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MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #4 

MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA #4 

SAVE YOUR MARRIAGE FROM INFIDELITY 

SELAMATKAN PERNIKAHAN ANDA DARI 

PERSELINGKUHAN 

 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya ingin berbicara sebuah topik yang 

sangat penting untuk keluarga, yaitu: Save Your 

Marriage from Infidelity atau Selamatkan Pernikahan 

Anda dari Perselingkuhan. Perselingkuhan adalah 

sebuah masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh 

banyak keluarga. Tidak peduli apakah kita baru 

menikah atau sudah lama menikah, latar belakang 

kaya atau tidak, pria atau wanita, keluarga baik-baik 

atau broken home, bahkan pendeta sekalipun bakal 

menghadapi godaan perselingkuhan. Itu sebabnya kita 

tidak boleh meremehkan urusan yang satu ini. Mari kita 

jagai dan lindungi keluarga kita dari perselingkuhan.  
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I. DAMPAK PERSELINGKUHAN. 

Amsal 6:6:27-33 27 Dapatkah orang membawa api 

dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar 

pakaiannya? 28 Atau dapatkah orang berjalan di atas 

bara, dengan tidak hangus kakinya? 29 Demikian juga 

orang yang menghampiri isteri sesamanya; tiada 

seorangpun, yang menjamahnya, luput dari hukuman. 

30 Apakah seorang pencuri tidak akan dihina, apabila 

ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? 

31 Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar 

kembali tujuh kali lipat, segenap harta isi rumahnya 

harus diserahkan. 32 Siapa melakukan zinah tidak 

berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak 

diri. 33 Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak 

terhapuskan. 

1. Dampak negatif pada orang yang berselingkuh: 

• Jatuh dalam dosa dan kehilangan perkenanan 

Tuhan (seperti Simson yang kehilangan 

pengurapannya karena perzinahan). 

• Rasa malu dan bersalah yang sangat besar 

(apalagi kalau perselingkungan tersebut 

membuahkan anak). 

• Sukar mendapatkan kembali kepercayaan dari 

pasangan kita.  
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• Disalahkan dan dianggap sebagai pengkhianat. 

• Beresiko terkena Infeksi Menular Seksual (IMS); 

apalagi kalau berselingkuh dengan pelacur. 

• Hubungan kita dengan pasangan kita rusak 

(perselingkuhan adalah salah satu penyebab 

utama perceraian) 

• Kehilangan damai sejahtera dan ketenangan 

hidup.  

• Dituntut pertanggungjawaban atas berbagai 

bentuk kekacauan dalam keluarga kita yang 

ditimbulkan dari perselingkuhan tersebut. 

2. Dampak negatif pada pasangan yang jadi korban 

perselingkuhan: 

• Menimbulkan bekas luka dalam hatinya yang 

sangat menyakitkan.  

• Mengalami depresi dan stress berkepanjangan.  

• Memicu berbagai macam sakit penyakit, 

termasuk: nyeri dada, serangan jantung, atau 

stroke. 

• Rasa malu ketika pasangan atau orang tua kita 

berselingkuh. 

• Merasa kosong dan tidak bisa merasakan 

perasaan apapun.  
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• Trauma berat. 

3. Dampak negatif pada anak: 

• Anak mengalami syok, marah, gelisah, dan 

bahkan malu terhadap sekitarnya. 

• Anak mungkin akan memiliki masalah dalam 

membangun kepercayaan, cinta dan kasih 

sayang dengan seseorang ke depannya nanti. 

• Anak jadi sulit percaya pada orang lain. 

• Anak mengalami rasa bersalah dan depresi 

berat.  

• Anak yang tahu adanya kasus perselingkuhan 

orangtua mungkin jadi melihat bahwa 

pernikahan itu bukanlah sebuah janji yang 

sakral (akibatnya nantinya ketika mereka 

membangun pernikahan, maka mereka akan 

sangat rentan dengan perselingkuhan, 

perceraian, dan kekacauan - ini benih yang 

sudah tertanam sejak kecil) 

• Anak-anak bisa saja melampiaskan perasaannya 

pada berbagai aktifitas yang salah (pergaulan 

yang salah) 

• Ini yang dialami oleh Raja Daud: Ketika dia 

jatuh dalam dosa perzinahan, maka dia harus 
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membayar harga yang sangat mahal bertahun-

tahun kemudian. 

