
Pertunangan
dan

Pernikahan

Biasanya sebelum orang memulaikan suatu perkongsian di
dunia bisnis banyak perencanaan dan persiapan terjadi Se-
belum kontrak atau persetujuan terakhir ditandatangani,
mereka yang terlibat iDgin mengetahui bahwa usaha itu akan
terbukti memuaskan dan menguntungkan.

Pernikahan adalah suatu karunia indah dari Allah kepada
dua orang yang tidak sempurna yang memasuki dalam suatu
persekutuan paling erat. Banyak perencanaan dan persiapan
harus terjadi sementara masa bercumbu-cumbuan dan pertu-
nangan untuk memastikan suatu hubungan yang paling me-
muaskan.

Kadang-kadang orang-orang yang saling mencintai heran
bahwa perselisihan pendapat akan timbul di antaranya.
Waktu yang terbaik untuk menemukan dan mengurus perseli-
sihan pendapat ini adalah sebelum pernikahan Dalam pela-
jaran ini kita akan mempelajari cara-cara bagaimana pasangan
bersiap-siap untuk pernikahan, kesempatan-kesempatan me-
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reka untuk saling mengenal dengan lebih baik dan bagaimana
kehidupan mereka dapat membawa kehormatan kepada
Allah sementara masa pertunangan

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari .••

Kesiapan untuk Menikah
Kebiasaan-kebiasaan dalam Pertunangan
Pernikahan Itu

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Menyebutkan cara-cara khusus untuk menghormati Allah
selama masa pertunangan.

o Membahas beberapa persoalan yang dapat timbul karena
kebiasaan-ke biasaan dalam pertunangan

o Membedakan di antara maksud syarat-syarat sipil untuk
pernikahan dan upacara agama.
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KESIAP AN UNTUK MENIKAH

Saat pernikahan dua orang muda bergantung pada ke-
adaan. Kedua-duanya harus cukup umur untuk mengambil
tanggung jawab pernikahan. Mereka harus cukup dewasa
untuk saling menyesuaikan diri, bukan hanya memikirkan
kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri.

Pernikahan bukanlah untuk orang yang belum dewasa. Si
pemuda harus tahu bekerja. Dia harus mempunyai peker-
jaan atau jalan apa pun untuk membiayai istri dan keluarga-
nya. Si pemudi harus tahu memasak dan mengurus rumah
tangga. Keduanya harus mengerti tanggung jawab masing-
masing dalam pernikahan dan bersedia menerima tanggung
jawab i111dengan gembira.

Sebelum melangsungkan pernikahan adalah bijaksana bagi
kedua orang muda i111bila mereka mempunyai tempat tinggal
sendiri. 1111mungkin berupa sebuah kamar yang disewa atau
sebuah rumah yang sederhana sekali, namun setidak-tidaknya
itu akan menjadi rumah mereka dan bukan rumah orang tua
mereka. Biasanya bukanlah satu rencana yang baik bagi
pasangan yang baru menikah untuk tinggal bersama orang
tua mereka, khususnya bila mereka tinggal untuk jangka
waktu yang tidak terbatas.

Masa pertunangan dan persiapan pernikahan dapat menjadi
sa111 masa yang bahagia sekali bagi pasangan muda yang
mengikuti rencana Allah dalam segala hal yang mereka
lakukan. Ini dapat menjadi waktu yang baik untuk mengenal
keluarga satu sama lain dengan lebih baik. Mengerti sedikit
tentang latar belakang satu sama lain dapat membantu
pasangan itu dalam kehidupan bersama mereka. Memulai
suatu rumah tangga baru berdasarkan prinsip-prinsip Kristen
adalah salah satu cara yang terbaik untuk menjamin pernikah-
an yang berhasil dan rumah tangga yang bahagia.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1Dalam buku catatan buatlah daftar prinsip-prinsip yang
dapat menuntun sepasang suami istri untuk mengetahui
apakah mereka siap untuk pernikahan.

KEBIASAAN· KEBIASAAN DALAM PERTUNANGAN

Ditentukan Menurut Patokan-Patokan Allah

Biasanya pertunangan mendahului pernikahan. Kebiasaan
itu berbeda dalam setiap negara. Mungkin diadakan satu
perayaan di mana pasangan muda itu mengumumkan niat
mereka untuk menikah. Mereka dapat saling tukar cincin
pertunangan atau mengadakan suatu upacara lain yang
menunjukkan bahwa mereka saling mengikat janji Kebiasa-
an pertunangan apa pun yang cocok dan sesuai dengan
patokan-patokan Allah dapat diterima. Tetapi orang-orang
Kristen tidak boleh mengikuti kebiasaan yang tidak berkenan
kepada Allah.

