
Sebelum
Menikah

Patokan-patokan Allah mengenai benar dan salah dimak-
sudkan untuk menjadikan anak-Nya sehat dan sanggup untuk
menikmati hidup ini sepenuhnya. Pertama Korintus 9:24-27
mengingatkan kita bahwa seorang pelari harus menjalani disi-
plin ketat supaya siap secara fisik bagi perlombaan. Karena
ia berlari untuk memperoleh suatu hadiah, ia menolak bebe-
rapa kesenangan yang sekarang supaya dapat memperoleh
kesenangan yang jauh lebih besar.

Dalam hubungan antara laki-laki dan wanita, patokan
Allah tidak dimaksudkan sebagai cara untuk tidak mengizin-
kan mereka menikmati kesenangan, melainkan mengarahkan
mereka kepada kesenangan yang terbesar. Allah menciptakan
manusia dengan selera alami, beberapa di antaranya diung-
kapkan dalam hubungan seks, tetapi Firman-Nya menegaskan
bahwa keintiman ini harus diuntukkan bagi pernikahan.

Biasanya suami dan istri, yang hidupnya ditandai oleh di-
siplin dan sifat tidak mementingkan diri, memakai pola ke-
lakuan ini sebelum nikah. Orang lain yang menuruti kese-
nangan sekarang dengan mengorbankan pengekangan moral,
menanggung bekas-bekas yang mungkin tidak pemah sem-
who
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=-
RENCANA

YANG HARUS
DUKUTI

Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana
mereka yang meremehkan hukum Allah tidak memperoleh
kesenangan yang lebih besar, hadiah yang lebih baik yang
disediakan Allah bagi mereka.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •..
Allah Menciptakan Manusia untuk Menikah
Allah Mengharapkan Saudara Menjaga Kesucian
Saudara Dapat Menjalankan Patokan-Patokan Allah

Pelajaran ini akan menolong saudara •.•
o Menerangkan patokan moral Allah bagi laki-laki dan

perempuan sebelum menikah.

o Menyebutkan beberapa efek yang buruk dalam kehi-
dupan mereka yang mengabaikan patokan ini

o Memberi dasar alkitabiah untuk cara-cara memelihara
kesucian dalam diri
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ALLAH MENYEDIAKAN MANUSIA UNTUK ME-
NIKAH

Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menjadikan laki-
laki dan perempuan menurut rencana-Nya yang sempurna.
Ia membekali mereka untuk hidup berkeluarga. Ia mem-
bentuk tubuh manusia sedemikian rupa sehingga anak-
anak dapat dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-
laki dan perempuan.

Proses perkembangan yang dibangunkan Allah di dalam
tubuh seorang anak, pada saatnya akan menyediakan anak itu
untuk tanggung jawabnya sebagai seorang dewasa.

Ketika anak laki-laki dan perempuan beralih dari masa
anak ke masa remaja, banyak perubahan terjadi dalam tubuh
mereka. Dengan perubahan-perubahan jasmani ini timbullah
minat, perasaan, dan keinginan yang baru. Pada masa ini
seorang pemuda mulai menaruh perhatian pada gadis dan
sebaliknya. Tak ada yang salah dengan hal ini Perubahan
ini, yaitu proses perkembangan, hanya sebagian dari rencana
Allah untuk menyediakan mereka guna menikah. "Laki-laki
dan perempuan diciptakan-Nya mereka" (Kejadian 1:27).

Namun, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mengerti
bahwa Allah mempunyai patokan-patokan untuk tingkah
laku mereka sebelum menikah - perintah-perintah yang
harus mereka ikuti jika mereka mengharapkan rumah tangga
yang bahagia di kemudian hari.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Salahkah bila seorang pemuda tertarik kepada seorang
gadis? Terangkanlah jawabanmu.

2 Siapakah yang mengaruniai kita dorongan seks?

3 Siapakah berhak mengatakan bagaimana dorongan seks
itu harus digunakan?

ALLAH MENGHARAPKAN SAUDARA MENJAGA KE-
SUCIAN

Agar Allah Dapat Tinggal di Dalam Saudara

Allah ingin saudara menghargai tubuh yang telah diberi-
kan-Nya kepada saudara dan memperlakukannya dalam satu
cara yang akan menghormati Dia. Saudara harus menjaganya
\etap suci baik secara jasmani maupun rohani karena tiga
alasan:

• Agar Allah dapat tinggal di dalam saudara.
• Demi keselamatan keluarga saudara.
• Demi kesehatan saudara.

