
Memilih
Jodoh

Bagaimanakah seorang laki-laki muda mengetahui bila ia
menemukan gadis yang tepat untuk menjadi istrinya? Bagai-
mana seorang perempuan muda memilih pria yang akan
hidup bersamanya selama sisa hidup ini? Allah sendiri, yang
mengerti lebih baik dari orang lain pentingnya memilih jodoh
yang tepat, telah berjanji, "Tuhan akan menuntun engkau
senantiasa dan akan memuaskan hatimu" (Yesaya 58:11).

Doa dan penyelidikan jujur tentang apa yang dikatakan
Alkitab mengenai pernikahan telah menyelamatkan banyak
muda mudi dari membuat pilihan yang tidak tepat Dalam
pelajaran ini kita akan melihat pentingnya menimbangkan
sikap orang lain itu terhadap kehidupan, dan sifat-sifat serta
pola perilakunya. Pelajaran yang berharga akan dipelajari
juga dari pernikahan yang dibangun atas prinsip-prinsip ilahi,
dan pernikahan yang tidak dibangun atasnya. Allah menge-
tahui siapa yang "baik" untuk masing-masing anak-Nya, dan
Ia pasti akan memimpin mereka yang sungguh menginginkan
kehendak-Nya dalam keputusan yang penting ini
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ••.

Pentingnya Pilihan Itu
Pimpinan Allah
Patokan-patokan Alkitab
Sifat-sifat Pribadi
Keadaan sekitar
Cinta dan Penerimaan yang Timbal-Balik
Kepastian akan Kehendak Allah

Pelajaran ini akan menolong saudara ••.

o Memberikan alasan-alasan mengapa pemilihan seorang
jodoh itu penting.

o Mendaftar prinsip-prinsip yang terdapat dalam Firman Al-
lah yang seharusnya memimpin seorang Kristen dalam hal
memilih teman hidup.

o Mengenali sifat-sifat yang harus saudara cari dalam jodoh-
mu.
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PENTINGNYA PIUHAN ITU

Memilih seorang teman hidup adalah yang sangat penting.
Mengapa? Ada beberapa sebab.

Pertama, pilihan itu penting karena pengaruh jodoh itu
atas kehidupan saudara. Orang yang saudara nikahi akan
menolong membentuk kehidupan saudara. Ia mungkin
memalingkan arah hidup saudara menuju kebenaran dan
surga atau menuju dosa dan neraka. Pengaruh sehari-hari
dari teman hidup itu akan menolong saudara dalam men-
capai tujuan kebahagiaan kekal atau akan cenderung men-
jauhkan saudara dari Allah, satu-satunya sumber kesukaan
sejati Hal memilih jodoh dapat mempermudah atau mem-
persulit saudara untuk mengasihi, melayani dan menaati
Allah.

Kedua, pilihan ini penting karena berbeda untuk seumur
hidup. Orang Kristen tidak menikah dengan pendapat bah-
wa mereka bisa saja talak jika mereka tak dapat hidup rukun.
Jika saudara mempunyai sebuah sepeda atau sebuah mobil
yang tidak saudara sukai, saudara dapat menjualnya dan
membeli yang lain. Tetapi saudara tidak dapat berbuat
demikian terhadap seorang istri atau suami Alkitab menga-
jarkan bahwa pernikahan adalah untuk seumur hidup.

Seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama
suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu
mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada
suaminya itu (Roma 7:2).

Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan
manusia (Markus 10:9).
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Bagi umat Kristen tidak ada pernikahan atas dasar percoba-

an, yaitu hidup bersama-sama untuk sementara guna melihat
apakah saudara dapat hidup bersama dengan rukun sebelum
pernikahan yang sesungguhnya. Menurut patokan-patokan
Allah tindakan sedemikian adalah salah - dursila.

Karena hal memilih jodoh merupakan sesuatu yang sangat
penting, maka hal itu tak boleh dilakukan dengan terburu-
bum. Untunglah Firman Allah memberikan beberapa prinsip
dasar yang harus kita ikuti dalam membuat pilihrn itu supaya
pernikahan akan membahagiakan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Tulislah dua sebab mengapa hal memilih seorang suami
atau istri sangatlah penting.

