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A. Apakah Cinta/Kasih itu?
Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat

Anda mengenai arti cinta?

❑ Rasa tertarik yang kuat akan seseorang.

❑ Sikap menyayangi dan penuh kelembutan.

❑ Kerinduan untuk bersama dengan seseorang.

❑ Sanjungan dan pemujaan terhadap seseorang.

❑ Nafsu birahi terhadap seseorang.

❑ Usaha meraih yang terbaik untuk seseorang.

❑ Rasa senang saat bersama/memikirkan seseorang.



Cinta adalah suatu emosi dari

kasih sayang yang kuat dan

ketertarikan pribadi pada

lawan jenis.

Allah adalah KASIH, dinyatakan

melalui Yesus Kristus, Anak-

Nya, yang rela mati bagi

mereka yang dikasihi-Nya.

Definisi Umum Definisi Alkitab



B. Dasar Alkitab

1. 1 Korintus 13:4-8

Pernyataan paling lengkap tentang

kasih dalam Alkitab terdapat dalam

1Kor. 13:4-8.



Kasih itu...                        * 1 Kor. 13:4-8
❖ Sabar

❖ Murah hati

❖ Tidak cemburu

❖ Tidak memegahkan diri

❖ Tidak sombong

❖ Tidak melakukan yang tidak

sopan

❖ Tidak mencari keuntungan diri

sendiri

❖ Tidak pemarah

❖ Tidak menyimpan kesalahan

❖ Tidak bersukacita karena

ketidakadilan, tetapi karena

kebenaran.

❖ Menutupi segala sesuatu

❖ Percaya segala sesuatu

❖ Mengharapkan segala sesuatu

❖ Sabar menanggung segala

sesuatu

❖ Tidak berkesudahan



2. Kasih Allah dalam Pernikahan

Satu-satunya cara untuk mengalami kasih

yang dalam, setia, dan bertumbuh dalam

pernikahan adalah dengan mengalami kasih

Allah dalam hidup kita sendiri.



C. Gambaran Kasih dalam Pernikahan 
Kristen

Allah adalah sumber Kasih Agape, yaitu kasih

yang memberi, mendidik, dan mengampuni. 

Pernikahan yang sesuai dengan rencana Allah 

akan membuat suami dan istri saling mengasihi

berdasar kasih Allah.



1. Hubungan Segitiga: Suami – Allah – Istri

Pernikahan Kristen yang 

sehat selalu menempatkan

Allah sebagai pusat dan 

otoritas tertinggi. Hierarki

yang benar dalam sebuah

pernikahan terdapat dalam

1Kor. 11:3.

SUAMI ISTRI

ALLAH



2. Gereja Tuhan adalah Mempelai Perempuan

Gereja adalah orang-orang yang telah ditebus dan 

diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk menerima

kehidupan kekal dari-Nya.

Tuhan menyebut Diri-Nya sebagai “mempelai laki-laki" 

Gereja, dan Gereja adalah "mempelai perempuan” 

Kristus (Mrk. 2:19). Istilah "mempelai“ menunjukkan

adanya relasi yang dekat.



Fondasi
Pernikahan Kristen
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D. Tujuan Penebusan dalam Pernikahan



Pernikahan adalah 
hubungan seumur 

hidup antara seorang 
pria dan seorang wanita 

dari keluarga yang 
berbeda. Pernikahan seharusnya

menjadi cerminan dari
kasih yang juga 

mencerminkan kasih
Allah.



A. Prinsip Pernikahan Kristen

01
Citra Allah

Allah menciptakan manusia sesuai dengan 
citra-Nya: belas kasih, baik, sabar, mengasihi, 
intelektual, kreatif, dan suci.

Untuk mengerti rencana Allah dalam pernikahan, kita harus

memulai dengan maksud Allah menciptakan manusia seperti

yang terdapat dalam Kej. 1 dan Kej. 2:



Hubungan pernikahan adalah

jenis hubungan paling intim di 

antara semua jenis hubungan

antarmanusia. 

02
Hubungan

Intim

03
Menjadi satu

Mereka menjadi satu dengan

meninggalkan dan berpisah dengan

ikatan yang lama.



B. Rencana Allah bagi Pernikahan

02
Menjadi

Penolong

Kata penolong berarti seorang pendukung, 
rekan sekerja, atau pasangan yang memiliki
kesetaraan. 

