentang seksualitas didasarkan 

sepenuhnya pada apa yang tertulis dalam Kejadian 1 dan 2. Apa yang terjadi dalam Kejadian 1 dan 2 

adalah sebelum Kejadian 3 saat dosa memasuki dunia, dan karena itu apa yang kita lihat dalam Kejadian 

1 dan 2 adalah gambaran dari segala sesuatu yang baik. "Sungguh amat baik," sebagaimana dikatakan 

pada akhir Kejadian 1. Lalu apa yang begitu baik tentang gambaran ini? Saya ingin menunjukkan kepada 

anda empat hal yang baik dalam gambaran ini. 

Yang pertama, seksualitas adalah baik. Seksualitas adalah baik. Kejadian 1:27 mengatakan, "Allah 

menciptakan manusia itu menurut gambarNya. Menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia, laki-laki dan 

perempuan diciptakan-Nya mereka. "Jadi bukanlah satu kecelakaan bahwa Hawa dan Adam tampak 

sedikit berbeda satu dari yang lain. Allah menciptakan mereka secara berbeda. Pada masa kini hal ini 

bahkan telah diperdebatkan dalam budaya kita, terutama karena berkembang pesatnya pandangan 

chauvinisme atau pandangan yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, dan jelas bahwa 

ini bukanlah yang Alkitab ajarkan di sini. Apa yang kita lihat dalam Kitab Suci adalah kesetaraan nilai, 

suatu kesetaraan derajat. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah, dan pada 

saat yang sama, laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambar Allah ini jelas diciptakan 

secara berbeda. Ada perbedaan yang menyangkut seksualitas, ada perbedaan gender, dan semua ini 

adalah hal yang baik. Kita telah melihat hal tersebut dalam seluruh seri pelajaran tentang apa yang Kitab 

Suci ajarkan tentang keluarga. Perbedaan gender adalah hal yang baik. Adam dan Hawa berbeda, tidak 

sama, namun mereka memiliki kesetaraan dalam nilai dan kesetaraan dalam derajat, dan seksualitas 

mereka adalah hal yang baik. 

Kedua, reproduksi dalam pernikahan adalah baik. Itulah yang kita lihat dalam ayat 28, "Allah memberkati 

mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 'Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi 
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dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala 

binatang yang merayap di bumi.'" Dengan kata lain, lipatgandakanlah Adam dan Hawa yang lain di mana-

mana. Bagaimana Anda melakukannya? Lihat Kejadian 2:4. Apa yang dikatakannya? Bagaimana 

reproduksi ini akan terjadi? Alasannya dikatakan dalam ayat ini, "Seorang laki-laki akan meninggalkan 

ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging." Seksualitas 

adalah baik, reproduksi adalah baik, dan yang ketiga, pernikahan adalah baik. Ini adalah rancangan Allah 

di awal Kitab Suci. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia, pernikahan adalah hal yang sangat baik. Seorang 

laki-laki dan seorang perempuan datang menjadi satu, dan reproduksi terjadi dalam konteks itu, dan 

itulah makna menjadi satu daging dalam pernikahan. Seksualitas adalah baik, reproduksi adalah baik, 

pernikahan adalah baik, dan yang keempat, seks adalah baik. Lihat ayat 25. "Mereka keduanya telanjang, 

manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Ini adalah berita seluruh Alkitab. Kidung 

Agung jelas menggambarkan hal ini. Dalam 1 Korintus 7:4-5 Paulus mengajarkan bahwa seks adalah hal 

yang baik yang anda tidak perlu abaikan jika anda menikah. Alkitab mengajarkan hal itu. Jadi pernyataan 

yang kita temukan pada awal Kejadian 1 dan 2 adalah jelas bahwa rancangan Allah sangat baik yang 

berkaitan dengan seksualitas, reproduksi, pernikahan, dan seks, yang semuanya terlihat dalam konteks 

menjadi satu daging.  

Mulai dari titik ini, sejak dosa masuk ke dalam dunia sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 3, dan 

setiap kali Alkitab berbicara tentang dosa seksual atau setiap kali Alkitab mengidentifikasi dosa seksual, 

maka yang selalu dilihat secara umum ialah bahwa dosa telah mengacaukan gambaran yang kita lihat 

dalam Kejadian 1 dan 2.  Karena Allah dalam kebaikanNya dan dalam hikmatNya sebagai Pencipta kita 

telah merancang demikian rupa bahwa seks dan seksualitas akan mengalami ekspresi dan 

pemenuhannya dalam konteks rancangan tersebut. Dan setiap saat Alkitab menunjukkan bahwa jika apa 

yang terjadi tidak sesuai dengan yang telah dirancangNya, maka Alkitab menyebutnya sebagai 

percabulan. Ini berarti bahwa setiap ekspresi seksual atau setiap pemenuhan seksual yang terjadi di luar 

dari rancangan Allah melalui kesatuan daging antara suami dan istri, sebagaimana yang dinyatakan dalam 

Kejadian 1 dan 2, adalah terlarang, tidak bermoral, dan adalah dosa. Kita bahkan belum sampai kepada 

daftar dosa-dosa seksual di bagian lain dalam Alkitab. Kenyataan ini bukan semata-mata terkait dengan 

homoseksualitas, melainkan juga terkait dengan heteroseksualitas. Menurut Alkitab, setiap ekspresi 

seksual yang mencari pemuasannya di luar dari rancangan Allah dalam Kejadian 2 adalah terlarang, tidak 

bermoral, dan adalah dosa. 

Hal ini mempunyai makna yang sangat besar. Setiap orang dari antara kita semua telah menggantikan 

pola ini dengan pilihan-pilihan kita. Bahkan lebih dalam lagi, kita semua telah menggantikan pujian 



 

Página (Page)10 

 

kepada Allah dengan kenikmatan kita dalam kaitan dengan seksualitas kita. Kita semua tanpa kecuali 

telah melakukannya. Beberapa dari anda mungkin berpikir, "Saya tidak bersalah atas hal ini." Jika anda 

telah melalui masa remaja dalam budaya kita masa kini, jelas anda bersalah. Anda bersalah karena 

mencari ekspresi seksual atau pemenuhan seksual di luar rancangan Allah dalam Kejadian 1 dan 2. Setiap 

orang dari antara kita semua berada dalam perahu yang sama. Mari kita terbuka dalam hal ini. Kita 

semua telah membiarkan kenikmatan dunia ini, baik dalam pemikiran, dalam keinginan, maupun dalam 

tindakan, setiap orang dari antara kita telah membiarkan kenikmatan dunia ini mengalahkan pujian 

kepada Allah di dalam hati kita, dan kita telah berusaha mencari pemenuhan di jalan lain di luar dari apa 

yang dinyatakan oleh Kejadian 1 dan 2 kepada kita. Ini sangat penting untuk dipahami karena apa yang 

Alkitab ajarkan ini adalah dasar yang di atsnya Injil mulai berbicara bukan hanya tentang homoseksualitas 

tetapi juga tentang dosa dalam hubungan heteroseksual. Injil mengatakan dan menunjukkan kepada kita 

bahwa kita semua lahir dengan hati yang angkuh. Ini adalah gambaran dalam Kejadian 3 yang 

mempengaruhi setiap orang dari antara kita.  

Terlepas dari jenis hasrat seksual apakah yang kita mungkin miliki, Kejadian 8:21 mengatakan dengan 

sangat jelas bahwa setiap kecenderungan hati kita adalah jahat dari sejak masa kecil. Ini berarti bahwa 

walaupun kita semua dalam ruangan ini memiliki warisan biologis yang berbeda, namun kita semua 

mempunyai satu warisan spiritual yang sama, dan itu disebut dosa. Dan setiap orang dari antara kita 

telah mewarisi natur berdosa ini sebagai akibat kejatuhan manusia sebagaimana yang dikatakan dalam 

Kejadian 3. Kita dilahirkan dengan hati yang angkuh yang mengatakan, "Allah bukanlah pusat alam 

semesta saya, polaNya bukanlah pola yang saya ikuti, dan pujianNya bukanlah pujian yang saya ikuti." 

