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

membuka surat 1 Korintus pasal 7. Saya ingin jujur kepada anda. Saya gelisah karena saya berdiri di 

depan anda. Minggu yang lalu saya telah mengatakan bagaimana saya telah diyakinkan melalui seri 

pelajaran tentang Injil dan Keluarga ini bahwa ada dua faktor yang sangat mempengaruhi Injil dan 

keluarga kita masa kini. Pada hari ini kita akan mendalami tentang Injil dan Perceraian, dan pada minggu 

depan tentang Injil dan Homoseksualitas. Saya tahu bahwa begitu saya mengucapkan kata "perceraian," 

dengan menyebutkan perkataan itu saja, akan membawa beban berat bagi banyak orang, jika tidak bagi 

sebagian besar orang. Menurut saya, dapat dikatakan bahwa hampir setiap aspek dalam kehidupan kita, 

dalam beberapa cara, telah terpengaruh oleh perceraian, apakah itu secara pribadi, secara langsung, 

dalam keluarga-keluarga kita, di antara teman-teman, dan di dalam gereja. Dan saya tahu bahwa begitu 

saya mengucapkan perkataan tersebut, maka semua jenis emosi, rasa kesedihan, kehilangan, tragedi, 

kekecewaan, kemarahan, penyesalan, dan rasa bersalah, akan memenuhi perasaan kita yang berada 

dalam ruangan ini. Hanya ada sedikit hal yang lebih menyakitkan daripada perceraian, dan saya tidak 

percaya bahwa kita melebih-lebihkan adanya perceraian yang merajalela dalam budaya kita dan adanya 

pengaruh dari perceraian itu dalam budaya kita. Bahkan, saya akan mengambil satu langkah lagi dengan 
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mengatakan bahwa kita tidak melebih-lebihkan adanya perceraian yang merajalela dalam gereja-gereja 

dan adanya pengaruh dari perceraian itu dalam gereja-gereja. Saya menyadari bahwa ini adalah masalah 

yang sangat sensitif dalam kaitan dengan keluarga orang beriman di sini, jadi saya merasa sedikit tidak 

tenang berdiri di sini. 

Saya mencoba untuk mencari tahu mengapa saya begitu gelisah. Saya rasa ada dua alasan utama. Yang 

pertama, saya merasa tidak enak karena kita hidup dalam budaya di mana perceraian sangat mudah. 

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hal itu tidak sulit atau tidak ringan, tetapi mungkin tidak ada 

waktu lainnya dalam sejarah di mana lebih mudah bagi kita untuk bercerai. Anda bisa online lalu 

membayar dengan biaya minimal, dan melakukan hal ini melalui Internet. Anda begitu saja bisa dengan 

mudah melakukannya melalui komputer, malam ini atau besok. Mudah saja. Kita hidup dalam satu 

budaya di mana perceraian siap dilakukan kapan saja. Yang kedua, karena saya ingin menggembalakan 

anda malam ini. Saya tidak ingin menyakiti anda. Saya tahu bahwa masalah perceraian ini dapat 

menyingkapkan luka yang baru, luka yang lama, dan luka masa kini. Dan sebagian dari diri saya berharap 

bahwa kita yang hadir di sini dapat dibagi menjadi dua kelompok yang dapat berbicara tentang 

perceraian dalam dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok adalah mereka yang sudah menikah, yang 

belum mengalami perceraian, dan kelompok lain terdiri dari mereka yang telah mengalami perceraian. 

Topiknya adalah sama, dan kebenaran adalah sama, tetapi bagaimana mengkomunikasikan kebenaran itu 

akan sangat berbeda jika saya berbicara kepada anda secara langsung, tergantung pada latar belakang 

yang ada, dan jelas bahwa cara ini tidak memuaskan. 

Ada cara untuk mendekati perceraian secara preventif, dan ada cara untuk mendekati perceraian yang 

menekankan pemulihan dan bersifat restoratif, jadi tantangannya bagi kita adalah bagaimana melakukan 

kedua pendekatan ini dalam berbagai situasi yang berbeda yang diwakili dalam ruangan ini. Jadi mari kita 

berdoa agar Tuhan, selama beberapa saat berikut ini, oleh anugerahNya, akan menolong kita untuk 

melihat FirmanNya, mendengar FirmanNya, untuk memahami FirmanNya yang berlaku untuk setiap 

kehidupan kita dan yang sesuai dengan berbagai keadaan yang berbeda yang terwakili di sini. Apa yang 

akan kita lakukan adalah kita akan melihat empat bagian yang berbeda dalam Alkitab tentang perceraian, 

dan kita akan membacanya satu demi satu pada awal pemberitaan ini. Kemudian kita akan menempatkan 

bagian-bagian itu bersama-sama dengan satu bagian lain yang tidak akan kita baca sekarang. Inilah lima 

teks penting tentang perceraian. Tentu bukan hanya bagian-bagian itu saja yang penting, tetapi saya 

dapat katakan bahwa inilah teks-teks utama dalam Alkitab yang berkaitan dengan perceraian. Kita akan 

menempatkan teks-teks ini secara bersama, dan kita akan mempertimbangkan implikasi-implikasi 

alkitabiah yang terkait dengan perceraian. 
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Saya ingin agar kita mulai dengan memahami tentang gereja dan perceraian, dan ini hanya merupakan 

beberapa refleksi tentang bagaimana gereja telah menanggapi masalah perceraian berdasarkan teks-teks 

ini, kemudian kita akan melihat secara khusus apa yang Firman Allah katakan tentang perceraian, dan 

kemudian kita akan mengakhiri  dengan implikasi-praktis praktis. Bagaimana makna teks-teks ini bagi kita 

dalam situasi-situasi yang berbeda yang kita alami malam ini? Jadi secara logis akan mulai dengan 1 

Korintus 7 lalu kembali ke awal Alkitab. Jadi mari kita melihat 1 Korintus 7:10. Ini adalah tulisan Paulus 

yang kita telah pelajari beberapa minggu lalu ketika kita berbicara tentang kehidupan melajang. Paulus 

berkata kepada orang-orang yang sudah menikah, "Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami 

atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-

orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: Kalau ada seorang saudara seiman beristrikan seorang yang tidak 

beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan 

dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-

sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan 

oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, tentu 

anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang 

yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari 

itu tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera." 

Apa yang Paulus lakukan 1 Korintus 7:10-11 adalah bahwa ia mengutip ucapan Yesus dalam kitab Injil, 

jadi mari kita melihat Matius 19. Kemungkinan besar Paulus bukan mengutip dari teks ini karena 

sebenarnya ada tiga kitab Injil yang menuliskan ucapan  Yesus tentang perceraian: Matius 19, Markus 10 

dan Lukas 16. Paulus mungkin sekali mengutip dari Lukas 16:18. Dalam Markus 10:1-12 juga kita 

menemukan ajaran Yesus tentang perceraian, dan juga di sini dalam Matius 19. Alasan kita dalam melihat 

Injil Matius adalah karena ada sesuatu di sini yang tidak terlihat dalam Markus dan Lukas. Ini tidak berarti 

bahwa ada cerita-verita yang berbeda dan yang bertentangan satu dengan yang lain. Ini hanya berarti 

bahwa terdapat tiga catatan yang berbeda dari satu peristiwa. Yesus mengatakan hal-hal yang sedikit 

berbeda di tempat yang berbeda, namun kebenaran yang sama yang diajarkan. Kita akan melihat Matius 

19:3. Dengarkan apa yang terjadi. "Lalu datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. 

Mereka bertanya, 'Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?Jawab 

Yesus, 'Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-

laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman: Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan 

bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, 

melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.' Kata 

mereka kepada-Nya, 'Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat 
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cerai jika orang menceraikan istrinya?' Kata Yesus kepada mereka, 'Karena kekerasan hatimu Musa 

mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata 

kepadamu: Siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, 

ia berzina.' Murid-murid itu berkata kepada-Nya, 'Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, 

lebih baik jangan kawin.'" 

Dalam bagian ini Yesus menggunakan kutipan dari dua bagian yang berbeda dalam Perjanjian Lama. Jadi 

saya ingin agar kita melihat kitab Ulangan pasal 24.  Seluruh pertanyaan yang membawa kepada 

percakapan dalam Matius 19 adalah ketika satu kelompok orang datang kepada Yesus dan berkata, 

"Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa pun?" Dan latar belakangnya 

adalah Ulangan 24 yang berisi hukum Allah tentang perceraian. Dan mereka mengajukan pertanyaan 

tentang apa yang diijinkan oleh hukum Allah, dan saya pikir hal ini adalah penting. Sayangnya, ini adalah 

pertanyaan yang tidak kita ajukan di dalam gereja. Kita tidak menanyakan apa yang hukum Allah 

katakana. Terlalu sering, kita melewati hukum Allah dan berkata, "Apa yang dikatakan oleh hukum 

pemerintah kita  tentang perceraian?" Dan jika hukum pemerintah mengatakan bahwa perceraian 

bukalah sesuatu yang salah, maka kita menganggapnya baik-baik saja. Kita perlu melihat apa yang hukum 

Allah katakan, dan itulah pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus. Saya berharap bahwa itu adalah 

pertanyaan yang kita juga akan ajukan. Apa yang Firman Allah katakan tentang perceraian? Bukan apa 

yang budaya kita katakan, atau apa yang dunia ini katakan. Apa yang Firman Allah katakan? Inilah  yang 

tertulis dalam Perjanjian Lama, yakni dalam Ulangan 24. Di sini Musa yang berbicara. 

Dikatakan dalam Ulangan 24:1-4, "Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi 

suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak 

senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu 

menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu 

menjadi isteri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat 

cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika 

laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang 

telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan 

itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa 

atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu." Itulah konteks yang 

melatarbelakangi bagian yang kita baca dalam Matius 19 ini.  

Kemudian perhatikan bahwa dalam percakapanNya tentang perceraian, Yesus juga mengutip dari 

Kejadian 2.  Ini adalah satu bagian yang telah kita lihat beberapa kali dalam seri pelajaran ini. Jika anda 
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belum menggarisbawahinya dalam Alkitab anda, saya mendorong anda untuk menggarisbawahi ayat ini. 

Kejadian 2:24 berisi satu pernyataan yang begitu mendasar. Apa yang terjadi pada awal penciptaan 

bukan sekedar satu cerita yang bagus tentang penciptaan. Pernyataan ini meletakkan dasar untuk segala 

sesuatu yang akan datang. Seluruh gambaran yang kita miliki dalam seluruh Alkitab berakar di sini dalam 

Kejadian 2:24. Inlah yang dikutip oleh Yesus dalam Matius 19. Yesus mengatakan, berdasarkan kutipan 

dari Kejadian 2:24, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu 

dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Jika  anda menempatkan keempat teks ini 

bersama-sama, apa yang Firman Allah katakan tentang perceraian? Saya ingin agar kita mulai dengan 

beberapa refleksi, dan ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana gereja menanggapi perceraian, dan 

ini lebih merupakan beberapa refleksi pastoral berdasarkan teks-teks tersebut.  