2 Di manakah saudara dapat menemukan prinsip-prinsip
dasar yang harus diikuti dalam hal memilih jodoh.

PIMPINAN ALLAH

Kesediaan Allah untuk Memimpin

Jika saudara seorang anak Tuhan, saudara boleh yakin
bahwa Bapa saudara menginginkan jodoh yang terbaik bagi
saudara.
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Allah menciptakan Hawa untuk menjadi jodoh yang diper-
lukan Adam. Allah mengenal saudara dan juga keperluan
saudara. Ia mengenal saudara dengan lebih baik daripada
saudara mengenal diri sendiri. Allah mengetahui persis orang
yang akan menjadi jodoh yang terbaik buat saudara. Dia
mengasihi saudara dan ingin menolong saudara.

Jadi, sebelum memilih, jangan lupa memohon Allah untuk
memimpin secara pasti kepada orang yang menjadi pilihan-
Nya. Berdoalah mengenai hal itu dan bersedialah mengikuti
pimpinan Tuhan. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada
Allah" (Yakobus 1:5).

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Apa yang harus dilakukan sebelum saudara memilih
jodoh?

Cara Allah Memimpin

Cara bagaimanakah Allah memberitahu seseorang dengan
siapa ia harus menikah? Biasanya Allah memimpin anak-
anak-Nya dalam persoalan ini melalui suatu kombinasi
cara-cara. Seorang Kristen harus mencari pimpinan Allah
dalam semua cara ini

Pertama, bila seorang memilih teman hidup, mereka harus
pastikan bahwa hal itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
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dari Alkitab. Pertimbangan kedua ialah: Apakah sifat-sifat
pribadi dari pasangan itu cocok satu sama lain? Ketiga, ke-
adaan sekitar harus bekerja sama untuk memungkinkan per-
nikahan itu. Harus ada saling mengasihi dan saling menerima.
Akhirnya, harus ada kepastian dari kehendak Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkan lima cara yang dipakai Allah untuk memimpin
saudara dalam memilih seorang teman hidup; kemudian
tulislah cara-cara itu di dalam buku catatan saudara.

PATOKAN·PATOKAN ALKITAB

Cara yang pertama dan paling penting yang dipakai oleh
Allah ialah memimpin saudara melalui Firman-Nya. Ia mem-
berikan beberapa peraturan di Alkitab yang harus saudara
ikuti. Saudara dapat yakin bahwa pimpinan-Nya tak akan
bertentangan dengan Firman-Nya. Dua dari peraturan ini
adalah: 1) Menikah dengan orang Kristen; 2) Pastikan bahwa
saudara berdua sudah sependapat.

Menikah dengan Orang Kristen

Orang yang sudah berumah tangga mempunyai berbagai
kewajiban moral terhadap pasangan mereka, baik yang Kris-
ten ataupun yang bukan Kristen. Tetapi jika saudara masih
lajang dan Kristen, saudara bisa yakin bahwa Allah tidak
menghendaki saudara menikah dengan orang yang bukan
Kristen.
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Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan
apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
(II Korintus 6:14).

Di dalam Alkitab kita membaca tentang dua orang muda
yang memberi harapan. Mereka berbuat kekeliruan karena
menikahi istri yang tidak percaya kepada Allah. Mereka ada-
lah Simson dan Salomo. Simson tertarik kepada seorang
perempuan muda yang tidak seagama dengan dia. Orang tua-
nya menasihatinya agar mengawini seorang gadis dari bangsa-
nya sendiri, tetapi ia tidak mau mendengarkan mereka. Per-
nikahannya yang pertama merupakan kegagalan dari awal-
nya. Namun, ia masih tidak mau mematuhi patokan Allah.
Keterlibatan kedua yang serius dengan seorang yang tidak
percaya mendatangkan kesedihan dan kematian bagi dirinya.
Demikian pula, Raja Salomo menyeleweng dari Allah karena
seorang yang tidak percaya, yaitu putri Firaun (I Raja·Raja
3:1). Dan dari kekeliruan yang gawat ini, ia dipimpin untuk
mengambil banyak istri kafir dan mendukung penyembahan
berhala, suatu tindakan yang mendatangkan hukuman Allah
atas kerajaannya (I Raja-Raja 11:1-11).