Tujuan utama dalam kehidupan orang Kristen adalah
menghormati Allah dan menyenangkan hati-Nya di dalam
segala perkara. "Jika engkau makan atau jika engkau minum,
atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah
semuanya itu untuk kemuliaan Allah" (I Korintus 10:31).
Orang Kristen menginginkan berkat Allah atas pernikahan
mereka, sebab itu mereka menghormati Dia dalam cara
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mereka merayakan pertunangannya. Mereka tidak akan
menjadikan pertunangan mereka satu kesempatan untuk:
berpesta pora sekalipun itu menjadi kebiasaan dalam banyak,
rumah tangga.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Kebiasaan pertunangan apakah yang dapat diikuti
orang Kristen?

3 Apakah yang harus menjadi tujuan utama orang Kristen
dalam segala bagian hidupnya?

4 Tulislah satu cara perayaan pertunangan yang tidak akan
menghormati Allah.

Persoalan Keuangan

Di berbagai tempat di dunia si pemuda harus memberi
mas kawin, atau pengikat, kepada orang tua gadis yang hen-
dak dinikahinya. Di daerah lain orang tua si gadis memberi
mas kawin kepada 'Sipemuda atau orang tuanya. Ini mung-
kin berupa sejumlah besar uang atau hadiah-hadiah yang
mahal. Di lain negara- si pemuda memberikan sebuah cincin'
kepada si gadis yang menjadi tanda dari pertunangan me-
reka.
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Kebiasaan-kebiasaan ini dapat menyulitkan kaum muda
untuk menikah jika beban keuangan menjadi terlalu besar.
Timbul juga lain persoalan. Seorang pemuda yang ingin yang
terbaik dari pengantinnya mungkin berutang untuk mem-
beli cincin pertunangan. Di negara di mana orang tua perem-
puan membiayai pernikahan, mereka juga mungkin ber-
belanja lebih dari kemampuannya, dan jauh lebih banyak
daripada yang perlu.

Seorang pemuda yang kurang mampu membayar mas
kawin mungkin memilih untuk mengesampingkan hukum
pernikahan dan pasangan itu langsung hidup bersama. Orang
lain lagi tidak berusaha untuk membentuk sebuah remah
tangga, melainkan hidup dursila dan tidak bersetubuh
dengan satu orang saja seperti yang dituntut oleh Firman
Allah.

Walaupun tidak ada jawaban yang mudah untuk beberapa
keadaan ini, Allah tidak menuntut hal-hal yang mustahil
dipenuhi Tentu saja, orang tua Kristen dan pendeta haros
memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang muda yang
memikirkan pernikahan. Orang tua Kristen harUs insaf
bahwa yang terpenting bukan mas kawin, tetapi sifat Kristen
dari orang yang akan menikahi anak mezek&. Janganlah me-
reka juga menuntut mas kawin tinggi atau upacara pemikah-
an yang mahal.

Mungkin seorang pemuda atau pemudi berasal dari rumah
tangga yang tidak Kristen dan dengan demikian tidak akan
menerima nasihat Kristiani dari orang tua. Akan tetapi,
satu hal harus mereka yakini yaitu pimpinan Allah - jikalau
mereka bermaksud menghormati Dia. Jikalau Allah meng-
hendaki mereka menikah, menurot cara dan dalam waktu-
Nya Ia akan memungkinkan mereka mendirikan sebuah
rumah tangga Kristen.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Tulislah tiga masalah yang mungkin terjadi apabila
suatu pasangan tidak dapat memenuhi tuntutan dari
adat-istiadat tertentu di negeri mereka.

6 Isilah hal yang masih kurang untuk melengkapi kalimat
ini.
Orang tua Kristen harus menganggap .

lebih penting daripada mas kawin atau pesta pernikahan
yang mahal.

Perilaku Selama Masa Pertunangan

Selama masa pertunangan suatu pasangan dapat saling
mengenal dengan lebih dalam. Mereka mulai membahas
tanggung. jawab dalam pernikahan, dan merencanakan hidup-
nya bersama. Mereka berbicara tentang berbagai keperluan
penting untuk mendirikan rumah tangga mereka.

Bersenang-senang dengan teman- teman, dengan kelompok
dari gereja dan keluarga adalah cara lain untuk saling menge-
nal dengan lebih baik. Sewaktu kita dapat melihat seseorang
dalam semakin banyak situasi yang berbeda semakin banyak
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sifat orang itu akan diketahui Adalah berbeda melihat orang
dalam gereja dan melihatnya dalam aktifitas sosial atau se-
mentara orang itu bekerja.

Kalau kasih dan rasa hormat diminta dari suami dan istri,
tidak kurang penting hal ini ditunjukkan oleh pasangan yang
sudah ditunangkan untuk menikah. Seorang pemuda dan
pemudi yang saling mengasihi dan menghormati akan mem-
perhatikan kebahagiaan dan' kesejahteraan pasangannya
tanpa mementingkan dirinya sendiri. Masing-masing akan

. melakukan bagiannya dalam melindungi dan menjaga ke-
intiman pernikahan sehingga mereka menjadi suami istri.
Pernikahan yang dimasuki oleh pasangan yang dibebani de-
ngan rasa bersalah karena kebebasan seksual sebelumnya
mungkin akan mengalami kesulitan.