Yang pertama, ketika saya berpikir tentang bagaimana gereja telah menanggapi perceraian, saya 

memikirkan tentang bagaimana terlalu seringnya kita mengisolasi diri kita sendiri. Yang saya maksudkan 

ialah bahwa ada kekurangan, kelaparan, kelangkaan, dan satu  kekosongan akan pengajaran di dalam 

gereja tentang perceraian. Saya telah bertanya kepada berbagai orang, bukan hanya dalam keluarga 

orang beriman isini, melainkan juga dalam keluarga orang beriman di tempat-tempat lain, "Kapan 

terakhir kali anda mendengar khotbah tentang perceraian? Apa yang anda ingat tentang pengajaran 

mengenai perceraian?" Ada orang yang menjawab, "Saya tidak ingat lagi tentang kapan waktunya itu." Ini 

merupakan satu masalah ketika separuh dari orang-orang dalam budaya kita dan hampir separuh dari 

orang-orang di dalam gereja kita telah mengalami perceraian sebagai satu realitas dalam kehidupan 

mereka secara pribadi. Kita telah mengisolasi diri kita sendiri. Kita tidak hanya mengisolasi diri sendiri, 

tetapi juga, ini yang kedua, kita telah mengisolasi satu sama lain. Sebagai akibat dari kurangnya  

pemahaman kita tentang apa yang Firman Allah ajarkan tentang perceraian, kita telah terpengaruh dalam 

cara kita berhubungan satu sama lain, dan terlalu sering terjadi bahwa mereka yang mengalami 

perceraian di masa lalu hampir terisolasi. Bagaimana saya dapat menaggapi hal ini, atau bagaimana saya 

dapat berhubungan dengan orang-orang yang sedang memikirkan perceraian? Bagaimana saya dapat 

berjalan bersama mereka melalui situasi tersebut? Dan kita memiliki kekurangan dalam pemahaman kita 

tentang apa yang Firman Allah katakan tentang perceraian sedemikian rupa sehingga hal itu telah sering 

menghasilkan satu gambaran tentang mereka yang terisolasi di dalam gereja sebagai akibat dari 

perceraian. 

Ini bukan hal yang baik. Ini bukan gambaran dari keluarga orang beriman. Kita telah mengisolasi diri kita 

sendiri. Kita telah mengisolasi satu sama lain, dan yang  ketiga, dan ini yang paling menarik perhatian 

saya, adalah kenyataan bahwa kita telah mengabaikan masalah ini. Kita telah mengabaikan masalah ini. 
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Perceraian telah mendapat perhatian begitu sedikit dalam konteks gereja. Kita lebih memilih untuk tidak 

membicarakannya. Kita lebih memilih untuk tidak menghadapinya. Setidak-tidaknya, dalam konteks 

gereja ini adalah satu kekeliruan besar. Ini bukan hanya kekeliruan besar. Ini adalah salah. Adalah 

berdosa kalau kita menanggapi konflik dalam pernikahan dan perceraian di luar konteks gereja. 

Sebenarnya hal ini dimaksudkan untuk ditangani dalam konteks gereja, dan adalah salah kalau kita tidak 

melakukannya. Anda mungkin berkata, "Dave, apa maksudmu?" Masalahnya adalah bahwa orang-orang 

Kristen justru berpaling ke pengadilan ketika mereka seharusnya berpaling ke gereja untuk berbicara 

tentang perceraian. Orang-orang Kristen justru berpaling ke pengadilan ketika mereka seharusnya 

berpaling ke gereja untuk berbicara tentang perceraian.  

Mari kita lihat surat 1 Korintus. Pada masa kini, jika ada seorang Kristen mempertimbangkan untuk 

bercerai, ia akan pergi dan berbicara dengan pengacara yang mengurusi perceraian, dan mereka pergi ke 

pengadilan yang mengurusi perceraian, dan ini adalah salah. Adalah tidak alkitabiah untuk melakukan ini. 

Itulah yang dibicarakan dalam 1 Korintus. Perselisihan di antara orang percaya harus ditangani dalam 

konteks gereja. Paulus terkejut ketika ia menulis surat ini karena ia mendengar bahwa orang percaya 

saling membawa satu sama lain ke pengadilan. Dengarkan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 6:1. 

"Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan 

pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa 

orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, 

tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa 

kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-

hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan 

urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan 

kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari 

saudara-saudara seimannya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, 

dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang 

terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita 

ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan 

dan merugikan orang dengan menipu, dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara 

seimanmu." 

Allah melarang orang percaya untuk membawa orang percaya lainnya ke pengadilan untuk menangani 

perselisihan di hadapan orang-orang kafir. Sebaliknya masalah ini dimaksudkan untuk ditangani dalam 

konteks gereja, dan anda bisa melihat bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita menanggapi masalah 
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perceraian. Dari manakah kita mendapatkan ide bahwa cara terbaik untuk menangani konflik dalam 

pernikahan atau perceraian adalah dengan pergi ke pengacara kafir yang mengurusi perceraian dan 

hakim kafir yang mengurusi perceraian, dan membiarkan mereka menentukan apa yang terbaik untuk 

keluarga kita? Ini bukanlah ajaran alkitabiah tentang bagaimana masalah perceraian harus ditangani. 

Saya ingin berhati-hati di sini, karena saya tahu bahwa ada banyak pengikut Kristus dalam bidang hukum 

yang membawa kemuliaan yang besar kepada Kristus. Tetapi saya ingin mengatakan ini dengan sangat 

jelas dan terang. Jika anda berusaha mencari penghasilan dan membangun karir anda dan kehidupan 

anda dengan cara membuat perceraian itu murah dan mudah bagi orang-orang, maka anda telah 

mencemooh apa yang Allah telah rancangkan dan anda telah membawa aib bagi kemuliaan Kristus dalam 

pernikahan, dan anda akan menghadapi penghakiman Allah untuk itu. Saya mendorong anda untuk 

bertobat dan mencari pengampunan sebelum terlambat. 

Itu sebabnya kita tidak punya waktu untuk menyelami ke dalam lebih dari empat atau lima bagian dalam 

Kitab Suci. Kita sudah mempunyai empat atau lima bagian yang kita dalami. Kita tidak perlu menambah 

satu lagi, namun dalam Perjanjian Baru kita menemukan cara tentang tentang bagaimana konflik 

ditangani di dalam gereja. Ini terdapat dalam Matius 18, 1 Korintus 5, dan teks-teks yang lain. Ini adalah 

sesuatu yang sedang didalami oleh para penatua dalam gereja ini. Saya mendorong para penatua untuk 

terus mendalaminya. Kita perlu memahami secara alkitabiah tentang bagaimana mengatasi konflik di 

dalam gereja. Tetapi cukup untuk mengatakan pada saat ini bahwa penyelesaian konflik dalam 

pernikahan harus dilakukan dalam konteks gereja. Dalam gerejalah konflik harus ditangani, dan karena 

itu kita tidak bisa mengabaikan penyelesaian masalah perceraian oleh gereja sendiri, dan kita tidak bioleh 

membiarkan hal itu diserahkan kepada pemerintah untuk mengatur bagaimana pernikahan itu. Saya 

tidak mencoba untuk menjadi seorang revolusioner di sini. Namun ini adalah ajaran Alkitab tentang 

bagaimana kita harus menanggapi konflik ini di antara satu dengan yang lain, terutama yang berkaitan 

dengan perceraian. 

Apa yang seharusnya kita lakukan dalam gereja? Ada dua hal yang utama. Apa yang harus kita lakukan? 

Yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 6, kita mendiskreditkan kesaksian 

gereja bilamana kita menyelesaikan masalah ini di hadapan orang-orang yang belum percaya. Paulus 

berkata, "Selesaikan masalah ini dalam gereja." Kita mendiskreditkan kesaksian gereja, dan kedua, kita 

mempermalukan nama Kristus. Apa yang kita katakan kepada sistem pengadilan yang semakin tidak 

memberi tempat kepada Allah ketika setengah dari kasus perceraian yang mereka tangani adalah yang 

terkait dengan orang-orang Kristen? Apa yang kita katakan tentang kemuliaan Kristus dan kasih Kristus, 

tentang gambaran Kristus dan pengantinNya? Apa yang kita katakan kepada dunia ketika kita menangani 
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konflik seperti ini? Kita mendiskreditkan kesaksian gereja dan mempermalukan nama Kristus. Jadi apa 

yang harus gereja lakukan?  

Berikut ini adalah tanggung jawab gereja, yang dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, kita saling 

menghibur dengan kasih. Kita berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Kita tidak mengisolasi satu sama 

lain. Kita tidak mengisolasi diri dari masalah-masalah dalam kehidupan masing-masing. Kita tidak 

mengabaikan satu sama lain. Kita berjalan bersama satu dengan yang lain. Kita saling melayani. Kita 

mendukung satu sama lain. Kita menolong saudara-saudara yang mengalami perceraian, kita menopang 

mereka, kita  menguatkan mereka, kita melayani mereka, kita membantu mereka, dan kita menguatkan 

anak-anak mereka. Inilah yang kita lakukan dalam gereja. Kita adalah satu keluarga orang beiman, satu 

komunitas orang beriman. Dan bilamana saudara-saudara kita sedang berjalan melalui kesulitan-

kesulitan dalam pernikahan mereka, kita berjalan bersama mereka. Kita tidak mengabaikan atau 

mengisolasi pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh saudara-sudara kita. Kita berjalan 

bersama, dan kita membantu mereka. Kita menangis bersama mereka, menangis di hadapan Firman 

bersama mereka. Kita saling menghibur dengan kasih. Kita menangis bersama mereka di hadapan Firman 

dan bagaimana Firman itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. 

Kedua, kita tidak hanya menghibur satu sama lain dengan kasih, tetapi juga kita memperhadapkan satu 

kepada yang lain dengan kebenaran. Kita memperhadapkan satu kepada yang lain dengan kebenaran. 