Karena itu, berhati-hatilah dalam persahabatan saudara.
Selalu ada daya tarik di antara orang yang berlawanan jenis.
Jangan membiarkan hal ini membawa saudara ke dalam per-
cumbuan dengan orang yang tidak diselamatkan. Pilihlah
kawan-kawan akrab saudara di antara orang Kristen. Jangan
membiarkan Iblis membelokkan saudara dari kehendak Allah
dan merusak hidupmu dengan mengikat saudara dalam per-
nikahan dengan seorang yang tidak percaya.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Lingkarilah huruf di muka 'nama kedua orang muda
yang mengalami peristiwa yang menyedihkan karena
menikahi perempuan yang tidak hidup bagi Allah.

a) Abraham
b) Salomo

e) Nuh
d) Simson

6 Hafalkan II Korintus 6:14; kemudian mintalah sese-
orang untuk mendengarkan apakah saudara dapat me-
nyebutnya dengan tepat.

7 Pesan apakah yang terdapat dalam II Korintus 6:14 bagi
orang Kristen?

Pastikan Bahwa Saudara Sependapat

Saya menjadi orang Kristen tidaklah cukup untuk orang
yang hendak saudara nikahi Alkitab mengajar bahwa rumah
tangga saudara tak akan bahagia kecuali saudara berdua se-
pendapat tentang hal-hal tertentu.

Perselisihan pendapat tentang agama dapat menjadikan ru-
mah tangga sangat tidak bahagia. Saudara dan pasangan
saudara harus sependapat tentang tempat Allah di dalam hi-
dupmu, bagaimana saudara akan melayani Dia, gereja mana
yang akan saudara ikuti, dan pendidikan agama yang bagai-
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mana yang akan diberikan kepada anak-anak saudara. Perbe-
daan dalam doktrin kadang-kadang dapat memecah-belah
rumah tangga. Suatu cara yang ku~ baik untuk memulai
rumah tangga adalah jika masing-masing pasangan meng-
hadiri gereja yang berlainan.

Tak ada dua orang yang akan sependapat benar-benar ten-
tang semua hal; saudara hendaknya jangan mengharapkan
hal itu. Namun, suami dan istri harus sependapat tentang
prinsip-prinsip yang mendasar.

Apakah saudara dan orang yang saudara harap nikahi itu
sependapat tentang norma-norma Alkitab untuk rumah
tangga saudara? bagaimana mendisiplin anak-anak? berbagai
tanggung jawab suami dan istri? bagaimana mengatur ke-
uangan? Jika tidak, berhati-hatilah. Saudara akan mengalami
kesukaran.

Pelajaran-pelajaran ini akan membantu saudara untuk
mempunyai rumah tangga yang lebih berbahagia, sewaktu
saudara berdua mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dan
menyetujui patokan-patokan yang digariskan di dalam Fir-
man-Nya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Dalam buku catatan saudara, tulislah paling sedikit
empat hal yang harus disetujui oleh saudara dan calon
pasangan saudara.

9 Lingkarilah huruf di depan setiap pemyataan yang
BENAR.
a Jika seorang suami dan istri adalah orang Kristen,

kita dapat menganggap bahwa rumah tangga me-
reka akan berbahagia.
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b Pria dan wanita yang bennaksud mendirikan se-
buah rumah tangga Kristen harus sependapat me-
ngenai prinsip-prinsip yang mendasar.

c Adalah mungkin bagi suami dan istri Kristen untuk
sependapat benar- benar mengenai segala hal

d Adalah penting bahwa suami istri sependapat me-
ngenai patokan-patokan Alkitab untuk rumah
tangga mereka.

10 Menurut saudara saat apakah yang paling baik bagi
suami istri yang ingin mendirikan rumah tangga untuk
mengetahui apakah mereka sependapat mengenai
prinsip-prinsip yang mendasar?
a) Pada tahun pertama dari pernikahan mereka.
b) Sesudah pertunangan mereka.
c) Sebelum pertunangan mereka.

SIF AT-SIFAT PRIBADI

Pentingnya Sifat-Sifat

Sifat-sifat apakah yang saudara inginkan dalam orang yang
saudara nikahi? Ada pemuda yang mengatakan, "Gadis
yang saya nikahi harus cantik, berbakat, dan berpendidikan.
Ia harus berasal dari keluarga yang terkemuka dan kaya."