Kita semua lahir dengan hati yang angkuh. Jangan lewatkan betapa pentingnya hal ini. Ini berarti bahwa 

Alkitab tidak meninggalkan ruang bagi siapa pun untuk berkata, "Allah tidak mengizinkan saya untuk 

dilahirkan dengan kecederungan untuk berbuat dosa." Kenyataannya adalah bahwa kita semua lahir 

dengan hati yang angkuh dan kita semua cenderung ke arah penyimpangan seksual. Setiap orang dari 

antara kita cenderung ke arah penyimpangan seksual. 

Hal ini mempunyai makna yang sangat penting karena dua alasan. Yang pertama, di sinilah kita dapat 

mulai berbicara tentang homoseksualitas secara khusus. Ini adalah hal pertama yang penting, sebelum 

kita sampai ke bagian lain dalam Alkitab, jelas bahwa pikiran homoseksual, keinginan homoseksual, 

praktek homoseksual, tidak hanya merupakan penyesuaian terhadap pola Allah dalam Kejadian 1 dan 2 

yang disinggung oleh Yesus dan Paulus. Pikiran homoseksual, keinginan homoseksual, dan praktek 

homoseksual adalah pemberontakan langsung terhadap pola Allah yang dinyatakan dalam Kejadian 1 dan 

2. Ini bukan hanya satu kesalahpahaman terhadap Kejadian 1 dan 2, melainkan adalah satu pandangan 
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yang menyimpang. Hal ini bertentangan secara total dengan gambaran dalam  Kejadian 1 dan 2 yang 

berkaitan dengan seksualitas yang baik, Pandangan ini membatalkan prinsip reproduksi. Pandangan ini 

menentang rancangan Allah mengenai pernikahan dalam Kejadian 2:24, dan  mengambil expresi seksual 

ke luar dari konteks tersebut dan membawanya ke dalam kehidupan kita. Hal ini secara langsung 

mengabaikan apa yang dinyatakan dalam Kejadian 1 dan 2. 

Alasan kedua adalah sangat penting, yaitu bahwa kita semua cenderung ke arah penyimpangan seksual 

dan kita semua menyadari hal ini. Alasan kedua ini sangat penting karena bukan hanya bahwa dosa 

homoseksual yang mengacaukan gambaran dalam Kejadian 1 dan 2, melainkan juga dosa heteroseksual. 

Saya mewakili kelompok orang yang bertanggung jawab untuk sebagian besar kesalahan seksual di dunia, 

yakni dominasi laki-laki heteroseksual. Saya, dan setiap orang heteroseksual, sebaiknya berhenti melihat 

balok di mata orang lain ketika ada serpihan raksasa di mata kita sendiri. Tidak masuk akal untuk 

menonton televisi dan melihat cuplikan dari pernikahan sesama jenis di California, untuk membelalak 

atau menggeleng-gelengkan kepala anda, lalu mengganti chanel dan hanya menonton dengan sikap 

biasa-biasa saja tayangan perzinahan dalam satu drama, atau menertawakan tayangan yang 

merendahkan seks dalam satu komedi situasi, atau untuk menatap gambar-gambar yang menggoda yang 

mendominasi hampir setiap acara pertunjukan di televisi, atau duduk dan menonton iklan-iklan yang 

mengandung unsur prostitusi virtual yang dijual orang kepada kita, di mana produk-produk yang 

ditawarkan oleh mereka didasarkan pada daya tarik mereka untuk hasrat seksual kita. Ini tidak masuk 

akal. Ini sebabnya mengapa ajaran Kitab Suci ini berlaku untuk setiap orang dari antara kita dalam 

ruangan ini. Apakah dosa-dosa kita sebagai orang-orang heteroseksual dapat diterima karena merupakan 

mayoritas? Sama sekali tidak. Kita semua lahir dengan hati yang angkuh dan kita semua cenderung ke 

arah penyimpangan seksual, dan sebagai hasilnya kita semua membutuhkan Injil, setiap orang dari antara 

kita membutuhkan Injil karena kita semua bersalah. KIta perlu mengingat hal-hal ini. 

Dosa telah mengacaukan semua ibadah kita. Yang terjadi sebagai akibatnya adalah bahwa dosa 

mengacaukan kpercayaan kita atau keyakinan kita. Kita sudah berbicara tentang hal ini. Paulus 

mengatakan, "Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 

Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh." Mereka 

menukar kemuliaan Allah yang abadi, mereka menukar kebenaran Allah dengan dusta. Saya ingin agar 

kita merenungkan tentang kepercayaan yang kacau, yang menukar kebenaran Allah, dan saya ingin 

melihatnya pada tingkatan budaya . Mari kita menjembatani apa yang dikatakan dalam Roma 1 ini 

dengan budaya kita, dan melihat bagaimana kita dapat memahami kebenaran ini dalam terang budaya 

kita dalam abad ke-21 ini. Apa yang telah kita tukarkan dengan kebenaran? Berdasarkan Roma 1 ini saya 
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percaya bahwa kita telah menukarkan kebenaran dengan toleransi di zaman kita. Saya menyadari bahwa 

apa yang baru saja katakan tentang ekspresi homoseksual dan juga ekpsresi heteroseksual ini tidak 

diterima dalam budaya kita. Saya telah mengatakan bahwa baik dosa homoseksual maupun dosa 

heteroseksual, kedua-duanya tidak sesuai dengan konteks Kejadian 2:24, apakah itu dalam kehidupan 

seorang remaja, dalam kehidupan seorang lajang, ataukah dalam kehidupan orang yang menikah, 

heteroseksual ataukah homoseksual. Dan bahwa semua ekspresi seksual, dalam pikiran, keinginan, dan 

perilaku, yang di luar dari maksud Kejadian 2:24 tentang pernikahan, adalah salah. Saya menyadari 

bahwa begitu saya mengatakan hal ini, maka ini akan berlawanan sepenuhnya dengan pandangan umum 

dalam budaya kita, dan label pertama yang dikenakan pada saya adalah bahwa saya tidak toleran, di 

antara label-label lainnya yang mungkin disertakan di dalamnya. 

Di sinilah saya ingin agar anda berpikir tentang kebodohan dari label yang seperti itu. Gagasan bahwa 

karena saya telah mengatakan hal tersebut dan mempertahankan Firman Allah dengan integritas bahwa 

setiap ekspresi seksualitas yang homoseksual atau pun heteroseksual yang di luar pernikahan adalah 

salah, maka saya dicap sebagai tidak toleran. Sadarkah anda bahwa bahwa tuduhan atau label seperti itu 

pada dasarnya tidak dapat dipertahankan? Pikirkan tentang hal ini bersama saya. Jika anda mengklaim 

bahwa saya tidak toleran, itu berarti anda mengekspresikan intoleransi anda terhadap saya. Menurut 

saya, Amerika sangat tidak senang terhadap orang-orang yang tidak toleran sehingga Amerika tidak akan 

mentolerir mereka lagi. Dengan kata lain, orang yang mengaku sebagai toleran ternyata tidak toleran 

terhadap orang yang dianggap tidak toleran, yang berarti bahwa mereka tidak bisa mentolerir diri 

mereka sendiri. Gambaran keseluruhan yang telah kita ciptakan tentang toleransi pada dasarnya adalah 

bahwa kita melakukan apa yang dikatakan dalam Roma 1. Inilah kebodohan. Kita telah menciptakan satu 

gagasan bahwa setiap kepercayaan dan setiap ide di dunia adalah sama-sama benar adanya, dan karena 

itu anda akan dicap sebagai tidak toleran jika anda tidak setuju dengan seseorang. Tetapi kenyataannya 

adalah bahwa -- anda bisa melihat dalam kamus -- toleransi itu sendiri menyiratkan adanya 

ketidaksetujuan. Jika anda dan saya setuju dalam setiap hal, itu berarti saya tidak mungkin dapat akan 

mentolerir anda. Saya tidak mungkin mentolerir keyakinan anda jika saya setuju dengan semua keyakian 

anda. Jika anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta maka saya tidak mentolerir anda 

untuk itu. Di sisi lain, jika anda menyangkal bahwa Yesus bahkan tidak ada, maka saya dengan penuh 

gairah akan tidak setuju dengan anda tetapi pada saat itulah saya akan mentolerir anda. Bisakan anda 

memahaminya? 