Kita harus berhati-hati dalam penghiburan yang kita berikan agar kita tidak menghibur dengan kepalsuan, 

agar kita tidak menghibur dengan kebohongan. Sama sekali bukanlah penghiburan kalau kita menghibur 

dengan dusta. Dan yang terlalu sering terjadi ketika kita berhadapan dengan masalah ini ialah bahwa kita 

berada dalam situasi di mana kita ingin menghibur orang. Kita mengatakan apa yang kita rasakan sebagai 

yang terbaik, terlepas dari apa yang Kitab suci katakan. Atau kita bahkan memelintir Kitab Suci untuk 

membuatnya mengatakan apa yang sesuai dengan jalan pikiran kita tentang apa yang terbaik. Kita perlu 

percaya Firman ini. Kita perlu percaya Firman ini. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah. Kebenaran ini 

bukanlah kebenaran yang mudah. Ini adalah kebenaran yang sulit, dan saya tahu bahwa itu akan menjadi 

sulit, bahkan bagi banyak orang di ruangan ini. Dalam jangka pendek, sulit untuk memperhadapkan satu 

kepada yang lain dengan kebenaran. Saya percaya bahwa dalam jangka panjang, Firman ini akan 

membawa berkat yang tak terhitung jumlahnya untuk generasi-generasi mendatang, dan itu akan 

membawa harapan yang alkitabiah untuk setiap orang di ruangan ini. Firman itu adalah baik. Firman itu 

dapat dipercaya. 

Inilah sebabnya mengapa Amsal 27:6 mengatakan, "Seorang kawan memukul dengan maksud baik." Saya 

berdoa agar jika ada luka-luka malam ini, bahwa anda akan mendengar kata-kata dari seorang kawan. 
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Saya berdoa untuk itu. Kita saling menghibur dengan kasih dan memperhadapkan satu kepada yang lain 

dengan kebenaran. Kita tidak saling mengabaikan, tidak saling mengisolasi. Kita tidak membiarkan satu 

sama lain untuk berjalan melalui perjalanan rohani mereka sendirian saja. Kita tidak menghibur tanpa 

memperhadapkan saudara kita dengan kebenaran. Bukanlah satu penghiburan jika kita menghibur 

dengan dusta.  Demikian juga, kita tidak memperhadapkan saudara kita dengan kebenaran tanpa 

menghiburnya. Kita tidak membawa kebenaran tanpa menghibur dan menangis bersama saudara kita, 

tanpa berjalan bersamanya. Baik menghibur maupun menyatakan kebenaran adalah penting. Saya 

berdoa agar kedua hal ini akan tampak jelas dalam keluarga orang beriman. Saya berdoa agar kedua hal 

ini akan terwujud. 

Jadi kebenaran apakah yang kita bawa ketika kita menghibur mereka yang bercerai? Apa yang Allah 

katakan tentang perceraian? Yang ingin saya tunjukkan adalah empat kebenaran berdasarkan teks-teks 

ini, dan banyak hal di sini yang terfokus pada satu bagian saja secara khusus. Empat kebenaran yang 

menyangkut Allah dan perceraian. Bagaimana Allah menanggapi perceraian? Kita akan mulai dengan 

kebenaran pertama. Allah yang menciptakan pernikahan. Ini adalah yang dikatakan dalam Kejadian 2:24 

yang dikutip dalam Matius 19. Allah yang menciptakan pernikahan. Yesus mengutip Kejadian 2:24 ini 

dalam Matius 19:5 dan 6, "Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan 

istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. 

Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Allah yang menciptakan 

dan mengadakan pernikahan. Kta hanya akan melihat hal ini secara singkat, tetapi cukup jelas dari Kitab 

Suci bahwa pernikahan adalah permanen. Pernikahan adalah permanen. Alkitab mengajarkan hal ini 

dengan sangat jelas. Inilah yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 19. Hanya Allah yang dapat 

menciptakan pernikahan, dan sebagai akibatnya, hanya Allah yang dapat membubarkan pernikahan itu. 

Hanya Allah yang dapat menciptakan pernikahan, dan karena itu hanya Allah yang dapat membubarkan 

pernikahan itu. 

Saya ingin berbagi dengan anda sebuah kutipan di sini dari seorang pria bernama Jay Adams. Orang ini 

telah menulis banyak buku tentang konseling menurut Alkitab, dan kutipan ini begitu kuat maknanya. 

Dengarkan apa yang ia katakan. "Jika pernikahan berasal dari manusia, maka manusia akan memiliki hak 

untuk menyingkirkannya, tetapi karena Allah yang melembagakan pernikahan, hanya Dia yang berhak 

untuk melakukannya. Pernikahan adalah suatu lembaga yang mencakup pernikahan individu-individu. 

Pernikahan tunduk pada aturan dan ketetapan yang dibuat oleh Allah. Individu-individu dapat menikah, 

bercerai, dan menikah lagi hanya jika, dan bilamana, dan bagaimana Allah mengatakan bahwa mereka 

boleh melakukannya tanpa berbuat dosa. Negara telah diberi tugas untuk memelihara ketertiban, namun 
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negara tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan aturan mengenai pernikahan dan 

perceraian. Itu merupakan hak prerogatif Allah." Saya akan mengambil langkah yang lebih dalam. Anda 

dan saya tidak memiliki hak atau kompetensi untuk menentukan aturan tentang pernikahan dan 

perceraian. Itu adalah hak prerogatif Allah. Dan ini benar-benar merupakan titik awal dalam banyak hal, 

karena pertanyaan yang harus kita hadapi ketika kita sampai pada teks-teks ini adalah: Apakah kita akan 

menyerahkan hidup kita kepada Firman ini? Kita tidak bisa mendekati Firman ini malam ini dengan 

berpikir, "Saya akan menunggu dan melihat apa yang dikatakan oleh Firman ini dan kemudian baru 

mempertimbangkan apakah saya akan mematuhinya." Ini bukanlah cara yang memuliakan Allah, 

bukanlah cara yang berpusat pada Allah, dalam menanggapi Firman. Apakah kita menyerahkan hidup kita 

kepada FirmanNya? Ini adalah hak prerogatif Allah. Hanya Dia yang bisa menciptakan pernikahan, dan 

hanya Dia yang dapat membubarkan pernikahan. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan apa yang 

Allah katakan tentang pernikahan dan perceraian. 

Pernikahan adalah permanen. "Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh 

manusia." Tidak hanya bahwa pernikahan itu permanen, tetapi juga pernikahan adalah suatu perjanjian. 

Ini adalah yang dikatakan sejak awal dalam kitab Kejadian. Inilah yang telah kita bicarakan. Allah adalah 

Allah yang memelihara perjanjian. Saya berbicara dengan seorang pengacara pagi ini yang mengingatkan 

saya tentang perbedaan antara kontrak dengan perjanjian, di mana kontrak dapat dibatalkan. Bilamana 

kontrak itu dilanggar, anda dapat pergi ke otoritas yang lebih tinggi dan berkata, "Orang ini perlu dimintai 

pertanggungjawaban berdasarkan kontrak ini," dan orang tersebut bertanggung jawab untuk itu, dan 

kemudian kontrak itu dibatalkan. Perjanjian berbeda. Perjanjian tidak dapat dilanggar. Anda pergi ke 

otoritas yang lebih tinggi dan berkata, "Orang ini telah menandatangani perjanjian, dan mereka harus 

memeliharanya." Mereka harus memeliharanya. Allah adalah Allah yang memelihara perjanjian. Apa yang 

pernah kita bicarakan sebelumnya ialah bahwa pernikahan adalah satu refleksi dari perjanjian yang paling 

berharga -- perjanjian yang berkaitan dengan relasi antara Kristus dengan pengantinNya, yakni Kristus 

dengan gerejaNya, Kristus dengan umatNya. Pernikahan adalah satu demonstrasi kepada dunia tentang 

perjanjian antara Kristus dengan umatNya. 

Anda ingin melihat bagaimana Kristus mengasihi umatNya? Lihatlah bagaimana seorang suami mengasihi 

istrinya. Anda ingin melihat bagaimana umatNya mengasihi Kristus? Lihatlah bagaimana seorang istri 

mengasihi suaminya. Sebagai akibatnya, perceraian memfitnah perjanjian Kristus dengan umatNya, dan 

menunjukkan kepada dunia suatu kebohongan tentang Kristus dan umatNya. Kenyataannya adalah, 

seandainya ada suatu hari bilamana Kristus menceraikan umatNya, maka akan baik-baik saja bagi seorang 

pria untuk menceraikan istrinya atau bagi seorang istri untuk menceraikan suaminya. Tetapi sampai hari 
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itu datang, dan hari tersebut tidak akan pernah datang, maka pernikahan adalah tetap merupakan suatu 

perjanjian yang harus dipelihara demi kemuliaan Kristus, suatu demonstrasi tentang perjanjian Kristus 

kepada dunia di sekitar kita. Inilah sebabnya mengapa kita perlu melihat ayat-ayat ini dengan rendah hati 

dan dengan keyakinan yang besar pada malam ini, karena kemuliaan Kristus di dunia ini terikat dengan 

makna pernikahan. Dan kita harus memahami teks-teks ini dalam konteks budaya masa kini yang 

memberi peluang bagi perceraian, di mana kita dapat melakukan Firman ini berdasarkan pentingnya 

pernikahan secara kekal. Tuhan menciptakan pernikahan. Ini adalah permanen, dan itu adalah suatu 

perjanjian. 

Kedua, bagaimana Allah menanggapi perceraian? Kebenaran kedua, Allah membenci perceraian. Inilah 

bagian yang belum kita baca, tetapi hal ini secara harfiah merupakan kutipan dari kitab Maleakhi, yakni 

Maleakhi 2:16. Allah membenci perceraian. Allah yang menciptakan pernikahan. Perceraian pada 

dasarnya bertentangan dengan tujuan Allah bagi pernikahan dalam penciptaan. Karena itu Ia membenci 

perceraian. Yang menarik adalah bahwa Yeremia 3:8 berbicara tentang bagaimana Allah dan relasiNya 

dengan umatNya, yakni bangsa Israel yang tidak setia, di mana digunakan perkataan "perceraian" di sana. 

Ayat itu berbicara tentang Allah dan relasiNya dengan umatNya. Jadi ketika kita mendengar bahwa Allah 

membenci perceraian, apa artinya itu? Ketika Anda mendalami Maleakhi 2, menurut saya terdapat dua 

hal utama. Pertama, Allah membenci penyebab perceraian. Ia membenci penyebab perceraian.  

Perceraian selalu merupakan akibat dosa. Dosa adalah penyebab perceraian. Perceraian selalu 

merupakan akibat dosa. Ini adalah makna Ulangan 24. Itulah yang Yesus singgung dalam Matius 19. Ia 

mengatakan, "Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu karena kekerasan hatimu." Alasan 

mengapa perceraian diizinkan ialah karena hatimu keras terhadap Tuhan, terhadap satu sama lain. 