Beberapa hal itu mungkin baik, tetapi tak satu pun men-
jamin pernikahan yang berhasil. Sebenamya, seorang gadis
yang cantik mungkin sombong dan angkuh karena kecantik-
annya. Bahkan ia dapat menggunakan kecantikannya se-
bagai daya tarik untuk laki-laki lain sesudah ia menikah.
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Seorang gadis dari keluarga yang kaya mungkin meng-
harapkan agar suaminya yang muda itu, yang bam mulai
bekerja, untuk menyediakan banyak hal yang belum mampu
dibelinya.

Kecantikan, pendidikan, dan kedudukan sosial yang baik
dapat menjadi modal yang berharga, tetapi ada sifat-sifat lain
yang lebih penting seperti watak, minat yang sama, kebiasaan
yang baik, dan kesehatan yang baik.

Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Sebutlah dua sifat yang belum tentu membuat per-
nikahan bahagia.

Watak Pribadi

Dengan orang yang bagaimanakah saudara ingin hidup se-
panjang sisa umur saudara - orang yang menyenangkan atau
yang suka mengeluh? yang ramah atau yang suka berteng-
kaI? yang sabar atau yang mudah tersinggung? yang baik
hati atau yang suka menguasai? yang bersedia mengampuni
atau yang suka marah? yang suka menolong atau yang me-
nuntut? murah hati atau mementingkan diri? penuh keper-
cayaan atau menaruh curiga?

Apakah saudara mencari seseorang dengan nama baik atau
yang reputasinya diragukan? yang selalu jujur atau yang akan
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menipu eaudara? yang tahu bekerja keras atau yang malas?
yang tekun atau yang mudah menjadi kecil hati? dapat dian-
dalkan atau tidak dapat diandalkan?

Watak dibentuk dan dikembangkan sepanjang masa anak.
Jadi, keadaan rumah tangga orang yang saudara minati dapat
memberi gambaran seperti apakah sifat orang itu. Sering
kali peribahasa yang umum ada benar juga, "Air cucuran atap
jatuhnya ke pelimbahan juga." Sering kali anak mengikuti
contoh ayah atau ibunya.

Bagaimanapun juga, kasih karunia Allah dapat selalu meno-
long seorang Kristen untuk mengubah cara hidupnya meski-
pun asuhan yang diperolehnya dalam keluarganya sangat bu-
mk. Ada juga orang-orang dari keluarga yang baik-baik yang
telah menolak untuk mengikuti teladan yang baik dari orang
tuanya. Jadi, keadaan rumah tangga dapat membantu sau-
dara untuk mengharapkan sifat-sifat tertentu, tetapi jangan
mendasarkan penilaian saudara tentang watak seseorang se-
mata-mata pada keluarganya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

12 Dalam buku catatan saudara, buatlah daftar tentang
sifat-sifat yang saudara inginkan pada suami "atau istri
saudara.

13 Sekarang, periksalah diri saudara menurut daftar yang
telah saudara buat. Tulislah "baik" di samping sifat-
sifat yang saudara miliki dan tulislah "lemah" di sam-
ping sifat-sifat yang perlu saudara kembangkan.
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Berdoalah agar Tuhan akan membantu saudara mengem-
bangkan sifat-sifat yang sangat perlu untuk seorang suami
atau istri yang baik.

Kebiasaan- Kebiasaan yang Baik

Sangatlah sulit untuk menghentikan kebiasaan. Jika sese-
orang mempunyai kebiasaan yang sekarang sudah menjeng-
kelkan saudara., jangan mengira bahwa keadaan akan menjadi
lebih baik setelah saudara menikah. Ingatlah peribahasa, "Ja-
ngan sekali-kali menikahi seorang lelaki dengan tujuan untuk
mengubahnya." Jangan menyangka bahwa saudara akan
mampu mengubah suami atau istrimu menjadi seperti pola
perilakumu sendiri.

Kasih sejati akan mendorong suami atau istri berusaha sa-
ling menyesuaikan diri dan mengabaikan hal-hal yang sebe-
namya tidak penting, Dalam hal-hal yang penting mereka se-
harusnya saling membantu. Tetapi, - jangan memasuki per-
nikahan secara membabi buta, tanpa memikirkan kebiasaan-
kebiasaan apakah yang dimiliki pasanganmu. Kebiasaan-
kebiasaan itu dapat menyatakan banyak hal tentang watak-
nya dan tentang apa yang dapat saudara harapkan di masa
depan.

