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Jenis Cinta menurut Alkitab:

Agape = Kasih Ilahi, kasih yang dari Allah 
(Kasih tak bersyarat)



Storge = Kasih yang timbul karena ada ikatan
keluarga (contoh orang tua ke anak atau
sebaliknya)



Phileo = Kasih persaudaraan atau persahabatan.

Kasih yang terbatas pada hubungan sahabat dan bersifat
bersyarat



Eros = Cinta yang terjadi antara pria dan

wanita dalam hubungan yang khusus bersifat

atau memiliki, menimbulkan rasa cemburu dan

berakhir di seks dalam pernikahan



Keinginan berpacaran tanpa mengerti tujuan

pacaran



TV atau media sosial



Pergaulan (desakan atau pengaruh teman)



Kekurangan kasih sayang orang tua



Keinginan di sentuh



Pornografi atau film percintaan



 Jenis kelamin

 Baik adanya karena Allah yang menciptakan

 Hanya bisa dilakukan dalam batasan

Pernikahan yang Kudus

Dalam 1 Korintus 6:18 Tuhan berfirman:

“Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain
yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi
orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap

dirinya sendiri.



Kasus kecanduan sex di Asia lebih tinggi dari Amerika

Data statistik di Asia

 80% dari remaja pria, kecanduan pornografi di internet

 65% - 70% dari remaja wanita, kecanduan pornografi di
internet

 Data dari Go Dok 68% pertanyaan tentang sex dan
mayoritas adalah kelompok remaja usia 16-25 tahun

 Dari penelitian Reckitt Benckiser Indonesia, data 500 
koresponden remaja di lima kota besar di Indonesia. 
33% pernah melakukan hubungan sex dan dari hasil tsb
58% nya remaja usia 18 – 20 tahun dan belum menikah



Menurut:

Seks itu merupakan sebagian dari hidupnya

Seks itu adalah hidupnya



 Kurang nya pengetahuan tentang bahaya sex 
sebelum pernikahan (tidak ada sex education 
krn dianggap tabu, kotor, porno)

 Kecanggihan jaman dan mudahnya
mengakses internet

 Salah dalam memilih pergaulan

 Kurang nya pengenalan akan Tuhan (dari
sudut Rohani)

 Kurang nya ketaatan hidup dalam Kebenaran



Psikologis -> hilang nya harga diri



Kehamilan di luar nikah



Putus sekolah



Meningkatnya kriminalitas



Berbagai penyakit sosial



Sifilis / Raja Singa Gonore/Kencing nanah HPV (Kutil pada Kulit & Kelamin)

Keputihan Herpes di Kulit & Kelamin HIV AIDS





“Tidak baik, kalau manusia itu seorang

diri saja. Aku akan menjadikan

penolong baginya yang sepadan

dengan dia”



Pacaran adalah Gerbang pernikahan yang kudus,

Persahabatan yang sejati adalah gerbang

memasuki ke masa pacaran



Daya tarik fisik

Daya tarik kepribadian



Dorongan orang lain

Tuntutan orang tua



Latar belakang kepribadian yang sama

Pekerjaan iblis



Karena yang dari Tuhan



 Menemukan pasangan yang sepadan

 Menemukan pasangan yang saling
menguatkan kelemahan masing-masing

 Menghasilkan buah roh

 Memuji dan memuliakan Tuhan

 Membuat komitmen dan rencana menuju
Pernikahan yang Kudus



Tuhan Yesus adalah juru Selamat bagi mereka

yang demikian

1 Yoh 1:9
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,

sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan”

Yeremia 29:11
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada

padaKu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan”



 Pacar yang seiman

 Pacaran yang Positif

 Sertakan Tuhan dalam Hubungan dan saling
mendorong satu sama lain menuju Kristus

 Jujur

 Dapat merawat diri (me time)

 Adanya pengawasan dari orang tua atau
pembina rohani



Pertahankan Masa Singlemu
Tetap Kudus dan Pekalah

Terhadap Trik si Setan