Perceraian selalu merupakan akibat dosa. Kita telah berbicara tentang ini. 

Pernikahan adalah penyatuan dua orang sangat berdosa seumur hidup. Sebagai akibatnya, tidak ada 

pernikahan yang sempurna. Jika anda masih lajang, dan anda merindukan satu pernikahan yang ideal, 

satu pernikahan yang sempurna, itu tidak akan tergenapi. Saya telah mengalaminya. Istri saya bahkan 

telah lebih mengalaminya. Jika anda berbicara dengan Heather, anda akan mendapatkan banyak alasan 

tentang bagaimana pernikahan itu tidak sempurna. Pernikahan itu tidak sempurna karena dosa yang 

terlibat dalam gambaran seorang pria dan seorang wanita. Setiap suami dalam ruangan ini, setiap istri 

dalam ruangan ini memiliki dosa -- cenderung kepada dosa yang mempengaruhi cara kita berhubungan 

satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita membutuhkan Injil dalam pernikahan kita. Kita telah berbicara 

tentang hal itu, tetapi saya ingin agar kita berpikir tentang bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

perceraian, bagaimana hal tersebut membawa kita ke perceraian. Dosa menciptakan konflik. Dan bukan 
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hanya bahwa dosa mengakibatkan perceraian, tetapi juga sangat sulit untuk berjalan melalui proses 

perceraian tanpa berbuat dosa, dan inilah yang saya maksudkan dengan itu. 

Jelas bahwa dalam sebagian besar keadaan yang kita hadapi, ini adalah gambaran yang kita miliki dalam 

Alkitab. Dalam perceraian ada suami atau istri yang dianggap sebagai pihak yang disakiti, atau sebagai 

pihak yang menyakiti. Beberapa orang biasanya mengatakan, "Dia adalah pihak yang bersalah," atau "Dia 

adalah pihak yang tidak bersalah." Tetapi menurut saya ungkapan-ungkapan seperti itu tidak sesuai 

dengan Kitab Suci, karena sebenarnya tidak ada pihak yang tidak bersalah. Tidak ada pihak dalam 

pasangan suami-istri yang tidak berdosa. Kita akan membicarakan hal ini. Kita akan berbicara tentang 

kasus-kasus tertentu, tentang alasan-alasan untuk perceraian. Ada pihak yang telah melakukan 

kesalahan, dan ada pihak yang telah dilukai. Yang terjadi adalah bahwa bahkan ketika pihak yang dilukai 

sedang melewati proses perceraian tersebut, walaupun dilakukan berdasarkan alasan-alasan alkitabiah 

yang kita akan kita bicarakan sebentar lagi, sangat sulit bagi pihak tersebut untuk tidak berbuat dosa 

dalam proses perceraian itu. Khususnya, dunia ini mendorong adanya rasa kepahitan, semangat 

kebencian atau dendam untuk mulai berakar dan bertumbuh, dan pihak yang dilukai tersebut akan 

berkata, "Lihatlah apa yang ia lakukan kepada saya."  

Dan jangan lupa, dosa satu pihak membenarkan dosa pihak yang lain dalam pasangan tersebut, dan efek 

bola salju dari dosa itu akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan keinginan Allah untuk 

adanya rekonsiliasi dan pemulihan telah disingkirkan dalam keadaan seperti itu. Saya tidak mengatakan 

bahwa ini merupakan hal yang mudah bagi setiap pasangan dalam situasi ini. Saya sama sekali tidak 

memaksudkan demikian. Saya juga tidak percaya bahwa Alkitab mengatakan bahwa itu akan mudah 

dilakukan. Menurut saya, Yesus tidak memaksudkan bahwa adalah mudah untuk tidak berbuat dosa 

dalam situasi seperti itu, namun Yesus mengatakan bahwa tidak boleh melakukan dosa dalam situasi-

situasi demikian. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah. Alkitab tidak mengatakan bahwa itu mudah, 

namun Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita tidak sendirian dalam keadaan demikian. Anda 

memiliki pribadi Kristus, kehadiran Kristus, dan semua sumber daya ilahi yang Kristus miliki untuk anda, 

dan kita harus melarikan diri dari dosa setiap saat dan tidak boleh membiarkan satu dosa membenarkan 

dosa yang lain. Hindarilah dosa setiap saat. Perceraian selalu merupakan akibat dosa. Tolaklah dosa. 

Larilah menuju Kristus. Larilah kepada Injil. Perceraian selalu merupakan akibat dosa. 

Kedua, perceraian hampir selalu mengandung dosa. Perceraian hampir selalu mengandung dosa. Kita 

akan melihat sebentar bahwa ada beberapa alasan di mana Allah mengijinkan perceraian. Jadi jika Alkitab 

berkata bahwa Allah membenci perceraian, itu tidak berarti bahwa dalam setiap keadaan perceraian 

seharusnya tidak pernah terjadi. Kita akan melihat beberapa alasan yang mungkin untuk adanya 
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perceraian menurut Kitab Suci, dan semua alasan itu bersifat sangat sempit, dan berdasarkan alasan-

alasan  yang sangat sempit tersebut, perceraian tersebut tidak mengandung dosa. Sebaliknya, perceraian 

yang dilakukan di luar dari alasan-alasan tersebut mengandung dosa. Bilamana kita melakukan 

perceraian yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sangat sempit tersebut, maka kita berdosa. 

Jadi perceraian tidak selalu, tetapi hampir selalu mengandung dosa, dengan pengecualian pada alasan-

alasan yang sangat sempit ini, yang akan kita bicarakan sbentar. Allah membenci penyebab perceraian. Ia 

membenci dosa yang mengarah ke perceraian. Tidak hanya penyebab perceraian yang dibenciNya, tetapi 

juga Allah membenci konsekuensi dari perceraian. 

Perceraian secara negatif mempengaruhi keturunan fisik. Ini adalah konteks Maleakhi 2. Anda melihat 

satu ayat sebelum Maleakhi 2:15 yang berbicara tentang unit keluarga. Kita telah melihat hal ini, 

bagaimana keluarga adalah sarana yang Allah gunakan untuk membesarkan anak-anak, dan memajukan 

Injil melalui rumah tangga. Sedangkan perceraian merusak rancangan yang Allah telah tentukan bagi 

rumah tangga. Allah jelas tahu apa yang Ia bicarakan dalam teks ini. Ada implikasi-implikasi emosional 

yang akan dialami oleh seorang anak yang tidak lagi hidup dengan ayah atau ibunya, yang tiba-tiba 

mendapati dirinya berada di tengah perdebatan tentang perjanjian di antara orangtua, atau dalam 

perselisihan tentang hak asuh, atau bahwa ia menemukan dirinya seringkali sebagai pion antara ibu 

dengan ayah yang sedang dalam konflik satu dengan yang lain. Ada juga implikasi-implikasi keuangan dari 

rumah tangga yang hanya memiliki orang tua tunggal, di mana tekanan dialami bukan hanya oleh orang 

tua, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Demikian juga perceraian membawa implikasi-implikasi sosial 

dan implikasi-implikasi rohani. 

Ini adalah salah satu pokok di mana saya ingin berhati-hati sekali, karena ada orang-orang yang sudah 

bercerai, dan ada anak-anak yang keluarganya telah bercerai, dan bahkan ketika kita melihat bahwa Allah 

membenci konsekuensi dari perceraian dan bagaimana perceraian secara negatif mempengaruhi 

keturunan fisik. Pada saat yang sama, Allah tidak meninggalkan anda sendirian untuk berjalan melalui 

akibat-akibat dari perceraian tersebut. Ia berjalan bersama anda melewati akibat-akibat tersebut. Ia tidak 

membiarkan anda berjalan sendirian melewati akibat-akibat tersebut. Ia tidak pernah meninggalkan 

anda. Ia tidak meninggalkan kita sebagai umatNya. Kita masih akan membicarakan hal ini. 

Jika anda sudah menikah, saya mendorong anda pada titik ini untuk tidak mengikuti mitos-mitos tentang 

perceraian, misalnya yang mengatakan, "Saya hanya ingin bercerai, supaya masalah ini selesai." Masalah 

itu tidak akan selesai. Hal itu akan terus bersama kita, bahkan akan jauh lebih rumit. Juga jangan 

menerima mitos perceraian yang mengatakan, "Anak-anak akan menjadi lebih baik pada akhirnya." Allah 
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berkata, "Aku membenci konsekuensi dari perceraian." Ia berkata, "Bahkan jika salah satu pihak dari 

pasangan itu adalah orang yang tidak percaya, tetaplah dalam pernikahanmu demi anak-anakmu." 

Perceraian secara negatif mempengaruhi keturunan fisik. Sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa bukan 

hanya anak-anak yang terpengaruh, tetapi juga orang tua, kakek-nenek, dan cucu-cucu ikut menanggung 

akibatnya. Perceraian secara negatif mempengaruhi keturunan fisik, dan perceraian secara negatif 

mempengaruhi keturunan rohani. Kita telah membicarakan hal ini. Akibat-akibat perceraian dan 

pengkhianatan terhadap Kristus adalah nyata dalam dunia ini. Kita menghambat kemajuan Injil di dunia 

jika kita merendahkan makna kasih Kristus bagi umatNya yang tergambar dalam pernikahan. Jadi, demi 

orang-orang yang Kristus kasihi sampai kekekalan, dengarlah apa yang Allah katakan tentang perceraian. 

Ia membenci penyebab perceraian dan membenci konsekuensi perceraian. 

Setelah kita melihat dua kebenaran tersebut, yakni Allah menciptakan pernikahan dan Allah membenci 

perceraian, maka kebenaran yang ketiga ialah: Allah menetapkan peraturan perceraian. Perceraian, 

sebagaimana telah kita lihat, bukanlah rencana Allah yang asli. Dalam hal ini, Ia tidak pernah 

menghendaki perceraian, tetapi apa yang kita baca dalam Ulangan 24, Matius 19, Markus 10, Lukas 16, 

dan 1 Korintus 7, ialah  bahwa perceraian adalah kenyataan, dan Allah telah menetapkan peraturan 

tentang kenyataan tersebut. Saya ingin berhati-hati sekali, bahkan dengan cara saya menggunakan 

perkataan itu, karena saya tidak ingin mengajarkan apa yang Alkitab tidak ajarkan. Dengan mengatakan 

bahwa Allah telah menetapkan peraturan tentang perceraian, saya tidak bermaksud bahwa menurut 

ajaran Alkitab, Allah memberi dorongan untuk perceraian. Ini bukanlah dorongan Allah agar perceraian 

dilakukan. Sewaktu-waktu ada orang yang bahkan salah memahami apa yang Paulus katakan dalam 1 

Korintus 7, "Ini saya katakan menurut pendapatku (saya, bukan Tuhan)." Mereka berkata, "Paulus baru 

saja memberikan pendapatnya di sini." Bukan demikian. Yang Paulus maksudkan ialah bahwa ia membuat 

perbedaan ketika ia mengutip langsung dari ucapan Yesus dengan ketika ia tidak mengutip langsung. 