Apakah ia bersih atau kotor? sopan atau kadang-kadang
menghina? berpenampilan rapi atau [orok? Apakah ia ber-
bicara terus-menerus atau mendengarkan dengan penuh per-
hatian kepada apa yang dikatakan orang lain? Bersungguh-
sungguh melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah dan
gereja? Bagaimana ia memperlakukan kakak adiknya dan
orang tuanya?
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Gunakanlah buku catatan saudara untuk soal-soal berikut
ini

14 Buatlah daftar dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sau-
dara inginkan dalam teman hidup saudara.

15 Tulislah beberapa kebiasaan yang menurut anggapan
saudara akan membuat pernikahan saudara tidak baha-
gia.

Periksalah keadaan diri saudara menurut jawaban yang
saudara berikan untuk pertanyaan 14 dan 15. Setelah itu
berdoalah untuk diri saudara dan untuk calon teman hidup
saudara.

Minat dan Kepribadian yang Serupa

Apakah saudara mau hidup seumur hidupmu dengan sese-
orang yang sama sekali tidak menaruh perhatian pada hal-hal
yang paling penting untuk saudara? Suami istri yang ber-
minat akan hal-hal yang sama mempunyai lebih banyak per-
samaan dan kemungkinan besar akan mempunyai rumah
tangga yang lebih bahagia.

Kadang-kadang sifat-sifat yang berlawanan itu baik jikalau
sifat-sifat itu saling melengkapi Misalnya, seorang yang ber-
bicara banyak mungkin akan Iebih bahagia dengan seorang
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pendiam yang merupakan pendengar yang baik. Seseorang
yang idealistis, kreatif, tetapi tidak praktis perlu diimbangi
oleh seseorang yang praktis.

Akan tetapi, jikalau suami dan istri mempunyai tempera-
men atau kepribadian yang berlainan sekali, mungkin mereka
akan mengalami kesukaran dalam saling bergaul dengan baik.
Jika seorang pemuda penuh ambisi, biasa bekerja keras, dan
giat, barangkali ia akan kurang sabar dengan seorang istri
yang lamban, tidak cerdas, dan malas.

Kegiatan-kegiatan sementara masa pertunangan seharusnya
cocok bagi Adam. Allah menginginkan agar pasangan itu
sesuai bagi saudara, cocok untukmu. Saudara hendaknya
bersifat cukup sama sehingga akan dapat bergaul dengan
baik, dan cukup berbeda sehingga rumah tangga saudara akan
seimbang.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Pakailah buku catatan untuk soal-soal ini.

16 Buatlah daftar dari kegiatan- kegiatan yang saudara se-
nangi Pasangan saudara mungkin tidak begitu tertarik
kepada beberapa di antaranya, tetapi jika ia menentang-
nya, ini dapat menjadi penyebab perselisihan.

17 Tulislah beberapa pokok pembicaraan yang saudara se-
nangi. Apakah orang yang hendak menikah dengan
saudara suka berbicara dengan saudara tentang pokok-
pokok iro'?
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Kesehatan yang Baik

Kesehatan tidak saja penting bagi kebahagiaan rumah
tangga tetapi juga penting untuk kebahagiaan anak-anak.
Saudara menginginkan anak-anak saudara sehat dan kuat,
tidak dihalangi oleh penyakit fIsik atau mental yang diwa-
risinya. Banyak negara menuntut pemeriksaan medis dan
surat keterangan dokter sebelum menikah. Ini adalah un-
tuk melindungi saudara dan anak-anak saudara.

Ini tidak berarti bahwa seorang harus memiliki kesehatan
yang sempurna. Banyak orang dengan cacat jasmani telah
belajar mengatasinya dan mereka menjadi suami. istri dan
orang tua yang baik. Kesehatan yang baik bukanlah sifat
terpenting yang harus dicari, tetapi harus dipertimbangkan.
Tanyalah diri saudara sendiri, apakah dia akan menjadi se-
orang ibu yang baik untuk anak-anak saya? Apakah dia akan
menjadi bapak yang baik untuk anak-anak sayr{! Tentu
saja, seorang laki-laki tak boleh berharap untuk menikah
dengan seorang gadis yang belum cukup usia dan belum
cukup perkembangan jasmaninya untuk pernikahan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

18 Mengapa kesehatan jasmani dan mental pasangan sau-
dara itu penting?
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KEADAAN SEKITAR

Telah disebutkan bahwa Allah sering memimpin me-
lalui keadaan-keadaan di sekitar kita. Alkitab melukiskan
hal ini dalam beberapa kisah percintaan yang indah.