Toleransi itu sendiri menyiratkan adanya ketidaksetujuan. Tetapi apa yang kita lakukan dalam budaya kita 

ialah bahwa kita telah mengambil setiap kepercayaan, setiap ide, dan meletakkannya pada tingkat yang 
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sama sebagai hal yang benar, dan jika anda tidak setuju dengan pandangan seseorang maka anda akan 

dicap sebagai tidak toleran. Dan sebagai akibatnya, dosa intoleransi yang besar ini telah merampok kita 

dari pencarian kita akan kebenaran dalam budaya kita, karena jika anda tidak setuju dengan seseorang, 

katakanlah sesuatu yang tidak benar, maka anda menyangkal bahwa ada satu gambaran tentang 

kebenaran. Kita telah mengabaikan kebenaran. Sebaliknya, kita mengambil pengalaman kita dan 

mengangkatnya ke tingkat kebenaran. Apa pun yang saya pikirkan dan apa pun yang saya rasakan adalah 

benar, dan anda mungkin berpikir atau merasakan sesuatu yang berbeda dan itu pun adalah benar. Kita 

perlu menerima semua itu dan hidup dengan semuanya. Namun berdasarkan Roma 1, apa yang kita 

lakukan itu menunjukkan bahwa kita telah menukarkan kebenaran dengan toleransi, bahkan lebih dalam 

lagi, kita telah menukarkan Firman Allah dengan pengalaman-pengalaman manusia. 

Dengan meninggikan pengalaman kita di atas kebenaran, maka kita tidak menaati Firman Allah. Ingat 

bahwa kita beroperasi dengan asumsi bahwa ini adalah Firman Allah, dan jika itu adalah Firman Allah, 

maka ia memiliki otoritas lebih dari semua pengalaman kita, dan tetap benar tanpa kita. Tetapi kita 

mempertanyakan ini, kita mempertanyakan itu. Kita berkata, "Tidak mungkin Firman itu benar secara 

mutlak." Namun sebenarnya kita hidup setiap hari berdasarkan kebenaran-kebenaran mutlak. Kita 

menerima ini dalam begitu banyak bidang kehidupan. Sebuah ilustrasi sederhana ialah 2 +2 = 4. Apakah 

anda percaya, apakah anda merasa baik tentang itu, apa pun emosi tertentu yang anda alami ketika anda 

mendengar bahwa kenyataannya adalah 2 +2 = 4, terlepas dari apa pun yang anda pikirkan atau apa pun 

yang anda percaya.? Sekarang kita menerima matematika tersebut, dan juga menerima begitu banyak 

hal-hal praktis yang berbeda dalam hidup kita. Bahayanya adalah bahwa ketika kita datang ke wilayah-

wilayah yang utama dalam kehidupan kita, kita membuang kebenaran itu keluar jendela dan kita 

mengatakan bahwa hal tersebut bukan berdasarkan pengalaman kita, sedangkan apa yang saya rasakan 

adalah yang paling jelas. Mari kita meninggalkan perdebatan budaya itu di luar gereja , dan melihat 

dengan paling jelas ke dalam perdebatan gereja tentang homoseksualitas. 

Kita tidak punya waktu untuk menyelam ke dalam semua bagian yang berbeda dalam Alkitab yang 

berhubungan dengan homoseksualitas, dan memang ada berbagai bagian yang berbeda. Bahkan saya 

akan mendorong anda untuk mungkin menuliskan beberapa bagian tersebut, lalu kemudian anda dapat 

mempelajarinya. Dan hal yang menarik adalah bahwa setiap bagian tersebut -- saya sudah membaca dan 

mempelajarinya, bukan hanya selama seminggu terakhir, melainkan selama tahun-tahun terakhir ini -- 

telah menimbulkan berbagai jenis interpretasi baru yang inovatif tentang ayat-ayat Kitab Suci ini yang 

pada dasarnya digunakan untuk membenarkan homoseksualitas. Kita sudah melihat Kejadian 1 dan 2 

yang saya pikir cukup memadai dalam menyatakan kebenaran ini, dan sekarang anda dapat melihat 



 

Página (Page)14 

 

Kejadian 19. Ini jelas adalah kisah Sodom dan Gomora, dan ada orang yang mengatakan bahwa pada 

waktu Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, itu bukan karena percabulan, mereka itu bukan karena 

homoseksualitas mereka, melainkan karena ketidakramahan mereka. Demikianlah argumen mereka, Dan 

ketika orang-orang dating untuk mengepung rumah Lot dengan tamu-tamunya, mereka hanya ingin 

mengenali tamu-tamu tersebut. Itulah yang mereka katakan tentang apa yang sedang mereka lakukan. 

Tentu orang-orang yang mengepung rumah Lot datang untuk mengenali tamu-tamu itu, tetapi di dalam 

perbuatan mereka terkandung implikasi seksual, dan ini tidak hanya terlihat di bagian itu melainkan juga 

jelas di bagian lain dalam kisah tersebut. Jika semua yang mereka inginkan hanyalah untuk minum kopi di 

rumah Lot, maka Lot tidak akan mengatakan, "Jangan lakukan hal yang jahat ini." Anda juga dapat 

melihat Yudas 7 di mana dikatakan tentang mengapa Sodom dan Gomora dihancurkan, yakni karena 

percabulan dan penyimpangan seksual, dan ini ditulis dengan sangat jelas. Bukan saya yang 

mengatakannya. Alkitab mengatakan bahwa percabulan atau homoseksualitas bukanlah satu-satunya 

dosa yang dilakukan di Sodom dan Gomora, tetapi itu adalah dosa yang merajalela di Sodom dan 

Gomora. Tidak ada keraguan tentang itu.  

Kemudian anda bisa melihat dengan cepat Imamat 18:22 yang mengatakan, "Janganlah engkau tidur 

dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian," dan Imamat 

20:13 yang mengatakan, "Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan 

perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka 

tertimpa kepada mereka sendiri." Ada orang yang bereaksi dengan mengatakan bahwa ayat-ayat ini yang 

berbicara tentang aktivitas homoseksual, ditulis dalam konteks penyembahan berhala yang disinggung 

dalam Imamat 18 dan 20. Jadi aktivitas homoseksual, selama itu tidak berhubungan dengan 

penyembahan berhala, adalah biasa-biasa saja. Satu-satunya masalah dengan pandangan ini dapat dilihat 

dalam pasal yang sama, yaitu dalam ayat-ayat yang mengatakan seperti, "Jangan terlibat dalam perilaku 

kebinatangan, jangan terlibat dalam perkawinan antar orang yang masih sedarah, jangan terlibat dalam 

perzinahan, dan jangan terlibat dalam tindakan mengorbankan anak-anak." Apakah ini berarti bahwa hal-

hal ini baik-baik saja selama orang yang melakukannya tidak terlibat dalam praktek penyembahan 

berhala di Kanaan? Tentu saja tidak. 

Bahkan anda bisa melihat 1 Korintus 6:9-10 dan 1 Timotius 1:9-10. Dalam 1 Korintus 6, Paulus 

menggunakan dua istilah untuk berbicara tentang homoseksualitas. Ia berbicara tentang pelacur laki-laki 

dan pelaku homoseksual. Ia menggunakan kata-kata yang sama yang digunakan dalam terjemahan 

Yunani dari Imamat 18 dan 20. Ada hubungan yang jelas antara pengajaran Perjanjian Lama tentang 

homoseksualitas dengan pengajaran Perjanjian Baru tentang homoseksualitas. Kemudian ada orang yang 
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membaca Roma 1 dan mereka berkata, "Bagian ini sebenarnya berbicara tentang aktivitas homoseksual 

oleh orang-orang heteroseksual. Paulus, ketika ia menulis bagian ini, tidak tahu bahwa ada yang namanya 

orientasi seksual, orientasi homoseksual, dan di sini ia mengutuk aktivitas homoseksual oleh orang-orang 

heteroseksual." Anda melihat bahwa pandangan ini tidak bisa bertahan. Bagaimana mungkin orang-orang 

menjadi bergairah dengan nafsu satu kepada yang lain jika mereka adalah orang-orang heteroseksual? 