Ketika ia berkata, "Aku mengatakan ini, bukan Tuhan," yang ia mau katakan adalah, "Roh Kudus, melalui 

Firman Allah, memberikan sesuatu yang segar kepada kita melalui kata-kataku, namun ini tetap adalah 

Firman." 

Hal ini penting, karena ketika kita melihat apa yang akan segera kita lihat, ini bukan hanya semata-mata 

saran bagi kita untuk dipertimbangkan. Ini yang sering kita lakukan ketika kita mendekati Firman Allah, 

terutama ketika berkaitan dengan masalah perceraian ini. Seorang pendeta, konselor, pengacara, atau 

siapa pun dapat semaunya menggunakan alasan dari Firman Allah untuk memelintir, mengubah, 

menambah, dan membuang hal tertentu. Ini bukanlah saran yang bersifat opsional bagi kita untuk 

dipertimbangkan. Ini adalah perintah dalam Alkitab yang harus ditaati. Allah tidak hanya memberikan 
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saran-saran kepada kita tentang cara menangani perceraian. Ia mengatakan kepada kita bagaimana 

perceraian harus ditangani, dan apa yang Ia lakukan adalah memberikan kepada kita dua landasan dalam 

mengatur perceraian, dua landasan bagi perceraian yang alkitabiah yang diijinkan oleh Allah. Kita akan 

mendalaminya satu per satu . 

Yang pertama adalah dalam Matius 19, Markus 10, dan Lukas 16. Secara khusus masalah ini disebutkan 

dalam Matius 19, juga dalam Matius 5:32, dan kemudian disinggung dalam 1 Korintus 7. Bahkan Paulus 

menempatkan hal ini secara berturut-turut dalam 1 Korintus 7, pertama dalam ayat 10 -11 dan kemudian 

dalam ayat 12-15. Apa yang Paulus bicarakan harus dipahami dalam dua konteks yang berbeda. Kita 

harus memahami hal ini sejak awal. Ada dua konteks yang berbeda untuk landasan ini. Konteks pertama 

adalah yang dikatakan dalam 1 Korintus 7:10-11, tentang perceraian di antara orang-orang percaya, para 

pengikut Kristus, sebagaimana yang Yesus katakan. Konteks yang kedua ialah yang Paulus katakan di sini 

dalam 1 Korintus 7:12-15, yakni perceraian antara seorang yang percaya dengan yang tidak percaya. Jadi 

ada dua konteks yang berbeda, dua alasan yang berbeda untu perceraian. Satu alasan berhubungan 

dengan perceraian di antara orang percaya. Alasan yang lain berhubungan dengan perceraian antara 

orang percaya dan yang tidak percaya. Karena itu, apakah suami atau istri adalah orang percaya ataukah 

bukan orang percaya akan memiliki implikasi besar tentang bagaimana kita mendekati masalah 

perceraian dalam dua situasi yang berbeda tersebut. 

Jadi kita akan mulai dengan situasi yang pertama, yang dikatakan dalam Matius 19, yakni perceraian di 

antara orang percaya. Pada waktu itu sekelompok orang datang kepada Yesus dan menanyakan tentang 

apa yang dimaksudkan dalam Ulangan 24. Anda sudah melihat bahwa Ulangan 24 berbicara tentang apa 

yang harus dilakukan jika seorang pria menikahi seorang perempuan dan kemudian pria ini menemukan 

bahwa istrinya telah melakukan hal yang memalukan dan tidak senonoh. Perdebatan dalam Yudaisme 

abad pertama adalah apa sebenarnya maksud teks ini. Apa yang dimaksudkan dngan sesuatu yang tidak 

senonoh tentang perempuan tersebut? Ada dua pandangan utama tentang hal ini. Pandangan yang 

pertama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak senonoh tentang perempuan itu mengacu pada perilaku 

yang tidak sopan, mungkin sekali percabulan. Karena itu ada orang-orang dalam Yudaisme abad pertama 

yang berada dalam kerumunan orang ketika Yesus berbicara dengan mereka, berpikir bahwa perceraian 

harus terjadi karena percabulan atau perilaku yang tidak sopan seperti itu. 

Kemudian ada pandangan yang kedua tentang apa artinya melakukan sesuatu yang tidak senonoh, yang 

mengatakan, "Ini bisa berlaku untuk hal apa pun, bukan hanya percabulan." Jika seorang istri melakukan 

sesuatu yang tidak menyenangkan kepada suaminya, maka suami dapat menceraikannya. Itu sebabnya 
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mengapa mereka bertanya dalam Matius 19:3, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya 

dengan alasan apa saja?" Ini telah menjadi pendapat yang dominan pada masa itu. Mereka berpendapat, 

"Selama anda mempunyai alasan yang baik, maka anda dapat melakukan perceraian." Selama anda 

mempunyai alasan yang baik, anda dapat melakukan perceraian. Ini juga adalah pemikiran yang berlaku 

di dunia kita masa kini. Carilah alasan yang baik. Dan Yesus di sini menanggapi pemikiran tersebut, dan 

inilah yang Yesus maksudkan dalam ayat 9, "Tetapi Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang menceraikan 

istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina." Jadi ada satu pengecualian 

yang disebutkan di sini. Hal yang menarik adalah bahwa pengecualian ini tidak disebutkan dalam Markus 

10, juga tidak disebutkan dalam Lukas 16, dan juga tidak disebutkan dalam 1 Korintus 7. Beberapa orang 

mengatakan, "Itu berarti itu bahwa sebenarnya tidak ada pengecualian." Namun anda dapat melihatnya 

dalam Matius 5:32 di mana dengan jelas Yesus mengatakan, "Kecuali karena zinah." Jadi inilah alasan bagi 

perceraian di antara orang percaya. Ada satu alasan untuk perceraian di antara orang percaya, dan alasan 

itu adalah perzinahan di mana suami atau istri yang berzinah tersebut tidak bertobat. 

Perhatikan apa yang ditekankan di sini. Maksud Matius 19:9 dalam terjemahan New International Version 

(NIV) ialah "except for marital unfaithfulness," atau  "kecuali karena ketidaksetiaan dalam perkawinan," 

sedangkan dalam kebanyakan terjemahan yang lain penekanannya ialah  "except for sexual immorality," 

atau "kecuali karena percabulan atau pelanggaran seksual," yang merupakan terjemahan yang lebih baik. 

Perkataan dalam bahasa asli  Perjanjian Baru yang Yesus gunakan di sini adalah "porneia," yang darinya 

kita mendapatkan kata-kata seperti "pornografi" pada masa kini. Perkataan ini menekankan secara 

khusus dosa-dosa seksual. Anda bisa melihatnya di seluruh Kitab Suci, dalam berbagai jenis dosa seksual, 

tetapi secara khusus berkaitan dengan percabulan dan dosa seksual. Dalam konteks pernikahan, ini 

adalah dosa seksual yang membawa ke perzinahan. Jadi ini adalah dosa seksual dalam konteks 

pernikahan. Yesus mengatakan bahwa ada satu alasan untuk perceraian antara orang percaya, yaitu 

porneia atau dosa seksual atau percabulan. Di sini jelas bahwa Yesus baru saja mengambil pandangan 

yang umum pada masa itu dan kemudian sangat mempersempitnya.  

Coba tempatkan diri anda dalam cara berpikir dari mereka yang mendengar hal ini. Dengan latar 

belakang Perjanjian Lama, apakah anda ingat hukuman apa yang diberikan bagi orang yang berzinah 

dalam Perjanjian Lama? Hukumannya adalah kematian. Saya hanya ingin agar kita merenungkan makna 

kenyataan ini. Yesus jelas tidak mengajarkan bahwa jika seseorang berzinah maka ia harus mati. Ini 

bukanlah yang Ia ajarkan di sini dalam Perjanjian Baru, melainkan yang Ia katakan adalah bahwa ada satu 

alasan untuk perceraian di antara orang percaya, dan itu yang dikaitkan dengan kematian dalam 

Perjanjian Lama, yakni perzinahan. Saya ingin agar anda memahami keseriusan yang Yesus tunjukkan 
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tentang perceraian. Perzinahan menyebabkan kematian, dan ini dapat mebawa kepada perceraian. 

Mengapa perzinahan? Mengapa perzinahan? Mengapa porneia? Mengapa perkataan ini? Hal ini terkait 

kembali dengan apa yang Yesus telah katakan dalam ayat 5, ketika Ia mengutip dari Kejadian 2:24, "Sebab 

itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu 

menjadi satu daging." Dan apa yang terjadi dalam perzinahan? Yang terjadi ialah bahwa di tengah 

persatuan daging ini masuklah orang lain ke dalamnya, dan suami atau istri tersebut mempermalukan, 

merendahkan, dan tidak menghormati pasangannya dengan membawa orang lain ke dalam persatuan 

daging tersebut. Yesus mengatakan bahwa hal ini adalah sangat serius, dan itu menjadi alasan untuk 

boleh bercerai. Saya menggunakan ungkapan "boleh bercerai," karena maknanya penting dalam Matius 

19. Yang Yesus lakukan di sini bukanlah menyetujui pandangan kelompok orang yang mengajukan 

pertanyaan tersebut. Mereka yang bertanya ini melihat ke Ulangan 24 yang berbicara tentang 

percabulan, dan mengatakan bahwa jika perceraian terjadi maka perzinahan adalah mudah untuk 

dilakukan, perzinahan akan terjadi. Namun Yesus di sini bukan memberikan satu perintah lagi, di mana 

ketika terjadi perzinahan maka perceraian harus terjadi. Kita tidak mendapatkan perintah di sini. 

Sebaliknya, apa yang Yesus katakan adalah bahwa perceraian adalah mungkin dalam situasi ini. 