01
Tujuan

Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan perjanjian dari 2 
pribadi; laki dan wanita dari keluarga yang 
berbeda, yang telah ditebus untuk sepakat
melayani Tuhan dan umat-Nya sehingga nama
Tuhan dimuliakan.



C. Apa yang Salah?

01
Kejatuhan

Di Taman Eden, manusia memilih jalan
mereka sendiri dengan menolak pimpinan
dan persahabatan Allah. Inilah awal dari dosa. 
Citra Allah dalam hidup mereka menjadi
rusak, menimbulkan akibat yang sangat
terasa dalam semua hubungan, termasuk
dalam pernikahan.

.



Setelah jatuh dalam dosa, 
pria dan wanita berhenti 
bersikap terbuka satu 
dengan yang lain dan 

dengan Tuhan.

02
Akibat Dosa



D. Tujuan Penebusan bagi Pernikahan

Kristus datang untuk memulihkan keberadaan manusia yang 

telah rusak ketika terpisah dari Allah. Hanya dengan mengizinkan

Kristus memulihkan kehidupan kita, maka citra Allah bisa

terlihat kembali dalam kehidupan manusia.

Orang percaya mengharapkan pertolongan Allah, yang 

penuh dengan anugerah, untuk memulihkan kesatuan

kasih dalam kehidupan pernikahan mereka.



Memilih Pasangan
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A. Mencari Pasangan Menurut Kehendak

Tuhan

B. Di Mana Menemukan Pasangan Hidup

C. Fakta dalam Mencari Pasangan Hidup



Lakukan segala
sesuatu dalam
hidup ini demi 
kemuliaan Tuhan.
(1Kor. 10:31)

Percaya kepada
Allah, kenali Dia, 
dan pandang
kepada-Nya untuk
mencari hikmat dan 
pengertian.
(Ams. 3:5-6)

Pasangan yang 
sesuai di mata Allah 
adalah seorang
yang mengasihi
Tuhan.
(2Kor. 6:14)

A. Mencari Pasangan Menurut Kehendak 
Tuhan

“Bagaimana saya menemukan pasangan
yang sesuai dengan kehendak Tuhan?”

02 0301



B. Di Mana Menemukan Pasangan Hidup?

Ingatlah, Allah sungguh Mahakuasa, Dia mampu

memimpin orang-orang yang berkenan

kepada-Nya untuk dapat bertemu di tempat

dan pada waktu yang tepat.

Tetapi, jangan mencari di tempat yang Tuhan

tidak berkenan.



Jodoh adalah takdir. 
Tuhan sudah 

menentukan pasangan 
hidup sehingga Anda 
tidak perlu berusaha.

Tidak ada Jodoh. Pasangan
hidup adalah pilih bebas yang 
harus diusahakan karena dia

tidak akan datang dengan
sendirinya.

1. Apakah Orang Kristen Percaya dengan Jodoh?

Secara umum, ada dua pandangan
mengenai jodoh.



Pernikahan adalah urusan yang tidak mungkin tidak

melibatkan Allah. Ikatan antara suami dan istri adalah

untuk suatu tujuan yang kudus, membangun rumah

tangga yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, 

pernikahan Kristen harus dihormati dan dijalani dengan

hati yang takut akan Tuhan.

Pandangan Alkitab:



2. Contoh Kisah Cinta dalam Alkitab

Ishak & Ribka (Kej 24)

Ishak medapatkan pasangan hidup
dari perjodohan yang sudah diatur
oleh orang tuanya.

(Kej 29) Yakub & Rahel

Yakub mendapatkan pasangan
hidup dari mengusahakannya

sendiri secara mati-matian.



C. Fakta dalam Mencari Pasangan Hidup
1. Menghadapi Kesulitan-Kesulitan

Fakta menunjukkan bahwa semakin lama semakin sulit

menemukan orang yang takut akan Allah. 

Apalagi di masa pandemi, sedikit ada acara bertatap muka. 

Mari memohon hikmat Tuhan supaya kita tidak terjerumus

mengikuti nilai-nilai dunia dan menurunkan standar yang telah

Alkitab berikan.



2. Menikmati Penyertaan Allah

Rencana Allah untuk pernikahan Anda adalah

bagian dari rencana-Nya untuk hidup Anda.