• Sadarilah bahwa selalu ada konsekwensi dari 

dosa! Oleh karena itu, kalau anda sedang 

menghadapi godaan perselingkuhan, sadarilah 

bahwa dampaknya berat sekali, baik bagi kita 

sendiri, maupun bagi pasangan dan anak-anak 

kita. Kesenangan sesaat yang anda dapatkan 

harus anda bayar dengan harga yang sangat 

mahal seumur hidup anda. Segera batalkan 

niat anda, minta ampun di hadapan Tuhan, dan 

anda akan diselamatkan. 

 

II. BAGAIMANA MENYELAMATKAN PERNIKAHAN DARI 

PERSELINGKUNGAN? 

1. JAGA IMAJINASI PIKIRAN ANDA! (PROTECT YOUR 

IMAGINATION) 

a. Matius 5:5:27-28   27 Kamu telah mendengar 

firman: Jangan berzinah. 28 Tetapi Aku berkata 

kepadamu: Setiap orang yang memandang 

perempuan serta menginginkannya, sudah 

berzinah dengan dia di dalam hatinya. 

• Di ayat ini, Yesus memberitau awal dosa: 

memandang dan menginginkannya! 
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• Inilah yang membuat Adam dan Hawa jatuh 

dalam dosa: mereka melihat buah terlarang 

itu dan menginginkannya.  

• Dengan cara seperti ini jugalah Daud jatuh 

dalam Dosa Perzinahan: Melihat dan 

menginginkannya! 

• Jadi dosa dimulai dengan melihat: bukan 

sekedar melihat, tapi 

mengimajinasikannya, dan 

menginginkannya dalam hati! 

• Dengan kata lain, sebelum seseorang 

BERSELINGKUH SECARA JASMANI 

(TINDAKAN), terlebih dahulu dia sudah 

BERSELINGKUH DALAM HATINYA 

(IMAJINASI).  

• JADI JANGAN PERNAH NGOMONG: AH, ITU 

CUMA IMAJINASI SAYA SAJA! 

• DI MATA TUHAN, APA YANG KITA NIKMATI 

DALAM IMAJINASI KITA, SAMA DENGAN, 

APA YANG KITA LAKUKAN SECARA 

JASMANI.  

• Yakobus 1:14-15   14 Tetapi tiap-tiap orang 

dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia 

diseret dan dipikat olehnya. 15 Dan apabila 
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keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan 

dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia 

melahirkan maut. 

o APA SAJA YANG MEMBERI MAKAN 

IMAJINASI KITA? Apa saja yang 

mempengaruhi imajinasi kita?  

b. Oleh karena itu, Hal-hal yang bisa 

menyebabkan Perselingkuhan: 

1. Bacaan dan Tontonan yang membangkitkan 

imajinasi yang salah. 

• Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena 

dia melihat perempuan yang mandi.  

• Demikian pula berapa BANYAK ORANG 

YANG JATUH DALAM PERSELINGKUHAN 

DIMULAI DENGAN KECANDUAN PADA 

PORNOGRAPHY.  

• Ini yang membuat imajinasi kita jadi 

melenceng, sehingga setiap kali berinteraksi 

dengan lawan jenis, selalu saja muncul 

imajinasi yang nggak kudus. Semuanya 

dimulai dengan bacaan dan tontonan yang 

salah.  

2. Sosial Media yang membangkitkan imajinasi 

yang salah. 
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• Di jaman digital ini, SosMed (Facebook, 

Instagram, dan WhatsApp) mempunyai 

peranan yang sangat besar.  

• Ini semua dimulai dengan rajin mengirim 

like, memuji foto, maupun rutin chatting 

sehingga terjalin kedekatan yang khusus 

dengan lawan jenis. Setelah itu semakin 

menjurus: saling mengirim foto dan 

berbicara hal-hal ke arah seksual.  

• Ini semua yang mengkondisikan dan 

menyuburkan perselingkuhan.  

3. Pergaulan / hubungan yang membangkitkan 

imajinasi yang salah. 

• Awalnya hanya teman biasa, tapi kemudian 

semakin akrab. Awalnya hanya ngobrol 

bareng, pembicaraan Anda lama-lama 

mengarah curhat ke hal yang sifatnya 

pribadi, yang sepantasnya hanya Anda 

lakukan dengan suami / istri kita. 

• Bahkan, Anda mulai saling mengucapkan 

selamat tidur secara rutin di malam hari. Ini 

sudah mulai tanda-tanda yang berbehaya. 