Perceraian adalah mungkin dalam situasi ini, ketika suami atau istri, demi keuntungan pribadi telah 

merendahkan, melecehkan, mempermalukan, dan tidak menghormati persatuan daging di antara 

mereka. Perceraian adalah mungkin, dan di sinilah titik di mana kita mulai melihat implikasi dari Injil 

terhadap perceraian. Karena Yesus tidak mengatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Lama, dan tanpa 

Injil, maka kalau perzinahan terjadi berarti perceraian harus terjadi segera. Dalam terang Injil dan 

Perjanjian Baru, dosa perzinahan bukanlah alasan untuk segera melakukan perceraian. Dalam Matius 19 

Yesus mengambil pendekatan yang sangat menekankan penebusan bagi perceraian dalam kaitannya 

dengan perzinahan. Perceraian adalah mungkin dalam situasi ini, dan perhatikan apa yang Yesus katakan 

di sini. "Perceraian di antara orang percaya tidak pernah diinginkan untuk terjadi." Inilah yang Yesus 

maksudkan di sini. Ketika anda menanggapi konflik dalam pernikahan, perceraian adalah mungkin dalam 

situasi ini, tetapi itu tidak diwajibkan untuk terjadi dalam situasi ini, karena perceraian antara orang 

percaya tidak pernah diinginkan. Kita bukannya mencari alasan agar bercerai. 

Jangan lewatkan itu. Ini adalah latar belakang dari kelompok orang yang datang menemui Yesus dalam 

Matius 19. Mereka melihat Taurat secara lahiriah saja, sebagai satu daftar cek tentang aturan-aturan 

yang dapat dilanggar, dan berkata, "Di mana saya dapat menemukan dalam Taurat sesuatu yang dapat 

saya pakai sebagai alasan untuk perceraian?" Dan Yesus melawan mentalitas seperti ini. Kita harus sadar 

tentang hal ini dan membiarkan Yesus menentang mentalitas ini di zaman kita juga. Para suami dan para 
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istri tidak boleh mencari alasan-alasan untuk perceraian. Jangan melihat Hukum Allah, Firman Allah, 

hanya sebagai satu daftar cek unntuk menemukan celah supaya bercerai. Ini bukan yang dimaksudkan. 

Ini adalah inti dari apa yang Yesus katakan di sini. Yesus mau mengatakan bahwa bahkan dalam keadaan 

yang terburuk, bahkan dalam keadaan di mana terjadi perzinahan, perceraian adalah mungkin dalam 

situasi demikian, namun perceraian tidak pernah diinginkan, dan perceraian di antara orang percaya 

bukanlah hal yang tidak dapat dihindari. Perceraian bukanlah hal yang tidak dapat dihindari. 

Hukum Yahudi mewajibkan adanya perceraian karena perzinahan. Yesus menentang hal itu. Inilah 

sebabnya mengapa perzinahan yang dimaksudkan dalam Matius 19 ialah perzinahan di mana suami atau 

istri yang melakukannya tidak bertobat. Di sini Yesus menunjukkan diriNya sebagai seorang Juruselamat 

yang radikal. Yesus sebagai Juruselamat yang sama radikalnya mengatakan hal tersebut dalam Lukas 17, 

"Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 

Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan 

berkata: Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Saya tidak dengan cara apa pun berpura-pura 

tahu tentang bagaimana rasanya berada pada tempat seorang suami atau istri yang memiliki istri atau 

suami yang telah berzinah. Namun inilah adalah gambaran dari Injil, yakni bahwa dosa bukanlah akhir 

cerita. Menurut saya Yesus tidak memaksudkan bahwa memaafkan adalah selalu mudah. Menurut saya, 

Yesus mau mengatakan kepada mereka dalam Matius 19 dan juga kepada kita. "Aku datang untuk 

mengampuni dosa-dosamu. Aku mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu, untuk 

memperhitungkan kamu sebagai orang yang benar di hadapan Allah, untuk menunjukkan kasih yang 

melebihi ketidaksetiaanmu kepadaKu, dan untuk memampukan kamu agar dapat mengasihi dengan cara 

yang sama." 

Ini adalah Injil dalam kaitannya dengan perceraian, dan kita harus sangat berhati-hati untuk tidak 

mengorbankan Injil dalam kaitan dengan perceraian. Perceraian bukannya tidak bisa dihindari. Pikirkan 

tentang hal ini. Jika demikian, maka itu berarti bahwa suami yang percaya atau istri yang percaya tidak 

harus berada dalam posisi di mana mereka sama sekali tidak dapat lagi memiliki harapan untuk 

menggenapi dan mematuhi kehendak Allah bagi hidup mereka. Tidak pernah demikian keadaannya. 

Selalu ada harapan karena Injil. Injil secara radikal mentransformasi perceraian. Tidak pernah perceraian 

itu tidak bisa dihindari, karena suami dan istri akan berusaha mencari rekonsiliasi. Rekonsiliasi selalu 

merupakan tujuan Injil. Rekonsiliasi dan restorasi atau pemulihan selalu merupakan tujuan Injil, selalu 

merupakan tujuan Injil. Inilah yang Yesus ingin tekankan. Itulah juga yang Paulus ingin tekankan. Tentu 

kenyataannya adalah bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita dalam ruangan ini yang dapat 

mengontrol orang lain, dan kita tidak dapat mengontrol suami atau kita. Jadi ada situasi-situasi di mana 
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seorang suami atau seorang istri terus menerus melakukan dosa perzinahan dan tidak bertobat dari 

dosanya, sedangkan istrinya atau suaminya yang telah disakiti hatinya oleh perzinahan itu, oleh kuasa 

Injil -- dan hanya mungkin oleh kuasa Injil --, siap untuk memaafkan, ingin untuk memaafkan, tetapi 

suaminya atau istrinya terus melakukan dosa tersebut dan tidak bertobat. Dalam siatusi seperti itu Yesus 

mengatakan bahwa adalah mungkin untuk bercerai berdasarkan alasan tersebut. Rekonsiliasi selalu harus 

menjadi tujuan, dan Kitab Suci, misalnya Matius 18, 1 Korintus 5, dan 1 Yohanes, mengajarkan kepada 

kita tentang bagaimana menghadapi orang percaya yang tidak bertobat dan yang bertahan dalam dosa 

mereka. Selalu ada cara yang alkitabiah untuk itu, dan itu sebabnya mengapa perceraian harus ditangani 

dalam konteks gereja, karena ada cara yang dapat ditempuh untuk menangani masalah itu dalam gereja. 

Yesus mengatakan bahwa perceraian adalah mungkin dalam situasi ini. Ini adalah alasan yang pertama. 

Alasan kedua berkaitan dengan perceraian antara orang percaya dengan yang tidak percaya. Ini adalah 

konteks yang sama sekali berbeda. Ada satu alasan untuk perceraian di antara orang percaya, dan ada 

satu alasan lain untuk perceraian antara orang percaya dengan yang tidak percaya. Paulus menuliskannya 

dalam 1 Korintus 7. Alasan itu ialah adanya satu pihak yang belum percaya. Paulus menulis surat ini untuk 

satu jemaat yang masih muda, yang mempunyai banyak orang Kristen baru. Kenyataannya adalah banyak 

suami dan istri telah menikah, dan istri atau suami tersebut datang untuk beriman kepada Kristus setelah 

mereka menikah, sehingga satu pihak sudah percaya dan pihak yang lain belum percaya. Salah satu pihak, 

mungkin suami atau mungkin istri, belum sampai pada iman kepada Kristus, sedangkan yang lainnya 

sudah percaya. Jadi bagaimana anda menghadapi kenyataan ini? Bagaimana anda harus bersikap? Dan 

apa yang terjadi di Korintus ialah ada orang-orang yang mengajarkan bahwa akan lebih baik bagi anda 

untuk menceraikan suami atau istri anda. Jika anda adalah seorang Kristen, ceraikanlah suami atau istri 

anda. Akan lebih rohani jika anda bercerai dari suami atau istri anda dan menjadi lajang. Akan lebih baik 

untuk melakukan perceraian.  

Namun Paulus menentang pandangan tersebut. Ia mengatakan, "Tidak." Paulus mengatakan kepada 

suami atau istri yang sudah percaya, "Jangan menceraikan suami atau istri anda yang belum percaya. 

Hiduplah dalam damai dengan mereka demi anda, demi anak-anak anda, dan demi jiwa istri atau suami 

anda yang belum percaya. Tinggallah bersama mereka. Tetaplah dalam pernikahan anda." Tetapi 

kemudian Paulus mengakui -- ini adalah aturan untuk perceraian -- bahwa ada keadaan di mana suami 

atau istri yang belum percaya mungkin berkata, "Dengar, istri saya atau suami saya telah percaya kepada 

Kristus. Ia tidak akan lagi mau melakukan ini atau itu dengan saya, dan kehidupannya telah berbeda 

dengan kehidupan saya, mereka berdoa dan mempelajari Firman Tuhan, hidup dalam  kekudusan, karena 

itu saya tidak tahan lagi dengan pernikahan ini." Lalu, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 7:15, 
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suami atau istri yang tidak percaya itu meninggalkan istrinya atau suaminya yang sudah percaya, dan 

Paulus mengatakan, Kitab Suci mengatakan, bahwa suami atau istri yang sudah percaya harus 

membiarkan istrinya atau suaminya pergi. Dikatakan dalam 1 Korintus 7:15, "Tetapi kalau orang yang 

tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai." Bahkan Paulus berkata bahwa tidak hanya 

perceraian dimungkinkan dalam situasi demikian, melainkan juga bahwa perceraian adalah lebih baik. 

Lebih baik dalam arti bahwa biarkanlah ia bercerai. Jangan melawan situasi seperti itu. Anda selalu 

berdoa untuk rekonsiliasi. Sebagaimana kita lihat sebelumnya, perceraian tidak pernah diinginkan, dan 

bukannya tidak bisa dihindari. Namun jika suami atau istri yang tidak percaya itu pergi, maka perceraian 

adalah mungkin, bahkan lebih baik dalam situasi itu. Perceraian itu bukan diprakarsai oleh suami atau 

istri yang sudah percaya, melainkan oleh suami atau istri yang belum percaya. 

Inilah dua alasan yang diberikan dalam Kitab Suci untuk perceraian: perceraian di antara dua orang yang 

percaya didasarkan pada adanya perzinahan di mana suami atau istri yang berzinah tidak bertobat, dan 

perceraian di antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya didasarkan pada keinginan istri atau 

suami yang tidak percaya tersebut untuk bercerai. Jelas bahwa ini merupakan alasan-alasan yang sangat 

sempit, dan beberapa orang mengatakan bahwa Yesus tidak memberikan solusi yang praktis dalam 

Matius 19. Tentu Yesus memaksudkan adanya alasan-alasan yang lain juga. Paulus juga memberikan 

sesuatu yang tidak praktis. Mungkin yang Paulus maksudkan ialah bahwa ada suami atau istri yang sudah 

percaya tetapi yang bertindak seperti seorang yang tidak percaya. Itulah cara kita untuk mencoba 

memelintir hal-hal ini, dan kita dapat menemukan orang-orang yang akan membantu kita untuk 

memelintirnya. Namun perkataan porneia atau percabulan dan pelanggaran seksual ini benar-benar tidak 

memberi tempat kepada arti lain selain dosa seksual atau pelanggaran seksual. Gambaran ini sangat jelas 

dalam 1 Korintus 7 tentang orang percaya dan yang tidak percaya sesuai konteks di sini. 