Rut meninggalkan kaum keluarga dan tanah airnya untuk
melayani Allah yang esa dan benar. Ia pergi memungut
gandum di ladang-ladang yang sedang dituai di Betlehem dan
"kebetulan" pergi ke ladang Boas. Allah telah memimpin
dia. Boas bertemu dengannya dan melihat bahwa semua
sifat yang diinginkannya di dalam seorang ~tri ada di dalam.
Rut. Ada beberapa rintangan bagi pemikahan mereka,
tetapi Allah membereskan segala sesuatu. Semua bekerja
sama sehinggamereka dapat menikah.

Salah satu keadaan sekitar yang dipergunakan Allah untuk
memimpin Rut adalah nasihat orang yang lebih tua dan lebih
berpengalaman. Rut menghargai nasihat Naomi dan melaku-
kannya. Dewasa ini Allah sering menggunakan nasihat para
orang tua, pendeta, dan orang-orang Kristen yang lebih tua
usianya untuk menolong kaum muda mengetahui kehendak-
Nya.

Kisah percintaan antara Ishak dan Ribka sangat berbeda
dengan kisah percintaan antara Boas dan Rut. Mereka tidak
pemah bertemu sebelum Ribka datang untuk menikah de-
ngan Ishak. Abraham telah mengirim hambanya untuk men-
carikan seorang istri bagi Ishak, anaknya. Hamba itu berdoa
kepada Allah memohon pimpinan-Nya, dan pasti Abraham
dan Ishak juga sedang berdoa untuk hal yang sama.

Allah menjawab doa mereka dan membawa Ribka ke tem..
pat hamba itu sedang berdoa. Ketika dia berkenalan dengan
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Ribka serta keluarganya, hamba itu dapat melihat bahwa
Ribka memiliki sifat-sifat yang akan menjadikannya seorang
istri yang baik bagi Ishak Seluruh keluarga itu menyadari
pimpinan Allah dan mengizinkan Ribka memihak dengan
Israel. Mereka menanya Ribka apakah dia mau pergi bersama
hamba itu dan menjadi istri Ishak Ribka setuju dan menga-
dakan perjalanan yang jauh ke rumah Ishak Mereka saling
mengasihi dan memiliki pernikahan yang berbahagia.

Di dalam keluarga di mana orang tua yang memilih dan
mengatur pernikahan, mereka harus berdoa dan memohon
pimpinan Allah. Allah yang sama, yang bekerja melalui
keadaan sekitar dan mempersatukan Ishak dan Ribka, dewasa
ini tetap menjawab doa-doa kita.

Yang Harus Saudara Kerjakan

19 Sebutlah dua pasangan suami istri di dalam Alkitab yang
dipersatukan' melalui keadaan-keadaan di sekitamya.

SALING MENGASIHI DAN SALING MENERIMA

Tak ada pernikahan yang dapat menjadi bahagia tanpa
cinta sejati di antara suami istri. Cinta yang timbal balik di
antara dua orang menimbulkan perasaan bahwa mereka sa-
ling memiliki. Hal itu membuat mereka ingin menyenangkan
satu sama lain, serta menolong mereka membuat penyesuaian
apa pun yang diperlukan. Ikatan cinta yang menyatukan
mereka adalah lebih kuat daripada ikatan-ikatan lain.
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Cinta itu bukan sekedar seks atau daya tarik jasmani
Kasih sejati meliputi respek, penghormatan, penghargaan, dan
tenggang rasa satu sama lain. Jangan mengacaukan daya tarik
jasmani dengan cinta sejati. Jika saudara tidak yakin akan
perasaan saudara, berdoalah tentang hal itu. Bicarakanlah hal
itu dengan orang tua atau orang-orang Kristen yang lebih tua

Bagaimana jika pernikahan itu diatur oleh orang tua, se-
perti halnya Ribka dan Ishak? Cinta timbal balik yang dalam
tak dapat terjadi sebelum ada kesempatan untuk saling me-
ngenal Tetapi selw.rang-lw.rangnyakeduanya harus bersedia
untuk saling menerima sebelum mereka menikah. Cinta
dapat dipupuk dan harus dipupuk. Allah, sumber segalacinta
sejati, akan memberi kepada saudara cinta kepada orang yang
Ia ingin saudara nikahi, dan Ia akan memberi kepada orang
itu cinta bagi saudara

Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya,
"Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya,
"Mau." Lalu Ishak membawa Ribka ... dan mengambil
dia menjadi istrinya Ishak mencintainya ... (Kejadian
24:58,67).