Gambaran yang kita lihat di seluruh Kitab Suci adalah konsisten. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Suci 

dengan satu suara, sebagaimana dosa-dosa seksual lainnya, bahwa apa pun yang dilakukan di luar pola 

yang Allah tentukan dalam Kejadian 1 dan 2 adalah dosa. Itulah gambaran yang kita lihat dalam Firman 

Allah. Di sinilah hal ini menjadi sangat menarik karena ketika anda mulai membaca dan mendengarkan 

apa yang dikatakan orang-orang di dalam gereja untuk membenarkan homoseksualitas, anda melihat 

adanya penyimpangan dari Firman Allah berdasarkan pengalaman manusia. 

Biarkan saya berbagi dengan anda beberapa kutipan dan saya ingin agar anda memperhatikan dengan 

saksama bersama saya. Kita akan mulai dengan William Kent, seorang anggota dari Komite Gereja United 

Methodist tentang Homoseksualitas. Ia mengatakan ini, "Teks-teks Kitab Suci dalam Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru yang mengutuk praktek homoseksual tidak diilhami oleh Allah dan juga bukan merupakan 

ajaran yang memiliki nilai Kristen yang bertahan." Jangan lewatkan. Ia cukup jujur untuk mengakui bahwa 

Alkitab tidak membenarkan homoseksualitas, Alkitab memang mengutuk homoseksualitas. Namun 

kemudian ia cukup berani untuk mengatakan bahwa itu bukanlah Firman Allah. Gary David Comstock, 

seorang pendeta Protestan dari Unicersitas Wesleyan mengatakan, "Jika kita tidak mengenali, mengkritik, 

dan mengutuk cara Paulus yang menyamakan kefasikan dengan homoseksualitas, maka ini  akan 

berbahaya. Jika kita tetap berada dalam tradisi Kristen kita masing-masing dan tidak menantang teks-teks 

tersebut yang merendahkan dan menghancurkan kita berarti kita memberikan kontribusi terhadap 

penindasan diri kita sendiri. Teks-teks tersebut akan diambil dan digunakan untuk melawan kita terus-

menerus sampai orang-orang Kristen menuntut agar teks-teks itu dikeluarkan dari kanon Alkitab, atau 

setidaknya secara formal mendiskreditkan otoritas teks-teks itu sebagai panduan untuk perilaku." 

Dengan kata lain, Comstock mengatakan agar kita menyingkirkan ayat-ayat tersebut dari Alkitab. 

Dan ini adalah kutipan yang terakhir. Lukas Timothy Johnson, profesor Perjanjian Baru pada Sekolah 

Teologi Candler di Universitas Emory, tidak terlalu jauh dari sini, mengatakan, "Alkitab tidak berbicara 

secara positif atau bahkan netral mengenai cinta sesama jenis." Dia mengakui apa yang orang-orang ini 

akui, bahwa jika anda melihat di dalam Perjanjian Baru, jika anda melihat di dalam Perjanjian Lama, anda 

tidak akan melihat gambaran yang positif tentang cinta sesama jenis. Tetapi ia sampai pada kesimpulan 

bahwa itu berarti Alkitab adalah salah. Ini adalah kata-katanya, "Saya pikir adalah penting untuk 
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menyatakan dengan jelas bahwa kita sebenarnya menolak perintah-perintah langsung dari Alkitab dan 

sebaliknya menerima otoritas yang lain ketika kita mengatakan bahwa penyatuan sesama jenis dapat 

menjadi kudus dan baik, dan apa sebenarnya otoritas tersebut? Kami mengacu secara eksplisit pada 

bobot pengalaman kita sendiri dan pengalaman yang disaksikan oleh ribuan orang yang lain yang 

mengatakan kepada kita bahwa dengan mengklaim orientasi seksual kita adalah sebenarnya berarti 

menerima cara di mana Allah telah menciptakan kita. Dengan demikian, kami secara eksplisit menolak 

alasan-alasan dalam pernyataan-pernyataan Alkitab yang mengutuk homoseksualitas." Jangan lewatkan 

bahaya ini. Ia tidak pernah mengajukan pertanyaan yang paling jelas. Jika kita tidak mempercayai otoritas 

Alkitab dan sebaliknya kita percaya pengalaman manusia untuk menjadi otoritas kita, maka pengalaman 

siapakah yang akan kita percayai? 

Melihat bahaya di sini dan bagaimana hal ini merupakan masalah alkitabiah yang penting, apa pun yang 

dikatakan oleh para pemimpin Kristen dan teolog tentang masalah ini, kenyataannya adalah bahwa untuk 

mempertahankan advokasi homoseksual, untuk menganjurkan bahwa homoseksualitas adalah baik di 

hadapan Allah, maka itu berarti anda harus mempertahankan hal-hal ini. Pertama, bahwa Alkitab adalah 

tidak relevan, bahwa Alkitab ketinggalan zaman, bahwa Alkitab tidak dapat diterapkan, bahwa Alkitab 

ternyata adalah sebuah buku yang menindas yang ditulis dan didominasi oleh kaum heteroseksual, 

bahwa Alkitab tidak relevan dengan kita, bahwa Alkitab tidak konsisten, tidak konsisten dengan dirinya 

sendiri atau tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, dan jika Alkitab tidak konsisten dengan 

pengalaman kita, maka kita membuang keluar Alkitab dan menerima pengalaman kita sebagai hal yang 

benar. Alkitab tidak relevan, tidak konsisten, tidak efisien, dan tidak memadai. Kalau saja Allah 

mengetahui tentang apa yang kita tahu sekarang tentang orientasi homoseksual, maka Ia tidak akan 

memberikan perintah-perintah tersebut kepada kita. Alkitab berisi petunjuk-petunjuk yang tidak 

memadai untuk membimbing saya hari ini. Jangan lewatkan. Saya ingin menyampaikan hal ini sejelas 

mungkin. Jika klaim yang diajukan oleh gerakan homoseksual adalah benar, maka seluruh landasan iman 

Kristen menjadi goyah. 

Agar anda jangan sampai menilai bahwa saya berlebihan, pikirkanlah tentang hal ini bersama saya. Begitu 

kita mengambil otoritas untuk memutuskan bagian mana dari buku ini yang benar dan bagian mana yang 

salah, bagian mana yang sesuai dengan pengalaman kita dan bagian mana yang tidak sesuai dengan 

pengalaman kita, maka kita telah mempertanyakan keseluruhan maksud Alkitab, dan siapa yang harus 

menentukan mana yang benar dan mana yang salah, dan kita kemudian akan menemukan bahwa Alkitab 

adalah salah. Kita melemahkan landasan dari seluruh sistem Kekristenan kita. Anda dapat melihat bahwa 

apa yang dikatakan dalam Roma 1 menjadi kenyataan, yaitu bahwa dosa mengacaukan ibadah kita dan 
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mengacaukan keyakinan kita. Meskipun kita mengaku berhikmat, kita sebenarnya bodoh. Saya tidak ingin 

mengklaim bahwa saya lebih berhikmat. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengetahui segalanya. Yang 

saya katakan adalah bahwa terdapat satu kebenaran yang ada di luar diri saya, dan tugas kita sebagai 

umat Allah ialah menghormati, menghargai, mendalami kebenaran itu, dan melihat kebenaran itu 

sebagaimana adanya, dan hidup menurut kebenaran itu. Jika kita berkompromi dengan kebenaran 

tersebut, jika kita menempatkan pengalaman kita di atas kebenaran itu, maka kita melemahkan seluruh 

iman kita. Ini sangat penting. Dosa mengacaukan ibadah kita dan dosa mengacaukan keyakinan kita. 