Karena saudara adalah milik Allah, saudara telah menjadi
bait Allah atau tempat kediaman-Nya. Ini berarti saudara
bertanggung jawab sungguh untuk memelihara kesucian
tubuhmu karena Roh Allah tinggal di dalammu (I Korintus
3:16,17). Walaupun saudara mempunyai tanggung jawab
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lain sebagai orang Kristen, seperti kepada keluarga atau ke-
pada diri sendiri berkenaan dengan kesehatan, tanggung
jawab utama ialah memelihara diri sebagai bejana yang suci,
mumi, dan layak untuk didiami oleh Allah.

I Timotius 5:22. Jagalah kemurnian dirimu.

Alkitab menasihati para pemuda agar jangan mengikuti
perempuan pelacur atau perempuan jalang. Secara mutlak
Alkitab melarang hubungan seksual di luar pernikahan, per-
buatan homoseksual, dan lain-lain penyalahgunaan hubungan
seksual. Bacalah dengan saksama I Korintus 6:15-17,19.

Demi Keselamatan Keluarga Saudara

Perhatikanlah beberapa akibat yang timbul apabila prinsip-
prinsip kesucian diabaikan. Pertama, penyakit kelamin se-
ring diidap orang tunasusila. Bukan saja hal ini mengakibat-
kan kehilangan kesehatan dan menyebabkan malu; mungkin
juga penyakit ini mengakibatkan cacat yang permanen yang
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diteruskan oleh mereka kepada anaknya, yang menyebabkan
kebutaan, penyakit mental dan cacat serius yang jasmani.

Apabila kehamilan terjadi dari percabulan itu, wanita
muda yang terlibat mungkin harus membesarkan anak itu
dengan banyak penderitaan di luar hubungan pernikahan
normal, Ia tidak mempunyai rasa aman yang akan datang
dari suatu pernikahan sah. Dengan demikiannya anak itu
akan kehilangan pemeliharaan dan kasih kedua orang tua.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Sebutkan tiga alasan mengapa Allah mengharapkan
saudara memelihara kesucian.

5 Suatu ayat di Alkitab yang menasihatkan kita agar tetap
suci adalah
a) I Korintus 6:16
b) I Timotius 5:22
c) Kejadian 3:15

6 Menumt I Korintus 6:15 tubuh orang Kristen merupa-
kan bagian dari apakah?
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7 Apakah yang dapat disediakan untuk anak-anak oleh
rumah tangga Kristen, yang mungkin tidak ada pada
anak yang lahir di luar pernikahan?

8 Sebutkan sekurang-kurangnya dua cacat yang mungkin
terjadi pada anak sebagai hasil perbuatan dursila orang
tua mereka. -

Demi Kesehatan Saudara

Janganlah berpikir bahwa tidak mengadakan hubungan
seksual sebelum menikah akan merugikan saudara. Menaati
patokan Allah jauh lebih baik bagi kesehatan saudara dari-
pada memuaskan hawa nafsu. Dalam Alkitab, buku Amsal
mempunyai beberapa nasihat yang baik sekali mengenai
hal ini Bacalah dengan saksama Amsal7:1-27.

Walaupun hubungan seksual sebelum menikah mungkin
tidak menjangkitkan penyakit kelamin, tetapi ancaman-
ancaman lain terhadap kesehatan masih tetap ada. Bagi wa-
nita bahaya kehamilan yang tidak diinginkan selalu ada.
Dan bagi pria maupun wanita itu pada umumnya terjadi
kerusakan emosi dan kesehatan yang timbul dari rasa ber-
salah dan takut. Mungkin mereka takut akan kehamilan,
atau takut hukuman karena melanggar hukum-hukum Allah
dan adat istiadat sosial.

Dan pastilah, ketidaktaatan kepada Allah mendatangkan
penyakit rohani dan kematian rohani, jika tidak diperbaiki!
oleh pertobatan dan pembaharuan rohani Sebab itu, demi
keselamatan jasmani, mental, dan rohani saudara, jagalah
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kemurnian dirimu. "Jauhkanlah dirimu dari percabulan! ...
orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri-
nya sendiri" (I Korintus 6: 18).

Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Dosa khusus apakah yang disebut dalam bagian pelajar-
an ini sebagai dosa terhadap tubuh manusia sendiri?

10 Dalam Amsal 7 seorang yang disesatkan oleh seorang
wanita disamakan dengan tiga hal. Sebutkanlah tiga
hal itu.

11Bagaimana hubungan seksual sebelum menikah dapat
membahayakan kesehatan seseorang?