Berusahalah untuk mengikuti kehendak-Nya setiap

hari dengan percaya, taat, dan berserah, maka Dia

akan menunjukkan kepada Anda kehendak-Nya untuk

pernikahan Anda.



Pilihlah pasangan
yang seimbang, 
baik dalam hal
jasmani, emosi, 
dan rohani.
(2 Kor. 6:14)

Pasangan hidup 
adalah bagian 
rancangan Tuhan 
bagi hidup Anda 
secara keseluruhan.
(1Pet 1:18-20)

Pernikahan Anda
adalah oleh
Tuhan dan untuk
Tuhan.
(Rm. 11:31; 1Kor. 
10:31).

3. Prinsip Memilih Pasangan Hidup

Tuhan akan memimpin pengambilan keputusan yang berat
ini jika kita mengikuti prinsip-prinsip yang sudah diberikan-
Nya kepada kita:

02 0301



Satu cara terbaik untuk menemukan pasangan hidup

adalah dengan berbicara, mendengarkan, bekerja

sama, dan menikmati persahabatan dengan banyak

orang lain, baik pria maupun wanita.

Bukalah mata Anda lebar-lebar dan berdoalah agar 

Anda dapat melihat siapa di antara mereka yang 

memiliki hati untuk Tuhan dan untuk Anda.



Tim Kerja Allah
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A. Ikatan Pernikahan Kristen

B. Pernikahan yang Bertanggung

Jawab

C. Bertumbuh dalam Pernikahan



Ide pernikahan adalah dari Allah. Allah 

menghendaki pria dan wanita menikah supaya mereka

saling melengkapi. Mereka dipersatukan agar 

masing-masing membawa suatu nilai tambah, untuk

saling memperkaya dan menikmati. 

Pernikahan akan menjadi Tim Kerja Allah untuk

memenuhi bumi dan menjalankan panggilan-Nya

sebagai tim yang lebih kuat (Pkh. 4:12).



Alkitab mengajarkan bahwa
pernikahan adalah suatu

ikatan janji antara seorang
laki-laki dan seorang wanita
dari keluarga yang berbeda, 
yang memiliki kesetaraan.

Dosa mengakibatkan
rusaknya rencana Allah

sehingga Laki-laki dan 
perempuan melupakan bahwa
hubungan dalam pernikahan

adalah setara.

1. Dalam Perjanjian 2. Akibat Dosa

A. Ikatan Pernikahan Kristen



Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus
mengembalikan rencana Allah yang sebenarnya. 

Kedudukan suami sebagai pemimpin ditegakkan, 
kedudukan istri sebagai penolong adalah sesama

ahli waris Kerajaan Allah (1 Pet 3:7)

3. Kedudukan Suami dan Istri Dipulihkan

A. Ikatan Pernikahan Kristen



B. Pernikahan yang Bertanggung Jawab

1. Tanggung Jawab Timbal Balik

Ketaatan kepada Allah adalah

kunci untuk suami dan istri mau

saling mengasihi dan setia

memegang tanggung jawabnya

masing-masing.



B. Pernikahan yang Bertanggung Jawab

2. Sebuah Tim

Allah merancang tujuan pernikahan

sebagai tempat untuk melayani Dia

dan memuliakan Dia semata. Jika

tujuan ini dicapai oleh tim keluarga

(suami, istri, dan anak-anak), sebagai

akibatnya Allah akan memberikan

kebahagiaan sejati yang melimpah

kepada mereka. 



B. Pernikahan yang Bertanggung Jawab

3. Penyerahan Total

Dalam hubungan yang baik, suami dan istri

akan terus-menerus memberi dan

menerima dengan kasih Kristus; kasih

yang tanpa syarat, menerima, 

memerhatikan, mengampuni dan 

mengasihi, bahkan ketika sudah tidak

mungkin dikasihi.  



C. Bertumbuh dalam Pernikahan
1. Karakter yang Bertumbuh

Hubungan suami istri menciptakan persatuan yang baru. Jika dahulu
mereka berpikir "aku" dan "milikku", pasangan suami istri sekarang

berpikir "kami" dan "milik kami".