• Hubungan seperti ini seolah-olah memang 

tidak ada apa-apa pada awalnya, tapi kalau 
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kita biarkan, maka ini akan menjadi godaan 

besar bagi kita untuk jatuh dalam 

perselingkuhan. 

• Etika berteman dengan lawan jenis setelah 

menikah: 

c. PERSELINGKUHAN DISEBABKAN KARENA KITA 

YANG MEMBUKA CELAH, SEHINGGA IMAJINASI 

KITA SALAH, KEINGINAN KITA SALAH, DAN 

TINDAKAN KITA YANG SALAH. Itu sebabnya 

bertanggung jawablah terhadap kesalahan kita 

sendiri, jangan sampai kita melemparkan 

kesalahan kepada pasangan kita atau pada situasi 

dan kondisi pernikahan kita. 

• Jangan berkata bahwa pasanganmu sudah 

berubah, karena itu engkau selingkuh! 

• Memang semuanya itu bisa menjadi pemicu, 

akan tetapi pada akhirnya imajinasi kita yang 

liar itulah yang membuat kita tidak bisa 

menahan diri, sehingga kita selingkuh. 

• Coba renungkan: Ada berapa banyak orang 

yang menghadapi semua permasalahan dan 

rintangan yang sama bahkan lebih berat 

dibandingkan anda dalam pernikahannya, 

tapi mereka tidak selingkuh?! Alasannya 
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sederhana: Mereka bisa menjaga 

imajinasinya, sehingga mereka bisa 

mengendalikan keinginannya, itu sebabnya 

mereka bisa mengarahkan tindakannya 

dengan benar.  

d. Itu sebabnya ARAHKAN IMJINASI DAN 

PIKIRAN KITA PADA YESUS!!! 

• Ibrani 12:2  Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang 

memimpin kita dalam iman, dan yang 

membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.  

2. GANTI KASIH MANUSIA DENGAN KASIH ALLAH. 

a. Saya percaya bahwa banyak dari kita yang 

sudah mengerti bahwa ada 2 kata dalam Alkitab 

bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai 

‘kasih’: Phileo dan Agape.  

• PHILEO ADALAH KASIH MANUSIA YANG 

DILAHIRKAN DI ALAM NATURAL.  
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• AGAPE ADALAH KASIH ALLAH YANG TANPA 

SYARAT YANG DILAHIRKAN DI ALAM 

SUPERNATURAL.  

o Yohanes 13:34-35 34 Aku memberikan 

perintah baru kepada kamu, yaitu supaya 

kamu saling mengasihi; sama seperti Aku 

telah mengasihi kamu demikian pula 

kamu harus saling mengasihi.  35 Dengan 

demikian semua orang akan tahu, bahwa 

kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu 

jikalau kamu saling mengasihi.” 

• Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa 

KASIH ADALAH BUAH ROH YANG PERTAMA! 

• Kasih Agape seperti inilah yang kita perlukan 

dalam pernikahan kita; kalau ada kasih 

seperti ini dalam pernikahan kita, maka kasih 

agape ini akan menjadi perisai yang sangat 

kokoh melindungi pernikahan kita dari 

perselingkuhan.  

o Pernikahan yang dipenuhi dengan kasih 

agape seperti ini akan menjadi 

pernikahan yang ANTI-PERSELINGKUHAN 

(AFFAIR-PROOF)!  
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b. Bagaimana kita mempraktekkan Kasih Agape 

dalam pernikahan? 

• Baca 1 Korintus 13:4-7!!! 4 Kasih itu sabar 

(bagi suami istri yang tadi sedang bertengkar 

ketika mau ke gereja, dengarkan: kasih itu 

sabar); kasih itu murah hati (jangan sampai 

lupa ketika anda masih pacaran, anda murah 

hati sekali membelikan kado dan 

menyenangkan pasangan anda; setelah 

menikah tetaplah murah hati pada pasangan 

anda, bahkan murah senyum, murah peluk, 

murah cium bagi suami / istri anda, bahkan 

sekalipun sedang ada beda pendapat, 

tetaplah murah hati walau tidak mudah, nanti 

anda akan melihat kasihlah yang akan 

membuat semuanya menjadi indah); ia tidak 

cemburu (maksudnya tidak iri hati. Jadi jangan 

iri hati dengan rumah tangga orang lain, tidak 

perlu membanding-bandingkan suami kita 

dengan suami orang lain, tidak perlu 

membanding-bandingkan istri kita dengan 

artis yang di televisi. Bersyukurlah pada Tuhan 

untuk rumah tangga anda, percayalah bahwa 

Tuhan memberikan yang terbaik bagi anda, 

dan bersyukurlah pada Tuhan). Ia tidak 

memegahkan diri dan tidak sombong (jangan 
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menganggap diri kita lebih dari pasangan 