Dan jelas bahwa ada hal-hal yang mungkin kita harapkan atau mungkin kita inginkan untuk dimasukkan 

juga ke dalam alasan-alasan ini. Hal-hal seperti pelecehan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, pelecehan 

emosional, ditelantarkan secara fisik, ditelantarkan secara seksual, ditelantarkan secara emosional, 

kurangnya kasih, kurangnya dukungan, dan kurangnya dorongan. Semua hal ini ditanggapi dalam Kitab 

Suci. Berita Kitab Suci tentang semua hal ini adalah sangat serius, namun Kita Suci menanggapi semuanya 

dalam konteks pernikahan. Dan saya ingin menekankan bahwa Kitab Suci menanggapi hal-hal ini dengan 

sangat serius. Dengan cara apa pun saya tidak mengatakan bahwa pelecehan, secara khusus, bukanlah 

hal yang serius. Ini adalah masalah yang sangat besar, dan tidak ada istri atau suami atau anak yang harus 

tinggal di sebuah rumah di mana mereka berada dalam bahaya karena suami yang kasar atau istri yang 

kasar. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dan ada cara-cara alkitabiah tentang bagaimana masalah-
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masalah ini harus ditangani, dan hal-hal tersebut harus ditangani dengan sangat serius dalam konteks 

gereja. Tetapi hal-hal tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasn alkitabiah untuk perceraian. Alasan 

untuk perceraian adalah perzinahan yang di mana suami atau istri yang berzinah itu tidak bertobat, dan 

adanya satu pihak dalam pasangan suami-istri yang tidak percaya. 

Berdasarkan apa yang telah kita pahami ini, kita dapat melihat teks-teks yang lain, terutama Markus 

10:10-12, di mana Yesus mengatakan, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan 

perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan 

laki-laki lain, ia berzina." Di sini kita berbicara tentang pernikahan kembali. Paulus mengatakan dalam 1 

Korintus 7:11, "Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya." Di 

sini saya sangat ingin berhati-hati, karena kita jelas tidak mempunyai waktu malam ini untuk mendalami 

secara lengkap masalah pernikahan kembali ini. Tetapi saya mau mengatakan -- sebenarnya saya enggan 

untuk menggatakannya, tetapi saya mau jujur - bahwa ada orang-orang yang sangat saya hormati, para 

pengajar Firman, para pelajar Firman, yang saya sangat hormati, yang bahkan tidak akan memahami 

sejauh pengertian ini, tetapi saya percaya bahwa implikasi dari apa yang kita  telah lihat di sini dalam 

Matius 19, Matius 5, Markus 10, dan1 Korintus 7 adalah bahwa pernikahan kembali dapat diijinkan secara 

alkitabiah hanya setelah alasan-alasan alkitabiah untuk perceraian dipatuhi. 

Jadi pemahaman yang kita miliki adalah dua alasan yang sangat sempit untuk perceraian. Perceraian di 

luar alasan-alasan tersebut adalah dosa dan akan menyebabkan dosa-dosa yang lain. Dosa ini disamakan 

dengan perzinahan, yang telah kita lihat dengan jelas keseriusannya. Inilah yang Alkitab ajarkan dengan 

jelas. Penyebab mengapa ajaran ini tidak dipahami dengan jelas di zaman kita adalah karena kurangnya 

pengajaran tentang perceraian menurut Alkitab, dan sebagai akibatnya, perceraian merajalela dalam 

budaya kita di mana Firman Allah tidak diajarkan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jika kita bercerai 

berdasarkan alasan-alasan yang bukan dinyatakan Alkitab kepada kita, maka itu adalah dosa, dan 

pernikahan kembali setelah perceraian tersebut adalah juga dosa. Dan hal ini disamakan dengan 

perzinahan. Hanya jika anda memiliki alasan-alasan alkitabiah untuk bercerai maka perceraian 

dibenarkan. Jika anda adalah suami atau istri yang tidak berzinah sedangkan istri anda atau suami anda 

bersikukuh untuk tidak bertobat dari perzinahannya, maka perceraian dibolehkan, dan secara alkitabiah 

pernikahan kembali merupakan suatu kemungkinan. Dan perceraian yang terjadi karena suami atau istri 

yang tidak percaya meninggalkan anda sebagai istri atau suami yang percaya, maka secara alkitabiah 

pernikahan kembali merupakan suatu kemungkinan. 
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Beberapa dari anda mungkin berpikir, "Saya telah menikah lagi setelah perceraian, dan perceraian saya 

itu bukan atas alasan yang alkitabiah. Apakah itu berarti bahwa saya telah melakukan perzinahan?" Saya 

ingin agar anda bersabar sebentar dengan pertanyaan itu karena saya ingin agar anda memahami 

kebenaran yang terakhir. Allah yang menciptakan pernikahan. Allah membenci perceraian. Allah yang 

menetapkan aturan tentang perceraian. Kebenaran yang keempat, Allah menebus perceraian. Dia 

menebus perceraian. Jika anda bercerai, saya ingin berbicara terutama dari teks-teks ini. Saya hanya bisa 

membayangkan bahwa ada luka-luka segar dalam kehidupan anda yang telah ditemukan. Meskipun 

demikian, saya berdoa agar kebenaran-kebenaran yang kita lihat akan membawa kesembuhan yang segar 

untuk luka-luka tersebut. Dan mungkin anda berkata, "Bagaimana hal-hal ini dapat membawa 

kesembuhan?" Berdasarkan keseriusan yang dinyatakan dalam Alkitab tentang perceraian, bagaimana 

hal itu membawa kesembuhan bagi saya?" Ini adalah caranya Firman itu membawa penyembuhan. Kata-

kata ini adalah keras dan sulit, karena pengabdian Kristus untuk mempelaiNya adalah sangat serius. Ini 

adalah kata-kata yang keras, karena perjanjian Kristus dengan umatNya tidak dapat dibatalkan, dan di 

sinilah penyembuhan itu datang. Karena kenyataannya adalah bahwa jika perceraian telah terjadi di masa 

lalu anda, jika itu adalah perceraian yang tidak alkitabiah, saya ingin mengingatkan anda bahwa Kristus 

masih tetap sebagai suami anda dan akan selalu menjadi suami anda. Ini adalah gambaran dari apa yang 

kita lihat dalam Kitab Suci, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak menemui kita di tempat yang 

kita harapkan, di tempat mana kita ingin berada, dan di tempat mana kita seharusnya berada. Ia 

mengambil anda tepat di mana anda berada, dan suami anda yang kekal itu selalu mau mengampuni. 

Perceraian bukanlah dosa yang terlalu besar bagi Allah sehingga Ia tidak dapat  mengampuni kita. 

Perceraian bukanlah dosa yang tidak terampuni. Ini adalah makna Injil dalam kaitan dengan perceraian. 

Perceraian, bahkan perceraian yang mengandung dosa, tetap berada dalam jangkauan anugerah Allah. 

Tetap dalam jangkauan anugerah Allah, dan saya tahu bahwa ada bahaya, bahkan dalam menyebutkan 

hal ini. Ada bahaya bahwa mungkin ada suami atau istri yang mungkin mulai berpikir, "Saya tidak 

memiliki alasan alkitabiah untuk bercerai, tetapi saya tetap akan bercerai, karena saya tahu bahwa Allah 

akan mengampuni saya." Pandangan ini tidak sesuai dengan makna Injil yang sebenarnya, tentang apa 

artinya menjadi pengikut Kristus. Namun saya akan mengambil risiko untuk menyampaikan hal ini, karena 

saya ingin agar setiap suami yang bercerai atau setiap istri yang bercerai mendengar dengan jelas bahwa 

anda memiliki suami yang kekal yang luar biasa, dan bahwa Ia penuh dengan belas kasihan, dan Ia penuh 

dengan anugerah, dan Ia adalah kekuatan bagi anda, dan Ia adalah penopang anda dalam segala sesuatu. 

Ia adalah sumber bagi kebutuhan anda. Ia adalah sumber bagi kebutuhan anak-anak anda. Suami anda 

yang kekal itu selalu mau mengampuni, dan puji Tuhan, suami anda yang kekal itu selalu setia. Dia selalu 

setia. Dia tidak akan pernah tidak setia kepada anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan anda. Tidak 
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peduli apa yang terjadi di dunia ini, Yesus tidak akan pernah, tidak pernah meninggalkan mempelaiNya. 

Dia tidak akan pernah meninggalkan mempelaiNya. Dia tidak akan pernah meninggalkan anda. Dia tidak 

akan pernah melecehkan anda. Dia akan selalu mencintai anda. Dia selalu akan membawa anda kembali 

ketika anda tersesat. Dia akan selalu sabar dengan anda. Dia akan selalu mempedulikan anda, 

menyediakan kebutuhan anda, melindungi anda, dan puji Tuhan, Dia akan selalu menyenangkan di dalam 

anda. Apakah anda sudah bercerai satu kali atau lima puluh kali, anda adalah bagian dari mempelai 

Kristus. Anda memiliki suami yang kekal. Allah menebus perceraian. Ini adalah Injil dan perceraian, kabar 

baik dan perceraian. 

Berdasarkan itu, bagaimana Firman ini diterapkan untuk kehidupan kita? Bahaya yang ada di sini adalah 

bahwa hampir setiap situasi berbeda dengan situasi yang lain, dan ada begitu banyak faktor yang 

berbeda di tengah-tengah kenyataan yang rumit ini. Jika kita mulai dari situasi yang biasa, di mana kita 

berbicara tentang pernikahan dalam budaya kita, itu jelas akan jauh lebih mudah. Ada beragam 

gambaran yang bisa terlihat yang terkait dengan perceraian, apakah seseorang diselamatkan sebelum 

ataukah sesudah perceraiannya, atau gambaran ini atau gambaran itu. Jadi saya ingin lebih hati-hati di 

sini agar tidak memberikan semacam daftar cek tentang bagaimana seharusnya hal ini akan terwujud. 

Yesus menentang alasan-alasan yang salah untuk perceraian, tetapi saya percaya bahwa Kitab Suci 

memiliki implikasi-implikasi untuk kehidupan kita dalam berbagai cara. 