2. Pernikahan yang Memperkaya Hidup

Kekayaan hidup pernikahan akan menjadi alat bagi Allah dalam
mewujudkan kehendak-kehendak-Nya. Mereka tidak lagi dua pribadi
yang menghasilkan masing-masing 1 buah, tetapi mereka bisa menjadi

lebih dari 2 buah, bahkan bisa menjadi 11 buah.



Kemurnian
Pernikahan Kristen
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A. Dasar-Dasar Firman Tuhan

B. Gambaran Tubuh dalam Alkitab

C. Menjaga Kemurnian Pernikahan



A. Dasar-Dasar Firman Tuhan

Pencabulan dan perzinahan adalah dosa seks yang 

Alkitab dengan sangat jelas melarangnya. 

Larangan ini disebutkan berulang-ulang kali dalam

Alkitab. Hal itu menunjukkan betapa seriusnya dosa seks

di hadapan Tuhan. 

Jika seks bisa menyebabkan dosa yang sangat serius, 

mengapa Tuhan memberikan seks kepada manusia?



1. Sebuah Karunia Tuhan

Seks adalah suatu karunia yang indah, 
tetapi jika tidak dilakukan di luar

pernikahan, seks tidak lagi menjadi
karunia yang memberikan kenikmatan
yang suci, tetapi menjadi racun yang 

akan menghancurkan hidup seseorang.



2. Pengajaran dari Tuhan Yesus

Di dalam Injil diceritakan bagaimana Yesus

dihadapkan dengan seorang wanita yang jatuh

dalam perzinaan. Memang Yesus tidak

menghukumnya, tetapi dengan sangat tegas

Yesus berkata kepada wanita itu, "Pergilah dan

jangan berbuat dosa lagi."



B. Gambaran Tubuh dalam Pernikahan 
Kristen

1. Bait Allah

Apakah Anda mengasihi Yesus? Jika ya, jagalah tubuhmu karena
tubuhmu adalah rumah tempat Roh Kudus berdiam (1 Kor. 

6:19).

2. Tubuh Kristus

Tahukah Anda bahwa setiap orang percaya adalah anggota
dari tubuh Kristus, yaitu Gereja (1 Kor 12:27)? Jika kita tahu hal ini, 
tentu kita tidak akan mengotori hati dan pikiran kita dengan hal-

hal yang najis, bukan?



3. Mempelai Kristus

Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua

kalinya, akan menjemput gereja sebagai mempelai-

Nya untuk diangkat bersama-sama ke surga. Namun, 

alangkah sedihnya jika pada saat dijemput, mempelai ini

didapati dalam keadaan tercemar dan tidak lagi suci. 



C. Menjaga Kemurnian Pernikahan

1. Murni dalam Pikiran

Pengajaran Tuhan Yesus sangat tegas tentang kesucian pikiran! 

"Setiap orang yang memandang perempuan serta

menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya" 

(Mat. 5:28)

Paulus tidak kalah tegasnya ketika menyatakan bahwa "bagi orang

najis ... baik akal maupun suara hati mereka adalah najis" (Tit. 1:15). 

Hati dan pikiran kita harus suci.



Akui bahwa Anda 
seorang berdosa dan 
layak mendapatkan

hukuman Allah.

Berbaliklah dari dosa-
dosa Anda dan akui
bahwa Yesus telah

membayar dosa-dosa
Anda di kayu salib.

Terima Yesus dalam
hidup Anda sebagai

Tuhan dan Penguasa.

2. Bagaimana Mengendalikan Kehidupan Seks?

Ketika Yesus hidup di dalam Anda, Dialah yang bisa 
berkata TIDAK terhadap segala kecemaran seks.



3. Allah adalah Kudus dan Setia

Bagaimana Anda dapat melewati pencobaan-pencobaan hawa

nafsu?

Memang pencobaan akan datang kepada Anda, tetapi Allah 

akan menyediakan jalan keluar asal kita mau berbalik. 

Hiduplah kudus sebagaimana Allah adalah kudus.

Carilah dan peganglah janji Tuhan!

Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita

dicobai melampaui kekuatan kita (1 Kor 10:13).



Terima Kasih
Tuhan Yesus memberkati.



Melihat apa yang Allah lakukan bagi manusia, 

kasih/cinta bisa disimpulkan sebagai

memberikan yang terbaik kepada orang yang 

kita kasihi. (lih. Yoh. 3:16; Rm. 5:8)