SAUDARA DAPAT MENJALANKAN PATOKAN-
PATOKAN ALLAH

Dengan Menguasai Perasaan Saudara

Belajar menguasai diri merupakan bagian yang sangat pen-
ting dalam pertumbuhan. Seorang anak kecil dapat me-
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nyepak-nyepak dan berteriak jika kehendaknya tidak di-
turuti, tetapi saudara telah belajar untuk tidak bertindak
demikian. Penguasaan diri adalah penting untuk pernikahan
yang bahagia, sebab itu Allah memberi saudara kesempatan
untuk mengembangkannya sekarang. Finnan-Nya berbunyi,
"Haruslah ... tak ... bercacat ... dapat menahan diri ...
sopan" (I Timotius 3:2).

ltJRUlLAH NORMA-NORMA ALLAH

Iblis terutama mencobai kaum muda dalam perkara
seksual 'Mereka mengalami dorongan dan keinginan seksual
yang kuat. Perasaan-perasaan ini normal dalam tubuh yang
sedang berkembang, namun harus dikendalikan.

Jangan berkata bahwa saudara tak dapat menguasai ke-
inginan saudara. Allah telah mengaruniai saudara satu roh
yang membuat saudara berbeda dari binatang. Saudara
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tidak perlu diperbudak oleh perasaan-perasaan saudara. Al-
lah memberikan hal-hal yang berikut untuk menolong sau-
dara menguasai diri:

• Kecerdasan untuk mengerti apa yang harus dilakukan.
• Firman-Nya untuk memimpin saudara.
• Hati nurani yang dipakai-Nya untuk berbicara kepada

saudara.
• Kemauan, atau kuasa untuk memilih apa yang harus

dikerjakan.

Yang terutama, Allah sendiri akan menolong saudara, jika
saudara memohon pertolongan-Nya.

"Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan,
kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka
yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang mumi"
(II Timotius 2:22).

Yang Harus Saudara Kerjakan

12 Sumber yang terbaik untuk menguasai keinginan sau- .
dara ialah:
a) hati nuranimu.
b) kecerdasanmu.
c) Firman Allah dan pertolongan Allah.
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Dengan MenguasaiPikiran Saudara

Keinginan untuk berbuat salah datang kepada kita melalui
pikiran. Makin banyak saudara berpikir tentang pencobaan
itu, makin kuatlah keinginan itu. Sebab itu saudara perlu
menguasai pikiran saudara.

Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila ke-
inginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila
dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut (Yakobus
1:14,15).

Sebagian besar dari pikiran-pikiran saudara datang dari apa
yang saudara dengar. Sebab itu jangan mendengarkan cerita-
cerita kotor atau ikut dalam pembicaraan yang akan memim-
pin saudara menuju kehidupan yang asusila. "Tetapi perca-
bulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut
sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi
orang-orang kudus" (Efesus 5:3).

Pencobaan juga datang dari apa yang saudara lihat Iblis
mencobai Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang itu.
Ia membujuk Hawa untuk memandang dan berpikir menge-
nai betapa enaknya buah itu, sampai akhirnya Hawa mema-
kannya dan memberikan sedikit kepada Adam untuk di-
makan. Kemudian mereka dihukum karena tidak menaati
Allah.

Iblis masih mencobai manusia dengan membujuk mereka
untuk memandang hal-hal yang akan merangsang hawa nafsu.
Ia menggunakan gambar-gambar yang tak senonoh, bioskop,
buku-buku tentang seks, dansa-dansi, dan model pakaian
yang merangsang untuk mencobai manusia. Jangan meng-
izinkan dia membujuk saudara untuk memandang buah yang
terlarang itu.
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Kendalikanlah pikiran saudara dan jangan dibiarkan pikir-
an itu mengembara. Jika saudara mendapati diri saudara se-
dang memikirkan pikiran-pikiran yang salah, buanglah pikir-
an-pikiran itu dari ingatan saudara. Pikirkan hal-hal lain. Mu-
lailah mengerjakan sesuatu yang menyibukkan pikiran sau-
dara. "Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu" (Filipi 4:8).

Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Mengapa penting untuk menguasai pikiran saudara?

14 Sebutkan beberapa hal yang dipakai Iblis untuk meng-
goda orang untuk berbuat dosa.
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Dengan Mengatasi Pencobaan

Untuk mengatasi pencobaan saudara harus melakukan dua
perkara: menghindarinya sedapat-dapatnya dan tak mau me-·
nyerahkan diri kepada-Nya bila pencobaan itu datang. Ja-
ngan pergi ke tempat-tempat dan keadaan yang akan men..
cobai saudara untuk berbuat yang salah.