Pertama, jika anda adalah seorang lajang, implikasi apakah yang bisa dibawa pulang malam ini untuk 

anda sebagai seorang lajang? Jawabannya adalah memaksimalkan kehidupan anda sebagai lajang untuk 

memajukan Injil. Melajang adalah karunia yang Allah berikan bagi anda. Kita telah berbicara tentang hal 

ini dalam 1 Korintus 7, dan Allah telah memberikan kepada anda kebebasan dari masalah-masalah 

pernikahan, dan Ia ingin mengatakan kepada para lajang, "Maksimalkan kelajanganmu untuk memajukan 

Injil." Jika anda sudah menikah, implikasinya adalah mengasihi suami atau istri anda dengan cara yang 

mendemonstrasikan makna Injil. Para suami, biarlah pada malam ini anda mengambil keputusan dalam 

hati anda, dalam hidup anda untuk memberikan segala sesuatu melalui kasih yang berkorban untuk istri 

anda. Dan para istri, kasihilah suami anda sebagaimana jemaat mengasihi Kristus. Ini adalah implikasi-

implikasi yang dapat dibawa pulang. 

Hal ini juga berkaitan dengan mereka yang sudah menikah, tetapi saya ingin memberikan satu implikasi 

tambahan di sini. Jika anda sudah menikah dan sedang mempertimbangkan untuk bercerai, saya percaya 

bahwa Firman ini akan mendorong anda untuk menempatkan pengharapan Injil sebagai prioritas, dan 

inilah yang saya maksudkan dengan itu. Jika anda sedang mempertimbangkan perceraian, saya 
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mendorong anda dan mendesak anda untuk mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang 

alkitabiah untuk bercerai, agar anda tidak mengikuti pendekatan dunia terhadap perceraian, melainkan 

mengikuti pendekatan yang berdasarkan penebusan Kristus terhadap perceraian. Apakah ada alasan-

alasan alkitabiah untuk bercerai sebagaimana yang telah kita lihat? Dan jika tidak ada --saya sama sekali 

tidak ingin meminimalkan konflik yang ada, kedalaman luka, rasa sakit yang ada -- tetapi saya ingin 

mengingatkan anda tentang betapa berharganya Injil dan tentang kuasa Injil itu. Injil tidak pernah 

meninggalkan kita tanpa harapan, dan Injil dapat mengubah setiap hati, dapat mengubah setiap situasi. 

Ini adalah keindahan dari kemuliaan Injil, dan itu sangat berharga. Ini bukan hanya tentang apa yang 

terjadi  antara anda dengan istri anda, atau antara anda dengan suami anda. Ini tentang apa yang terjadi 

di hadapan dunia tentang bagaimana makna Injil itu diwujudkan. 

Karena itu ingatlah akan nilai dan kuasa Injil, dan larilah dari dosa. Larilah menuju Kristus bilamana anda 

mempertimbangkan untuk bercerai. Jika anda dalam situasi itu, dan ada dasar alkitabiah untuk 

perceraian anda, maka saya mendorong anda untuk terus mengedepankan pengharapan Injil, dan 

menjadikannya pusat dalam hati anda saat anda berjalan melalui proses ini, dan agar anda berdoa supaya 

Injil itu memberdayakan anda untuk memiliki sikap Kristus. Agar kehadiran dan sumber yang dimiliki 

Kristus yang anda inginkan setiap saat dapat menjadi kenyataan. Berdoa bahwa Allah, oleh InjilNya, akan 

mengubah hati  suami atau istri yang belum bertobat. Ingatlah nilai dan kuasa Injil. Jika anda bercerai 

karena alasan yang alkitabiah, maka berdasarkan Firman Allah saya ingin mendorong anda untuk 

bersandar pada Injil, baik dalam masa anda melajang nanti, atau pun mungkin dalam pernikahan anda di 

masa depan. Jika anda bercerai karena alasan yang alkitabiah, di mana anda adalah suami atau istri yang 

tidak berzinah dalam gambaran perzinahan di mana istri atau suami  yang berzinah tidak bertobat, atau 

anda adalah suami atau istri yang ditinggalkan oleh istri anda atau suami anda yang belum percaya, saya 

ingin menguatkan anda bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anda sendirian. Ia mempercayakan 

kepada anda kehidupan melajang pada saat ini untuk digunakan bagi kemuliaanNya. Dan saya ingin 

mendorong anda, melalui kuasa Injil, untuk bersukacita dalam kehidupan melajang tersebut selama Ia 

mempercayakannya kepada anda, dan untuk bersukacita dalam pernikahan masa depan yang Ia akan 

percayakan kepada anda, demi mendemonstrasikan kuasa Injil melalui pernikahan tersebut. 

Dua hal yang terakhir. Jika anda bercerai karena alasan yang tidak alkitabiah, lalu anda hidup melajang, 

saya percaya bahwa Kitab Suci mendorong anda untuk bertobat. Yang saya maksudkan ialah bertobat 

kepada Allah dan kepada mantan suami anda atau istri anda. Lakukanlah ini kalau anda belum 

melakukannya, karena perceraian anda mengandung dosa di dalamnya. Bertobatlah kepada Allah dan 

kepada mantan suami  anda atau istri anda, dan bersandarlah pada Injil untuk memuliakan Kristus dalam 
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masa lajang anda. Sekali lagi, saya sangat ingin berhati-hati di sini. Ada begitu banyak situasi yang 

berbeda yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah perceraian mereka, atau 

orang-orang yang bertobat dan ingin berdamai lagi dengan suami mereka atau istri mereka. Saya tidak 

mengatakan bahwa setiap gambaran ini merupakan satu ukuran yang pasti cocok untuk semua situasi, 

tetapi berdasarkan 1 Korintus 7 yang berbicara tentang perceraian yang tidak alkitabiah, anda didorong 

untuk mengandalkan Injil dan memuliakan Kristus dalam kehidupan melajang. Mungkin dunia akan 

berkata, "Bagaimana Alkitab dapat mengatakan demikian? Anda akan kehilangan begitu banyak hal untuk 

10 atau 20 atau 30 atau 40 tahun yang akan datang." Kiranya Allah memberikan kepada kita anugerah 

untuk mengatakan kembali kepada dunia, "Saya memiliki suami yang kekal yang sedang menunggu saya, 

yang akan membuat 10 atau 20 atau 30 atau 40 tahun tersebut tidak berarti bila dibandingkan dengan 

milyaran demi miliaran tahun bersama suami yang selalu baik." Ini adalah kebenaran yang 

memungkinkan kita untuk bersukacita dalam kehidupan melajang. 

Yang terakhir, jika anda sudah bercerai untuk alasan yang tidak alkitabiah dan telah menikah lagi, dan 

inilah yang ditanyakan sebelumnya, yang berarti jika anda bercerai karena alasan yang tidak alkitabiah 

dan anda telah menikah lagi, maka Firman itu mendorong anda untuk bertobat. Sekali lagi, jika anda 

belum berpaling kepada Allah dan bertobat dari hubungan anda dengan mantan suami anda atau istri 

anda, maka bertobatlah dan tunjukkanlah Injil dalam pernikahan anda sekarang. Alkitab tidak 

mengatakan bahwa dalam pernikahan anda saat ini, anda perlu membatalkan perjanjian pernikahan 

tersebut. Sebaliknya, muliakanlah Kristus dalam pernikahan anda sekarang. Ini adalah kebenaran-

kebenaran yang berat. Inilah kebenaran-kebenaran yang berat dan kebenaran-kebenaran yang penuh. 

Apa yang saya tidak ingin kita lakukan adalah hanya mendengar hal-hal ini dan segera menantikan apa 

yang akan kita akan bahas selanjutnya. Sebaliknya saya ingin agar kita mengambil beberapa saat 

bersama, dan saya berharap anda akan mengambil saat-saat lain di luar waktu kita di sini, untuk 

membiarkan kebenaran-kebenaran ini meresapi hati kita. 

Allah telah menunjukkan kepada kita FirmanNya, dan kita menanggapi FirmanNya, dan saya ingin 

memberikan waktu kepada anda untuk berkomunikasi dengan Allah dalam cara-cara yang berbeda. Saya 

ingin mengundang anda, jika anda adalah sepasang suami-istri yang ada di sini, untuk berkomunikasi 

dengan Allah bersama-sama dan berdoa untuk pemahaman yang telah kita lihat di sini. Saya ingin 

mengundang anda yang mungkin telah bercerai pada masa lalu agar anda membiarkan Allah, melalui 

kuasa InjilNya, untuk membawa penyembuhan yang segar dalam hati anda dan menyerahkan diri anda 

secara baru untuk apa pun yang Ia rencanakan bagi kehidupan anda dengan hikmatNya yang tak 

terbatas. Apakah anda berdoa dengan orang yang duduk bersama anda ataukah dengan seorang yang 
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lain di sekitar anda, saya ingin agar kita meluangkan waktu untuk datang kepada Allah, di mana kita 

mengambil kebenaran-kebenaran Injil ini dan berlari menuju Kristus. Saya akan berdoa bagi kita, dan saya 

ingin agar Kristus dengan kesetiaanNya melayani kita semua dalam situasi-situasi yang berbeda yang kita 

alami. Dan saya ingin mengundang anda untuk berlari menuju Kristus dalam situasi apa pun yang anda 

alami. 

Bapa, kami berterima kasih untuk Injil dan untuk cara Injil mengubah pernikahan, mengubah keluarga, 

dan, khususnya malam ini, mengubah perceraian. Bapa, kami memuji Engkau untuk kesetiaanMu kepada 

kami. Kami memuji Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami berdoa agar 

InjilMu membawa penyembuhan yang besar dan pengharapan yang besar, kekuatan yang besar dan 

pertolongan yang besar bagi kami. Kami memberikan saat-saat ini kepadaMu pada saat kami 

merenungkan Engkau dan kesetiaanMu bagi kami, pada saat kami merenungkan FirmanMu kepada kami. 

Bapa, kami berdoa agar Engkau memberikan anugerah bagi kami untuk berkomunikasi dengan Engkau, 

untuk mendengarkan Engkau, untuk mencurahkan hati kami di hadapanMu, dan berjalan bersama 

Engkau oleh kuasa InjilMu, untuk menolak kata-kata dunia, dan untuk merenungkan FirmanMu kepada 

kami.  

Anda boleh bebas berdoa sendirian, berdoa bersama, dan bertelut di hadapan Allah, dan gunakan 

beberapa waktu untuk bersekutu denganNya. Saya mendorong anda untuk berlari menuju Kristus. 