Kemudian dosa mengacaukan keinginan kita. Lalu dosa mengacaukan perilaku kita. Kita telah 

membicarakan hal ini. Saya akan menempatkan kedua segi terakhir ini bersama-sama. Ada semacam 

percampuran antara keinginan dengan perilaku karena pada titik tertentu keinginan itu menjadi dosa dan 

hal itu mengarah pada perilaku. Saya ingin menempatkan ini bersama-sama dan kita akan melihat 

beberapa hal secara singkat, dan saya hanya ingin agar kemudian kita melangkah mundur dan 

merenungkan hal tersebut. Dosa mengacaukan keinginan kita. "Allah menyerahkan mereka kepada hawa 

nafsu yang memalukan. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran 

seksual." Pada hari ini kita telah menukarkan tanggung jawab seksual kita dengan apa yang dianggap 

sebagai hak-hak kita. Dalam kaitan dengan keinginan, kita telah menukarkan tanggung jawab kita dengan 

keinginan-keinginan untuk memiliki hak-hak tersebut. Kita telah menyamakan keinginan yang kita miliki 

dengan hak yang kita miliki. Kita tahu tentang ini. Anda dapat mengamati perdebatan-perdebatan moral 

pada masa kini. Setiap perdebatan moral dalam budaya kita tidak berputar di sekitar tanggung jawab, 

melainkan berkisar pada hak-hak, apakah seks, perceraian, aborsi, atau homoseksual, atau apa pun itu. 

Ini berkisar pada hak untuk memilih, hak untuk memiliki pribadi yang utuh, hak untuk ini, hak untuk itu.  

Dan apa yang biasa dikatakan adalah bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan telah menunjukkan kepada 

kita bahwa kita memiliki keinginan tersebut, karena itu pokok pembicaraan kita bukanlah tentang apa 

yang orang-orang homoseksual lakukan. Ini tentang siapa orang-orang homoseksual. Itu adalah satu 

langkah yang besar. Tidak tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang heteroseksual, tetapi siapa 

orang-orang heteroseksual, dan apa keinginan mereka, dan jika kita memiliki keinginan, maka kita 

memiliki hak untuk menggunakan keinginan-keinginan tersebut. Apa yang kita lakukan adalah bahwa kita 

tidak hanya menukarkan tanggung jawab kita dengan hak-hak seksual yang kita inginkan, melainkan  juga 

kita telah menukarkan apa yang Alkitab katakan tentang keinginan kita dengan apa yang ilmu 

pengetahuan katakan tentang keinginan kita. Sekarang saya ingin berhati-hati di sini. Kita akan kembali 

ke hal ini sesaat lagit. Saya mau mengatakan bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu 

pengetahuan. Alkitab tidak bertentangan dengan kebenaran dalam bentuk apa pun, yang ilmiah atau 
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sebaliknya. Tidak peduli apa yang ilmu pengetahuan simpulkan tentang keinginan kita, dari mana asalnya 

keinginan-keinginan itu, bagaimana keinginan-keinginan itu muncul, dan kapan keinginan-keinginan 

tersebut muncul. Alkitab masih berbicara dan apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan ini, 

"Keinginan seksual yang tidak benar adalah tidak bermoral, dan bukannya tidak bisa dihindari." Ini tidak 

bermoral, dan bukannya tidak bisa dihindari, dan ada satu perbedaan besar. Kita akan kembali ke hal ini. 

Saya ingin beralih ke perilaku dan kemudian menempatkan kedua segi ini bersama-sama. 

Dosa mengacaukan keinginan kita, dan dosa mengacaukan perilaku kita. Kita mempraktekkan keinginan-

keinginan kita. Hal ini jelas pada akhir Roma 1, di mana kita melihat satu daftar yang berisi berbagai 

tindakan dosa. Setiap orang dapat melihat kesalahannya sebagaimana dikatakan dalam Kitab Suci. Kita 

semua mengambil dan menerapkan ini dalam diskusi kontemporer mengenai homoseksualitas. Kita telah 

menukarkan kewajiban-kewajiban moral dengan penjelasan-penjelasan alami. Kita akan mendalami hal 

ini. Kita menukarkan kewajiban-kewajiban moral dengan penjelasan-penjelasan alami, dan saya ingin 

agar anda memahami maksud saya di sini. Ada banyak penelitian yang dilakukan hari ini dan ada banyak 

perdebatan tentang penelitian itu. Anda tidak akan menemukan orang-orang yang mengaku bahwa 

mereka memiliki penelitian yang konklusif.  Namun ada banyak orang yang mengaku memiliki penelitian 

yang konklusif. Ada banyak perdebatan di antara semua kelompok yang berbeda tentang semua faktor 

yang mungkin berperan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan hasrat seksual, baik hasrat 

homoseksual maupun hasrat heteroseksual. Dan ada banyak penelitian yang mengatakan, yang berbicara 

langsung tentang aktivitas homoseksual, bahwa ada faktor-faktor biologis, faktor-faktor genetik, faktor-

faktor sosial, faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor emosional, yang semuanya berperan dalam aktivitas 

homoseksual. Meskipun ada perdebatan tentang berapa banyak faktor yang berperan secara genetik 

atau biologis atau lingkungan, apa pun itu, apa yang saya ingin kemukakan kepada anda berdasarkan apa 

yang kita lihat dalam Firman adalah bahwa sebenarnya kita tidak peduli akan apa pun yang disimpulkan 

oleh penelitian tersebut, jika memang ada kesimpulannya. Pikirkanlah tentang hal ini. 

Seorang penulis Kristen menulis demikian, "Pada sekitar usia 13 tahun saya mulai memperhatikan anak-

anak perempuan, atau harus saya katakan, saat itulah saya mulai memperhatikan sedikit hal yang lain." Ia 

adalah seorang laki-laki heteroseksual. "Lalu 25 tahun kemudian, kecenderungan ini menjadi sedikit lebih 

terarah, sedikit lebih terkontrol, tetapi hanya sedikit. Di mana pun saya berada, saya memperhatikan 

perempuan dan saya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari perempuan. Saya sering menikmati 

pikiran-pikiran yang melintas di benak saya secara sekilas, sewaktu-waktu pikiran-pikiran yang 

berkepanjanjangan, tentang bagaimana saya bisa menikmati ekspresi seksual dengan perempuan yang 

belum pernah saya temui. Bukankah hal ini wajar-wajar saja? Apakah saya lahir dengan kecenderungan 
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untuk menginginkan interaksi seksual dengan beberapa perempuan yang berbeda, bahkan dalam sehari, 

dan kecenderungan yang hanya tetap aktif selama tiga belas tahun? Apakah ayah saya, yang 

keinginannya sangat mirip dengan saya, melatih saya untuk berpikir tentang perempuan dengan cara 

tertentu? Apakah saya merupakan satu produk dari berbagai iklan, film, dan musik populer, yang saya 

hadapi selama hidup? Apakah trauma dari perceraian orang tua saya ketika saya masih berusia tiga 

tahun, atau tindakan-tindakan ibu saya selama masa bayi saya, yang menciptakan dalam diri saya 

kebutuhan dan keinginan seksual tertentu?" Semua pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang 

valid dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, namun tidak satu pun dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut yang menentukan apakah keinginan-keinginan yang ia ekspresikan itu benar 

ataukah salah. Tidak ada dari pertanyaan-pertanyaan itu yang menentukan moralitas dari keinginan-

keinginan tersebut. Ini mempunyai arti yang sangat penting, karena kita telah mengikuti penjelasan-

penjelasan alami dan menggunakannya untuk membenarkan bahkan menyiratkan kewajiban moral. Jika 

saya merasa seperti ini maka saya harus bertindak dengan cara ini. Bisakah anda melihat bahaya ini? 

Kekeliruan dalam cara berpikir ini sangat jelas terlihat. 