Kegiatan-kegiatan sementara masa pertunangan seharusnya
jangan mendatangkan kecaman atau malu pada pekerjaan
Allah. Pasangan yang menghormati Allah akan menjadi
contoh yang baik untuk orang muda lain. Dua orang yang
mencintai Allah dan satu sama lain dapat memakai disiplin
dan kesabaran dalam setiap keadaan dan kemudian merasa
senang. Ingatlah Yakub yang harus bekerja tujuh tahun
lamanya sebagai mas kawin guna memperoleh Rakhel.
"Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk men-
dapat Rakhel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya
seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakhel"
(Kejadian 29:20).
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7 Dalam buku catatan tulislah sekurang-kurangnya dua

keuntungan dari masa pertunangan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Bagaimanakah Yakub membuktikan cintanya akan
Rakhel? .

.PERNIKAHAN

Syarat-Syarat Sipil

Orang Kristen akan perlu mendapat surat-surat tertentu
supaya pernikahan mereka sah. Ini dapat meliputi akte
kelahiran, surat keterangan kesehatan, dan surat izin nikah.

Menjadi kesaksian baik dan patut di hadapan Allah serta
manusia apabila suatu pasangan memenuhi syarat-syarat
sipil untuk mengesahkan pernikahan mereka. "Tunduklah,
karena Allah, kepada semua lembaga manusia" (I Petrus
2:13). Dengan cara ini seorang laki-laki memberi kehormatan
namanya' dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak-
anaknya.
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9 Surat-surat apa yang biasanya harus dimiliki oleh pa-

sangan sebelum mereka dinikahkan dengan sah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pemberkatan Nikah di Gereja

Semua syarat sipil harus dipenuhi sebelum pemberkatan
nikah di gereja dilangsungkan.

Dalam pernikahan Kristen mempelai perempuan dan mem-
pelai laki-laki saling mengikat janji di depan umum dan Allah.
Mereka berjanji untuk saling mengasihi, menghormati, meme-
lihara, dan setia sampai kematian menceraikan mereka. Se-
orang pendeta memberitahukan tanggung jawab mereka,
mendengarkan janji nikah mereka, mengumumkan bahwa me-
reka sudah menjadi suami dan istri, dan memohonkan ber-
kat Allah di atas rumah tangga mereka.

Dengan mengadakan upacara di gereja, kita mengakui
bahwa pernikahan adalah satu lembaga yang ditetapkan
Allah. Juga upacara ini menunjukkan bahwa pasangan itu
mengharapkan pertolongan dan pimpinan Allah ketika
mereka memulaikan hidup pernikahan dan mendirikan rumah
tangganya.

Kita telah membahas kesalahan untuk berutang. Untuk
menghindari hal berutang mungkin perlu diusahakan agar
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pakaian pengantin, dekorasi dan resepsi tetap sederhana dan
jumlah para undangan dibatasi

Tentu saudara menginginkan perayaan pernikahan yang
meriah dan ingin kelihatan cantik dan bagus, tetapi adalah
lebih baik mempunyai perayaan yang sederhana daripada
berutang,

':;;::::::===================================-
Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Syarat-syarat sipil harus diatur
a) Sebelum pertunangan.
b) dalam tahun pertama pernikahan.
c) sebelum menikah.

Sebutlah satu cara untuk mengakui bahwa pernikahan
adalah satu lembaga yang ditetapkan Allah.

11Kita mengetahui bahwa suatu pasangan menghormati
Allah apabila mereka mengesahkan pernikahan mereka
menurut syarat sipil karena Firman Allah mengatakan
bahwa kita harus tunduk kepada
a) setiap kekuasaan manusia.
b) setiap adat negeri
c) satu sama lain.
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V. Cocokkan Jawaban Saudara

7 Pilih dua: Mereka dapat saling mengenal dengan lebih
baik; mereka dapat menjadi contoh yang baik untuk
orang muda lain; mereka dapat merencanakan untuk hi-
dup bersama dan mendirikan rumah tangga

1 Periksa jawaban saudara dengan bagian KESIAP AN UN-
TUK MENIKAH.

8 Ia bekerja tujuh tahun sebagai mas kawin untuknya

2 Kebiasaan yang sesuai dengan patokan Allah.

9 Akte kelahiran, surat keterangan kesehatan dan surat izin
nikah.

3 Untuk menghormati dan menyenangkan Allah.

10 c) sebelum menikah.

4 Dengan mengizinkan berpesta pora

11 Dengan mengadakan upacara pemberkatan di gereja

5 Beberapa hidup bersama tanpa nikah; beberapa hidup
dursila; beberapa berutang banyak.

12 a) setiap kekuasaan manusia

6 watak Kristen dari orang yang akan dinikahi anak me-
reka