Sikap yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan
dapat memimpin seseorang kepada pencobaan. Sebab itu
bersikaplah ramah, tetapi perlakukan orang dengan hormat
dan harapkan mereka menghormati saudara.

Hiduplah sesuai dengan patokan-patokan Allah - bukan
patokan-patokan bioskop dalam pertunangan saudara Bela-
jarlah menghormati teman yang saudara pilih. Berusahalah
mengembangkan semacam perhubungan yang akan memper-
dalam rasa hormat satu kepada yang lain, dan pada saat yang
sama menyenangkan Allah. Hindarilah kebiasaan yang akan
menyebabkan kehilangan respek dan merangsang hawa nafsu.
Rupanya bercumbu-cumbuan adalah seperti bermain api.
Jadi, hindarilah pencobaan dan jangan beri Iblis kesempatan
untuk merangsang emosi sampai berbuat sesuatu yang hanya
mendatangkan malu dan kegagalanrohani Dengan demikian
patokan moral yang tinggi dari Yusuf berhasil. Contoh tam-
bahan ini menunjuk suatu prinsip yang dapat diterima Allah
memberkati mereka yang menjunjung tinggi patokan-Nya

Alkitab menceritakan kisah Yusuf, seorang pemuda yang
mengasihi Allah. Dengan melarikan diri dari pencobaan, ia
memberikan sebuah teladan baik bagi kaum muda Ia adalah
seorang budak dalam rumah Potifar. Istri Potifar berusaha
untuk mengadakan hubungan asmara dengan Yusuf, tetapi
Yusuf menolaknya Pada suatu hari ketika dia dan Yusuf
berduaan dalam rumah, dia berusaha sungguh-sungguhuntuk
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membujuk Yusuf. Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin
aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa
terhadap Allah?" Ketika istri Potifar terus mendesak, Yusuf
keluar dari rumah itu dan melepaskan diri dari pencobaan.

Istri Potifar begitu marah sehingga mengemukakan tuduh-
an palsu terhadap Yusuf dan memasukkan Yusuf dalam pen-
jara. Allah memelihara Yusuf, membebaskan dia dari pen-
jara, dan menjadikan dia perdana menteri Mesir.

Sebab itu mereka heran, bahwa kamu tidak turut men-
cemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam ku-
bangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka men-
fitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung-
an jawab kepada Dia (I Petrus 4:4-5).

Yang Harus Saudara Kerjakan

15 Seorang laki-laki di Alkitab yang menjadi teladan baik
dalam hal melawan godaan cumbuan seorang wanita
yang dursila ialah
a) Potifar.
b) Yusuf.
c) Petrus,

16 Apa yang dapat saudara berbuat jikalau teman dan kera-
bat menertawakan saudara karena tidak mau ikut serta
dalam beberapa perkara yang mereka lakukan? (Pakai-
lah buku catatan.)

17 Bagaimana orang yang berbeda kelamin harus bertindak
satu pada yang lain supaya menghindari pencobaan.
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Dengan Kasih yang Sejati

Kasih yang sejati meliputi rasa hormat dan penghargaan.
Jadi, seorang laki-laki yang sungguh-sungguh mengasihi se-
orang wanita akan lebih memikirkan kesejahteraan dan nama
baiknya daripada keinginan pribadinya sendiri Kasih yang
sejati tidak ingin merusakkan nama baik gadis itu atau meng-
ambil risiko terjadinya kehamilan sebelum menikah. Kasih
yang sejati menuntut penguasaan diri

Jangan terlalu percaya pada kekuatan sendiri dalam hal
penguasaan diri. Tindakan yang paling bijaksana adalah
menghindari pencobaan. Sebab itu untuk cumbuan intim
yang hanya dapat dilakukan antara suami istri, tunggulah
sampai saudara sudah menikah.

Beberapa laki-laki minta seorang gadis "membuktikan
cintanya" dengan jalan memperkenankan mereka berbuat
apa pun yang diinginkan dengan gadis itu. Ingatlah para
gadis, bahwa laki-laki yang menuntut ini dari saudari tidak-
lah berbuat itu karena kasih yang sejati, tetapi karena ke-
inginan yang mementingkan diri sendiri

Kasih terhadap tunangan juga akan menolong saudara
menghindari pencobaan untuk terlibat dengan laki-laki
atau perempuan lain. Saudara tahu bahwa saudara dapat
memiliki pernikahan yang lebih bahegia jika baik saudara
maupun tunangan saudara menunggu dan menjaga kemumi-
an diri masing-masing. Sebab itu semua rencana saudara un-
tuk pernikahan yang bahagia akan menolong saudara meng-
hindari percabulan.

Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu su-
paya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-
masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sen-



Sebelum Menikah 41

diri dan hidup di dalam pengudusan dan penghonnatan,
bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat
oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah (I Tesalonika
4:3-5).

Y:ang Harus Saudara Kerjakan

18 Apakah yang tercakup dalam kasih yang sejati?

19 Bacalah 1 Tesalonika 4:3-5 beberapa kalL Apakah dosa
yang disebut dalam ayat-ayat ini?

Dengan Pertolongan Allah

Saudara membutuhkan kekuatan dari kuasa Allah untuk
mengatasi pencobaan dalam setiap keadaan. Saudara memer-
lukan pertolongan Allah untuk menguasai semua pikiran dan
tindakan saudara Tanpa pertolongan-Nya, maka cepat atau
lambat dosa yang dalam hati saudara akan dinyatakan dalam
pikiran-pikiran yang jahat dan mendorong saudara melakukan
perbuatan-perbuatan yang salah. "Karena dari hati timbul
segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu dan hujat" (Matius 15:19). Sebab
itu saudara perlu memberikan hidup saudara kepada Allah.
Mohonlah Dia mengampuni semua dosa saudara dan meno-
long saudara hidup benar.
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Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa.
Banyak kaum muda yang sudah mengalami bahwa tidak
mungkin mereka hidup suci dengan kekuatan sendiri. Akan
tetapi hidup mereka telah berubah samasekali oleh kuasa
Allah. Sekarang mereka mengalami hidup murni yang
bahagia.

Iblis akan tetap mencobai saudara setelah saudara di-
selamatkan, tetapi dengan pimpinan Firman Allah dan per-
tolongan kuasa Allah saudara dapat mengatasi setiap pen-
cobaan. "Supaya waktu yang sisa jangan kamu perguna-
kan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak
Allah" (I Petrus 4:2).

::

Yang Harus Saudara Kerjakan

20 Apakah kita hidup sesuai dengan patokan-patokan
Allah bagi kehidupan kita? Terangkan.

21 Langkah pertama apakah yang harus dilakukan sebelum
Allah dapat menolong saudara hidup 'benar?

22 Bacalah I Korintus 6:9-11 dan I Petrus 4:2 beberapa
kali, kemudian lingkarilah huruf di muka setiap per-
nyataan yang BENAR.
a Saudara perlu diselamatkan supaya Iblis tidak akan

mencobai saudara lagi.
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b Hanya sewaktu kita mengandalkan pertolongan
Allah barulah kita dapat menang atas pencobaan.

c Karena Allah kasih adanya, tidak seorang pun yang
tidak akan masuk kerajaan surga.
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Cocokkan Jawaban Saudara

12 c) Firman Allah dan pertolongan Allah.

1 Tidak, itulah sebagian dari rencana Allah untuk menye-
diakan mereka untuk pernikahan.

13 Pencobaan datang melalui pikiran, dan lebih banyak dipi-
kirkan lebih kuat pencobaan itu.

2 Allah.

14 Gambar-gambar tidak senonoh, film bioskop, buku-buku
tentang seks, dansa-dansi, obat bius, pakaian yang meyu-
sul hal yang tak senonoh.

3 Allah.

15 b)Yusuf.

4 Agar Allah dapat tinggal dalam saudara. demi keluarga-
mu, demi kesehatanmu.

16 Jawaban saudara. Saya akan berdoa bagi mereka dan mo-
hon Allah menolong saya hidup sesuai dengan patokan
Alkitab, serta menjadi contoh yang baik

5 b) I Timotius 5:22.

17 Dengan hormat,

6 Tu buh Kristus.

18 Rasa hormat dan penghargaan.

7 Kasih dan pemeliharaan kedua orang tua.

19 Percabulan seksual.
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8 Buta atau sakit mental.

20 Dalam kekuatan sendiri, hal itu tidak mungkin, dengan
pertolongan Allah hal itu mungkin.

9 Percabulan seksual.

21 Serahkan hidupmu kepada-Nya.

10 Seperti lembu yang dibawa ke penjagalan; seperti orang
bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, seperti burung
dengan cepat menuju perangkap.

22 a Salah.
b Benar.
c Salah.

11 Orang itu mungkin ketularan penyakit kelamin: rasa ber-
salah dan ketakutan yang berasal dari hubungan ini me-
rusakkan emosi dan kesehatan seorang pada umumnya.