Saya ingin agar anda memaafkan saya tentang ilustrasi ini karena hal itu memedihkan hati, tetapi saya 

berharap demikian. Saya bergumul tentang apakah saya akan menggunakan atau tidak menggunakan 

ilustrasi ini, tetapi perhatikan maksud saya. Saya ingin agar kita memahami sesaat tentang penjelasan-

penjelasan yang digunakan dan yang diberikan oleh kaum homoseksual, oleh mereka dalam gerakan 

homoseksual, untuk menjelaskan atau membenarkan keinginan atau tindakan homoseksual. Saya ingin 

agar kita mengambil pernyataan-pernyataan, pemikiran, dan keyakinan mereka, dan menerapkannya 

pada praktek pedofilia, secara khusus pedofilia homoseksual. Saya tahu bahwa begitu saya mengatakan 

ini, akan ada orang yang berkata, "Itu bukanlah satu perbandingan yang adil karena hal itu melibatkan 

semacam manipulasi, melibatkan bahaya untuk anak-anak." Tetapi inilah maksud saya. Saya tidak 

mengada-ada. Ini ada dalam artikel-artikel yang nyata, dalam jurnal-jurnal homoseksual. Bahkan saya 

tidak perlu mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki keinginan homoseksual atau yang memiliki 

keyakinan mengenai hal-hal tertentu tentang homoseksualitas, akan setuju dengan hal ini. Tetapi 

dengarkan maksud saya. 

"Siapa yang akan mendefinisikan makna manipulasi? Apakah ada bentuk ekspresi seksual yang tidak 

melibatkan beberapa bentuk manipulasi?" Demikian pandangan mereka yang menyetujui pedofilia. 

"Bahkan ekspresi seksual antara suami dan istri melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Dan apakah ada 

bahaya? Beberapa studi menunjukkan bahwa kedua pihak dalam pasangan yang terlibat dalam kegiatan 

pedofilia menikmati pengalaman-pengalaman positif. Mereka berdua menikmatinya. Bagaimana itu bisa 
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dikatakan salah? Saya ingin melakukan hal ini. Mengapa Allah memberikan kepada saya keinginan jika 

bukan untuk dipraktekkan? Allah telah membuat saya seperti ini. Ia telah memberikan kepada saya 

karunia ini. Yesus tidak pernah berbicara menentangnya. Ia menyambut anak-anak untuk datang 

kepadaNya. Saya adalah seorang Kristen. Saya memiliki keinginan-keinginan ini dan saya tidak bisa 

berubah. Saya sudah mencoba dengan menemui ahli-ahli terapi namun tidak berhasil. Saya telah 

diberitahu oleh banyak orang agar menekan orientasi alamiah saya, namun saya tidak bisa 

menyangkalnya, tidak peduli berapa banyak orang yang mengatakan kepada saya untuk menekannya. 

Saya adalah bagian dari minoritas yang dianiaya dan sebagai akibatnya saya lebih lagi membutuhkan hak-

hak sipil." 

Apakah anda yakin? Anda mungkin berkata, "Tentu saja tidak, itu melanggar hukum." Begitu juga dengan 

pernikahan sesama jenis yang diresmikan dua bulan yang lalu di California. Dengarkan saya. Saya tidak 

sepenuhnya menyamakan kedua dua hal tersebut, yaitu homoseksualitas dan pedofilia. Tetapi saya 

menunjukkan kepada kita bahwa, berdasarkan apa yang dikatakan dalam Alkitab dan berdasarkan apa 

yang nyata dalam kehidupan kita yang praktis, bahwa adanya sebab-akibat tidak harus berarti adanya 

pembenaran. Adanya penyebab tidak berarti diikuti dengan pembenaran. Alasan bahwa "Itulah cara 

hidup saya" tidak dapat dipertahankan. Tidak dapat dipertahankan. Majalah Time melaporkan belum 

lama ini bahwa bahkan mungkin tindakan perselingkuhan berasal dari dalam gen kita, atau karena faktor 

keturunan. Saudara-saudara, tidak peduli bagaimana pun sulitnya bagi anda untuk setia kepada istri 

anda, kepada satu perempuan, anda akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apakah anda setia 

ataukah tidak setia kepadanya, tidak peduli apa yang ada dalam kode genetik anda. Kita memiliki 

tanggung jawab sebagai laki-laki di hadapan Allah, laki-laki yang sudah menikah, untuk setia kepada istri 

kita, dan apa pun penyebab dan bagaimana pun besarnya penyebab itu, tidak boleh sama sekali 

penyebab tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan kita di hadapan Allah. 

Bisakah anda memahami hal ini? Kita semua menyadari hal ini. Saya tidak percaya bahwa Alkitab 

mengatakan bahwa tidak ada orang dari antara kita, mungkin banyak dari antara kita, yang telah memiliki 

pikiran-pikiran homoseksual, yang memiliki keinginan-keinginan homoseksual, dan yang bahkan 

cenderung ke arah keinginan homoseksual.  

Bahkan lebih jauh saya mau mengatakan bahwa apa yang telah kita lihat, berdasarkan fakta bahwa kita 

semua lahir dengan hati yang angkuh dan bahwa kita semua cenderung ke arah penyimpangan seksual, 

adalah bahwa kita semua tertekuk ke arah keinginan seksual yang berdosa, dan keinginan-keinginan itu 

bisa menuju ke arah homoseksual maupun ke arah heteroseksual. Keinginan-keinginan ini mungkin 

terwujud secara berbeda dalam kehidupan kita, dan jika anda berpikir atau bergumul dengan pikiran-
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pikiran ini, atau keinginan-keinginan yang berdosa ini, dengan bertanya, "Apakah Allah telah menciptakan 

saya seperti ini," saya harap anda dapat melihat kebodohan dan kesia-siaan dari cara berpikir yang 

demikian. Tetapi saya sama sekali tidak percaya bahwa Alkitab menyangkali adanya realitas dari godaan-

godaan seperti itu. Apa yang Alkitab tekankan kepada kita adalah bahwa kita tidak selalu dapat memilih 

godaan yang mana yang kita inginkan, tetapi kita selalu dapat memilih reaksi kita. Kita tidak selalu dapat 

memilih godaan untuk kita, tetapi kita selalu dapat memilih reaksi kita. Apakah anda bergumul dengan 

dosa heteroseksual atau homoseksual, anda tidak akan menemukan tempat dalam Alkitab yang 

mengatakan, "Kamu tidak boleh melakukan hal itu, kecuali tentu saja setelah kamu berusaha keras untuk 

berubah, setelah kamu pergi untuk berdoa dan konseling, lalu kamu menemukan bahwa kamu tidak bisa 

berhenti dari keinginan untuk melakukan hal tersebut. Jika itu yang terjadi, maka sekarang hal tersebut 

tidak lagi menjadi dosa bagimu. Ini sebenarnya adalah suatu karunia bawaan dan yang tidak dapat 

berubah, dan kamu dapat menikmatinya." Tidak ada pernyataan seperti itu dalam Alkitab.  

Anda mungkin berkata, "Kalau begitu, apa maknanya yang dapat saya terima? Bagaimana ini 

dihubungkan dengan hasrat seksual kami?" Saya tidak ingin dengan cara apa pun untuk menyiratkan 

bahwa hal ini adalah sederhana. Ada solusi yang sederhana tentang bagaimana hal ini dapat berlaku 

dalam kehidupan kita, tetapi ini membawa kita ke satu tempat. Ini membawa kita kepada Injil. Di sinilah 

Injil memiliki implikasi yang radikal untuk homoseksualitas. Anda mungkin berpikir, "Apa kaitannya Injil 

dengan homoseksualitas? Apa yang Injil dapat lakukan dalam kehidupan kita?" Jawabannya ditemukan 

ketika kita melihat kenyataan bahwa Allah yang kepadaNya kita telah memberontak, bahwa Ia telah 

mengutus AnakNya, dan di kayu salib Ia telah menanggung semua dosa seksual kita, setiap pikiran 

seksual kita, keinginan, dan perilaku kita yang di luar dari kehendakNya, semua dosa kita ini, dan Ia telah 

menimpakan murkaNya terhadap semua dosa itu, dan Ia menimpakan murka itu ke atas AnakNya di kayu 

salib. Yesus menanggung dosa-dosa seksual kita pada diriNya sendiri dalam semua kemurnian dan 

kekudusanNya. Ia telah mengalahkan dosa. Ia telah bangkit dari kubur. 