Kita sedang berbicara mengenai hal menikah menurut
patokan-patokan Allah. Jika saudara seorang Kristen, sau-
dara tidak boleh menerima seorang yang bukan Kristen
sekalipun saudara merasa saling tertarik.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

20 Sifat-sifat apakah membentuk kasih yang menjadi dasar
untuk pernikahan.

Apabila saudara sedang memikirkan untuk menikah de-
ngan orang tertentu, periksalah perasaan saudara menurut
daftar yang telah saudara buat. Beginikahperasaan saudara?
Apakah orang itu mempunyai perasaan yang sama terhadap
saudara?

Berdoalah agar saudara tidak tertipu oleh daya tarik yang
bukan cinta sejati. Mohonlah pimpinan Allah dalam masa
yang penting dalam hidupmu ini

KEPASTIAN AKAN KEHENDAK ALLAH

Pimpinan Allah biasanya tidak datang melalui satu wahyu
istimewa, tetapi melalui gabungan dari cara-cara yang telah
disebut, yaitu patokan-patokan Alkitab, sifat-sifat yang be-
nar, keadaan sekitar, cinta dan penerimaan yang timbal
balik, dan kepastian akan kehendak Allah.

Kepastian ini boleh datang sebagai satu perasaan damai
mengenai persoalan itu ketika saudara berdoa, satu keperca-
yaan yang dalam bahwa itu adalah kehendak Allah. Ke-
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pastian ini tidak boleh sepihak saja; baik yang laki-laki
maupun yang perempuan harus berdoa untuk itu dan men-
dapat kepastian ini

Pimpinan Allah mungkin memerlukan waktu. Kepastian
itu bisa datang sebelum atau sesudah Dia memimpin dalam
cara-cara lain. Atau kepastian itu bisa datang lebih cepat
kepada yang pria daripada kepada yang wanita atau sebalik-
nya. Jangan terlampau tergesa-gesa. Ujilah perasaan saudara
dengan cara-cara lain yang dipergunakan Allahuntuk memim-
pin saudara.

Jangan kecewa jika saudara tidak menjumpai seorang pun
yang memiliki semua sifat pribadi yang saudara cari sebab
saudara mungkin juga mempunyai beberapa kekurangan.
Siapa pun yang harus membuat pilihan haruslah mencari
sifat-sifat yang paling penting untuk satu rumah tangga
Kristen yang bahagia. Dan sementara itu saudara harus
memupuk sifat-sifat yang sama itu dalam perangai saudara.

Kiranya Allah memberkati dan memimpin saudara dalam
cara-cara yang dianggap-Nya terbaik hingga saudara menjum-
pai orang pilihan-Nya bagi diri saudara.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

21 Pimpinan Allah dalam hal memilih teman hidup biasa-
nya datang melalui
a) suatu kombinasi cara-cara.
b) ilham khusus.
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Cocokkan Jawaban Saudara

11 (Dua hal yang mana saja) Kecantikan, kedudukan sosial
1 Karena pengaruh atas kehidupan; pilihan itu untuk sepan-

jang hidup.

12 Jawaban sendiri.

2 Dalam Firman Allah.

13 Jawaban sendiri.

3 Berdoa dan memohon pimpinan Allah.

14 Jawaban sendiri.

4 Periksalah jawabanmu dengan pelajaran.

15 Jawaban sendiri.

5 b) Salomo
d) Simson

16 Jawaban sendiri.

6 Tidak ada jawaban.

17 Jawaban sendiri.

7 Orang Kristen harus menikah dengan orang Kristen.

18 Bagi kebahagiaan rumah tangga dan demi anak-anak

8 Periksalah jawabanmu dengan pelajaran.
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19 Boas dan Rut, Ishak dan Ribka.

9 a Salah.
b Benar.
c Salah.
d Benar.

20 Respek, penghormatan, penghargaan, dan tenggang rasa.

10 Saya akan memilih c) Sebelum pertunangan mereka,
supaya perselisihan pendapat boleh diselesaikan atau
hubungan itu diakhiri.

21 a) suatu kombinasi cara-cara.