anda, sadarilah bahwa baik kita maupun 

pasangan kita masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan, masing-masing 

mempunyai potensi yang Tuhan berikan 

kepada kita. Kalau kita diberi talenta yang 

lebih, maka itu semuanya dari Tuhan, dan 

Tuhan berikan itu sebagai alat untuk kita bisa 

mengekspresikan kasih kita pada keluarga 

kita, jangan malah menjadi sombong dan 

menindas pasangan kita dengan sikap dan 

perkataan kita). 

• 5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan 

(mengata-ngatai istri dengan pedas itu tidak 

sopan, membanding-bandingkan suami kita 

dengan pacar SMA kita dulu itu itu tidak 

sopan, menyerang dan mengkritik pasangan 

kita sendiri lewat sosial media itu tidak sopan) 

dan tidak mencari keuntungan diri sendiri 

(kasih itu tidak mencari menang untuk kita 

sendiri, tapi kita mencari menang untuk suami 

kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. 

Bayangkan kalau kita berdebat untuk 

memenangkan pasangan kita, maka seketika 

itu juga pasti berhenti perdebatan kita, dan 

kembali rukun, akhirnya keluarga kita yang 
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menang). Ia tidak pemarah (Suami, jangan 

uring-uringan di rumah; istri jangan ngomel 

terus-menerus. Buang marah itu dari hati kita. 

Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah 

perkataan damai sejahtera dan sukacita, 

perkataan yang menyejukkan rumah kita) dan 

tidak menyimpan kesalahan orang lain (ayo 

jangan terus mengungkit-ungkit kesalahan 

pasanganmu yang sudah terjadinya 1 tahun 

yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan puluhan 

tahun yang lalu. Alkitab mengajarkan sebelum 

matahari terbenam, hari sudah selesai). 

• 6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, 

tetapi karena kebenaran (mulai sekarang 

bersukacitalah karena kebenaran: Ketika kita 

bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, 

bersukacitalah! Ketika keluarga kita 

bertumbuh dalam kehidupan rohani dan 

pelayanan, bersukacitalah! Bersukacitalah, 

ketika anda bisa menjadi istri yang tunduk 

pada suami! Bersukacitalah, ketika anda 

menjadi suami yang semakin mengasihi istri!). 

• 7 Ia menutupi segala sesuatu (kalau anda 

berkata mengasihi seseorang, maka anda 

tidak akan mengbongkar-bongkar 
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kesalahannya, sebaliknya berusaha untuk 

menutupi kesalahan orang tersebut. Jangan 

ceritakan kejelekan pasangan anda kepada 

orang lain! Apalagi sampai kita posting di 

status SosMed kita), percaya segala sesuatu, 

mengharapkan segala sesuatu, sabar 

menanggung segala sesuatu (yang namanya 

kasih itu sekalipun ditolak, sekalipun 

disalahmengerti, sekalipun diperlakukan tidak 

adil, maka kita tetap belajar sabar 

menanggung segala sesuatu karena kita cinta 

keluarga kita). 

• Saya ajak kita semua praktekkan kasih agape 

itu dalam pernikahan dan keluarga anda!  

 

PENUTUP: 

Bagi anda yang sudah terlanjur jatuh dalam 

perselingkuhan, saya ajak anda ambil keputusan: 

BERTOBAT DAN TINGGALKAN DOSA! Saya percaya 

sama seperti Daud menerima pengampunan dosa dan 

dipulihkan, demikian juga halnya dengan kita, kalau kita 

sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun, maka 

Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita akan 

dipulihkan.  
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Bagi anda yang diselingkuhi oleh pasangan anda, kalau 

anda ingin mengalami pemulihan, maka kuncinya: 

PENGAMPUNAN! Memang itu sangat mengecewakan 

dan menimbulkan luka yang sangat dalam, akan tetapi 

kalau anda mau mendengar Firman Tuhan dan 

mengampuni, maka pemulihan akan Tuhan kerjakan. 

Jangan keraskan hati, itu hanya mengakibatkan 

kehancuran! Lembutkan hati dan biarkan Roh Kudus 

bekerja, maka Tuhan akan sembuhkan hati anda, 

bahkan Tuhan pulihkan keluarga anda! Mujizat 

Pemulihan Keluarga terjadi! 

 