Bagaimana Injil mempengaruhi homoseksualitas? Yang pertama, Injil menertibkan kembali ibadah kita, 

bukan hanya menyangkut dosa homoseksual, tetapi juga dosa heteroseksual. Injil menertibkan kembali 

ibadah kita. Inilah yang dikatakan dalam 1 Korintus 6. Saya akan membacakannya kepada anda. Anda 

sudah menuliskan ayat 9-10. Kita akan membaca dari ayat 10, "Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah 

berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat 

demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam 

Kerajaan Allah." Tetapi kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat yang masih muda yang berada di 

tengah-tengah satu kota yang memanjakan dosa seksual, "Beberapa orang di antara kamu memang 
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demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah 

dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita." Puji Tuhan, hal ini berlaku juga 

bagi setiap segi kehidupan kita dalam kaitan dengan seksualitas. Allah dengan anugerahNya menertibkan 

kembali ibadah kita sehingga Ia adalah yang terutama dalam hati kita.  

Bagaimana hal itu mempengaruhi keyakinan kita? Injil memperbaharui keyakinan kita. Jangan menjadi 

serupa lagi dengan kuasa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pembaharuan 

pikiran anda. Inilah sebabnya mengapa kita tidak bisa membuang Buku ini dan mengabaikannya, dan 

mencoba untuk mencari tahu bagaimana kita dapat melakukan hal ini menurut kehendak kita sendiri. 

Karena ini adalah Firman kehidupan, maka kita akan kelaparan jika kita mengikuti jalan dunia ini dan 

mengabaikan Firman hidup. Kita harus menemukan roti hidup di dalam Kitab Suci ini dan menikmatinya. 

Inilah gambaran dalam Injil, apa yang memperbaharui keyakinan kita, dan bukan hanya ketika kita 

mengucapkan doa-doa kita lalu melanjutkan dan menjalani kehidupan Kristen kita. Injil memperbaharui 

keyakinan kita setiap hari. Kita hidup dalam budaya ini dan kita memerlukan Injil setiap hari untuk secara 

radikal mengubah cara kita berpikir tentang dunia. 

Injil menertibkan kembali ibadah kita, memperbaharui keyakinan kita, dan kemudian Injjil menyegarkan 

kembali keinginan kita. Ini adalah keindahannya ketika berkaitan dengan keinginan. Dengan semua jenis 

keinginan homoseksual dan heteroseksual yang kita miliki, anda dapat datang kepada Kristus melalui Injil 

dan anda ditaklukkan oleh keinginan yang lebih unggul karena Kristus adalah lebih mulia, lebih indah, dan 

lebih memuaskan, dari semua kenikmatan dunia ini yang digabung bersama. Dia adalah baik, Dia adalah 

pengasih, dan setiap hari kita dapat datang bertelut di hadapanNya dan berkata, "Engkaulah keinginan 

saya, Engkaulah kepuasan saya, Engkaulah hidup saya, Engkaulah pusat dari segalanya. Saya menemukan 

sukacita saya di dalam Engkau. Saya menemukan kesenangan saya di dalam Engkau." Injil menyegarkan 

kembali keinginan kita, dan akhirnya Injil menebus perilaku kita. Allah menebus perilaku kita, semua 

perilaku kita yang berdosa, semua perilaku kita yang berdosa. Saya akan berbagi hal ini dari salah satu 

mantan pelaku homoseksual saat ia menyaksikan kuasa Injil dalam hidupnya, ketika ia berdiri bersama 

istri dan sembilan anak dan mengatakan bahwa Allah menyembuhkan dengan begitu baik. Saya tidak 

mengatakan bahwa setiap orang dalam ruangan ini yang memiliki pikiran-pikiran homoseksual atau 

keinginan-keinginan homoseksual, atau mungkin yang telah terlibat dalam aktivitas homoseksual,  pada 

suatu hari nanti akan menikah dan mempunyai sembilan anak. Pernikahan mungkin atau mungkin juga 

bukan yang akan anda alami. Hidup melajang mungkin atau mungkin juga bukan yang akan dialami. 

Tetapi ketika Tuhan mengambil kehidupan kita dan Ia, yang telah menciptakan kita sebagaimana adanya, 

dan bahkan dengan akibat dosa yang telah membawa kita ke dalam keadaan kita sekarang dan yang telah 
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mempengaruhi keadaan kita sekarang,  Ia akan mengambil seluruh kehidupan kita ini dan Ia menebusnya 

untuk menggunakannya bagi kemuliaanNya. Setiap segi dalam kehidupan kita, homoseksual atau 

heteroseksual, setiap segi dari kehidupan kita dimaksudkan untuk menjadi sebuah piala dari 

anugerahNya, tidak peduli apa pun masa lalu kita, tidak peduli bagaimana pun pergumulan-pergumulan 

kita. Injil menebus perilaku kita. 

Berkaitan dengan homoseksualitas, saya ingin menantang anda sebagai keluarga orang beriman dalam 

gereja ini untuk melakukan tiga hal berdasarkan Firman Allah ini. Yang pertama, untuk melihat ke dalam, 

dan inilah yang saya maksud dengan itu. Saya ingin menantang kita sebagai keluarga orang beriman 

untuk sepenuhnya menghindari kemarahan moral yang selektif. Saya berharap bahwa kita telah 

memahami pagi ini bahwa kita semua membutuhkan anugerah Allah, dan Kitab Suci mengatakan kepada 

kita untuk tidak melihat selumbar di mata orang lain ketika ada balok di mata kita sendiri. Saya ingin 

menerapkan ini secara khusus dalam cara kita berbicara tentang masalah ini. Setiap orang yang 

menggunakan istilah-istilah yang menyinggung perasaan, yang bersifat menghina, lelucon yang kasar, 

lelucon yang merendahkan orang lain, atau komentar-komentar yang tidak baik, dalam kaitan dengan 

homoseksualitas, maka itu berarti anda mencemarkan nama baik Injil yang telah menyelamatkan anda 

dari dosa-dosa anda, dan tidak ada tempat untuk sikap-sikap tersebut dalam tubuh Kristus, sama sekali 

tidak ada tempat untuk itu. Kita harus sepenuhnya menghindari kemarahan moral yang selektif dan kita 

harus dapat menilai secara alkitabiah kondisi rohani dan kondisi seksual kita. Ini sangat penting 

maknanya.  

Saya mau mengingatkan anda ketika kita meratapi gambaran yang ada dalam budaya kita hari ini, saya 

mengingatkan anda bahwa dalam sejarah Alkitab dan sejarah umat Allah, saat-saat ketika Allah dalam 

RohNya telah bekerja dengan cara yang ajaib melalui kebangunan rohani, itu tidak mulai terjadi ketika 

orang-orang di luar gereja akhirnya mulai mengaku dosa mereka. Hal itu baru terjadi ketika orang-orang 

di dalam gereja telah jujur di hadapan Allah tentang dosa-dosa mereka, mengaku dosa-dosa mereka 

kepada Allah, dan benar-benar bertobat di hadapan Allah. Kita harus menghindar dari sikap 

mempermainkan dosa seksual dalam setiap segi kehidupan kita. Kita telah menjadi begitu puas dengan 

sikap bermain-main dengan percabulan, memberikan diri untuk pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, dan 

perilaku yang cabul. Kita menutupinya seolah-olah hal itu bukanlah masalah besar, namun setiap pikiran, 

setiap keinginan, setiap perilaku, setiap gambar yang kita melihat di internet, setiap gambar yang berisi 

pornografi yang ada dalam setiap kehidupan yang diwakili dalam ruangan ini, setiap pikiran yang tidak 

sejalan dengan rancangan Allah dalam Kejadian 1 dan 2 harus dihindari. Kita harus melarikan diri dari 

percabulan. Kita harus melarikan diri dari percabulan. Kita tidak memiliki kredibilitas untuk berbicara 
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dengan otoritas tentang moralitas seksual dan apa yang diajarkan Alkitab tentang rencana Allah dan 

tentang pernikahan bilamana kita membiarkan rancangan Allah bagi pernikahan tersebut dipinggirkan di 

dalam gereja. Rancangan Allah bagi kemurnian seksual dipinggirkan di dalam gereja. Kita akan kehilangan 

seluruh makna iman kita. Ini akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mewartakan Injil dalam budaya 

kita hari ini. Jadi saya mendorong anda untuk secara alkitabiah menilai kondisi rohani anda dan kondisi 

seksual anda. Bersikaplah jujur di hadapan Allah. 

Yang kedua, lihatlah ke luar. Bagaimana kita menanggapi pria gay atau perempuan lesbian di sekitar kita, 

dalam hidup kita atau dalam keluarga kita, atau di  tempat kerja kita? Pertama, kita mengekspresikan 

belas kasihan dengan rendah hati. Jika kita akan berbagi hidup satu sama lain sebagai keluarga orang 

beriman,  maka kita harus berjalan bersama satu dengan yang lain dalam kaitan dengan keinginan 

homoseksual dan godaan. Stanton Jones dari Wheaton College mengatakan, "Jika Anda tidak dapat 

berempati dengan orang homoseksual karena takut atau jijik kepada mereka, maka anda mengecewakan 

Tuhan kita." Sudah merupakan hal yang biasa, bahkan sesuatu yang dipuji, bilamana para pria bersikap 

jujur kepada orang percaya lainnya tentang pergumulan mereka dengan dosa heteroseksual. Namun 

orang-orang yang bergumul dengan pikiran-pikiran dan keinginan homoseksual sering tidak memiliki 

tempat untuk untuk mendapat perhatian di dalam gereja. Ini adalah masalahnya, dan kita harus berbagi 

kehidupan satu dengan yang lain, dan jujur satu kepada yang lain. Inilah yang diajarkan dalam Roma 12. 

Menerima satu sama lain, berjalan satu dengan yang lain, menghibur satu sama lain, menunjukkan belas 

kasihan dengan rendah hati, dan menjaga keyakinan yang teguh. Ini bukanlah satu tanpa yang lainnya.  

Jika anda melihat kecenderungan dalam denominasi-denominasi gereja pada masa kini, apa yang anda 

temukan adalah bahwa mereka yang menahbiskan orang-orang homoseksual, gay atau lesbian, sebagai 

pemimpin dalam gereja, telah mengambil Firman Allah dan keyakinan tentang Firman Allah dan 

meninggalkannya di pinggir jalan, dan gambarannya seperti sebagai belas kasihan. Ini bukan belas 

kasihan, melainkan ini adalah penipuan. Yang disayangkan ialah, pada saat yang sama, anda akan melihat 

orang-orang lain dengan Alkitab di tangan mereka, menunjukkannya ke wajah orang lain, dan tidak 

berjalan bersama dengan belas kasihan. Kita harus melakukan keduanya. Belas kasihan dan keyakinan 

harus berjalan bersama-sama. Kita berjalan satu dengan yang lain. Kita berjalan satu bersama yang lain 

melalui Firman. Kita bersama meratap di hadapan Firman. Kita menasehati satu sama lain berdasarkan 

Firman, berdoa melalui Firman, dengan anggota-anggota keluarga kita, dengan teman-teman kita, satu 

dengan yang lain. Tunjukan belas kasihan dengan rendah hati. Pertahankan keyakinan yang teguh. Tidak 

akan mudah untuk mempertahankan keyakinan yang teguh, untuk berpegang teguh pada Firman ini, 

terutama ketika seseorang yang dekat dengan anda secara terbuka menyatakan bahwa ia terlibat dalam 
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perilaku homoseksual. Saya mendorong anda untuk mempertahankan keyakinan yang teguh dan 

mengekspresikan belas kasihan dengan rendah hati. Lihatlah ke dalam. Lihatlah ke luar. 

Dan yang ketiga, lihatlah ke atas. Ini adalah makna keseluruhannya. Agungkanlah kemuliaanNya. Ini 

adalah gambaran yang menyeluruh di mana kita telah memulai pembicaraan kita dan di mana kita akan 

kembali. Allah adalah pusat kasih sayang kita, keinginan kita, pemikiran kita, hati kita, dan ibadah kita, Dia 

adalah pusat dari segalanya. Jujur saja, bagi saya inilah yang mungkin merupakan bagian paling 

menakutkan dari Roma 1 ketika saya mempelajarinya, khususnya pada minggu ini. Anda membaca bahwa 

Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang berdosa. Allah menyerahkan mereka 

kepada hawa nafsu yang berdosa. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang bejat. Jangan 

lewatkan ini. Hasrat seksual dan pemikiran yang dinyatakan di sini, dan perilaku yang seksual, bukan 

hanya dinyatakan dalam Roma 1 sebagai alasan untuk hukuman Allah. Ini adalah bukti hukuman Allah, 

bahwa ketika anda melibatkan diri dalam kesenangan seksual, ini menunjukkan bahwa Allah 

menyerahkan kita kepada keinginan diri kita sendiri. Hal ini harus menyebabkan setiap orang dari antara 

kita malu atas nama budaya kita dan atas nama gereja masa kini, dan berkata, "Tuhan, kami ingin agar 

Engkau diberi tempat yang sepatutnya dalam gerejaMu. Kami ingin agar Engkau dikembalikan ke tempat 

yang sepatutnya di segala bangsa sebagai Raja kemuliaan yang tertinggi. Kami tidak ingin diserahkan 

kepada diri kami sendiri dan kepada keinginan-keinginan kami yang berdosa.. Kami membutuhkan 

Engkau. Kami memerlukan Engkau." Kita perlu memohon seperti ini, untuk berdoa seperti ini di dalam 

gereja. Lihatlah ke atas. Agungkan kemuliaanNya. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Pulihkan negeri 

kami. Tolonglah kami untuk mengagungkan kemuliaanMu dan untuk mewartakan InjilMu. Allah tidak 

memanggil kita untuk menjadi nyaman. Dia memanggil kita untuk menjadi benar. Dia tidak memanggil 

kita untuk memenangkan pemilu. Dia memanggil kita untuk memenangkan jiwa-jiwa dan hati dan 

pikiran. Dia memanggil kita bukan untuk mengendalikan Konggres. Dia memanggil kami untuk 

memberitakan Injil, hidup menurut Injil, dan mewartakan Injil. 

Inilah yang saya ingin agar kita lakukan. Saya akan berdoa agar Kristus menjadi pusat kehidupan kita, 

pusat kasih sayang kita, pusat keluarga kita, dan saya ingin mendorong anda tentang ini. Jika Kristus tidak 

berada pada pusat kehidupan anda, pada saat ini saya ingin mendorong anda untuk menempatkan Dia di 

pada pusat kehidupan anda, membiarkan Dia menjadi pusat, untuk mengakui Dia pada pusat kehidupan 

anda. Mungkin anda yang berada di sini, baik yang terkait dengan keinginan homoseksual maupun 

keinginan heteroseksual, berkata, "Kristus belum menjadi pusat ibadah saya," atau mungkin Ia tidak 

pernah menjadi pusat ibadah anda. Saya ingin mempersilakan anda untuk mengatakan, "Kristus, saya 

ingin agar Engkau berada pada pusat kehidupan saya," untuk percaya dan menerima gambaran dari Injil 
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yang kita lihat di sini. Dan mungkin bagi anda yang telah berjuang dalam aspek yang berbeda dari dosa 

seksual mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Saya memerlukan Kristus untuk menjadi 

pusat kehidupan saya, untuk menertibkan kembali ibadah saya." Hal ini mempengaruhi keyakinan, 

mempengaruhi keinginan, dan mempengaruhi perilaku. Kita harus mnertibkan kembali ibadah kita. 

Tuhan, kami berdoa agar Engkau menolong kami, agar Engkau menolong kami untuk melihat bahwa 

Engkau berada pada pusat hati kami, agar Engkau menjadi pusat kehidupan kami, agar Engkau mennjadi 

pusat dalam kehidupan seksual kami. Dan kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk jujur di 

hadapanMu tentang pergumulan dalam pikiran, pergumulan dalam keinginan, dan pergumulan dalam 

perilaku, dan akhirnya, pergumulan kami untuk mempertahankan Engkau pada pusat kehidupan kami. 

Kami memerlukan Engkau untuk melakukan itu. Jadi kami berdoa agar Engkau melakukan hal itu pada 

saat-saat ini, bahwa Engkau akan menolong kami semua dalam ruangan ini untuk jujur di hadapanMu. 

Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 


