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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan prinsip-prinsip Firman Tuhan di dalam membangun 

pernikahan Kristen. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti konsep yang benar mengenai perjodohan dan pernikahan 

Kristen. 

2. Setiap siswa mengerti rencana Allah di dalam pernikahan 

3. Setiap siswa mengalami berkat-berkat Allah di dalam rumah tangga yang 

dibangun sesuai prinsip Firman Allah. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Kehendak Allah di dalam perjodohan 

2. Rencana Allah di dalam pernikahan 

3. Hakikat pernikahan Kristen  

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ernikahan adalah rencana Allah sejak semula, Allah menciptakan manusia itu laki-

laki dan perempuan (Kejadian 1:27), dan Allah membangun lembaga pertama di 

dunia yaitu pernikahan (Kejadian 2:18).  Pernikahan direncanakan Allah untuk 

kebaikan manusia (Pengkhotbah 4:9-12), karena melalui pernikahan itu Allah memberkati 

manusia dengan keturunan-keturunan dan kuasa atas materi atau dunia (Kejadian 1:28; 

Mazmur 128:1-6). 

Pernikahan yang dikehendaki Allah adalah ikatan perjanjian dalam kasih dan kesetiaan dari 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Matius 19:6; Kejadian 2:22-24).  Di dalam 

ikatan pernikahan hubungan antara pria dan wanita menjadi kudus (1 Korintus 7:2) 

A. Kehendak Allah di dalam Perjodohan  

Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus segala yang terjadi dalam hidup 

kita, dari kelahiran, pernikahan, sampai kematian, Allah turut campur dan Allah 

mempunyai rencana damai sejahtera bagi kita (Roma 8:28; Yeremia 29:11).  Kelahiran 

dan kematian ada dalam otoritas Allah sepenuhnya.  Kita tidak tahu kapan dan di mana 

kita dilahirkan, kita juga tidak tahu kapan kita mati (Mazmur 139:16). 

Tetapi untuk pernikahan, Allah memberi hak bebas kepada manusia.  Tuhan 

tidak pernah menjodohkan kita, atau menetapkan seseorang harus dengan seseorang, 

contoh Matius harus dengan Maria.  Allah memberi kebebasan seseorang mau 

menikah atau tidak menikah, dengan siapa dia menikah, kapan dia merencanakan 

pernikahannya, dsb.  Tetapi sayangnya banyak orang salah langkah dalam menerima 

kebebasan ini.  Banyak orang memilih pasangan hidupnya karena alasan-alasan yang 

kurang tepat (usia, materi, wajah, adat, kuasa kegelapan, dll.).   

Meskipun Tuhan telah memberikan hak bebas kepada kita, tetapi untuk jodoh Tuhan 

telah memberikan kriteria tertentu.  Kriteria itu diberikan supaya manusia dapat 

mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangganya.  Di bawah ini adalah beberapa 

kriteria yang diberikan Tuhan dalam perjodohan demi membangun pernikahan Kristen 

yang bahagia. 

1. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal termasuk jodoh kita (Roma 8:28). 

2. Kita minta pimpinan Tuhan untuk mencari pasangan hidup kita (Mazmur 25:4,    

8-15). 

3. Kita harus taat pada perintah Tuhan, yaitu berpasangan dengan pasangan yang 

seimbang (2 Korintus 6:14). 
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Contoh pernikahan yang tidak seimbang: Simson dan Delila, Ahab dan Izebel 

(I Raja-Raja 16:30-31).  Bagi yang sudah terlanjur, baca I Korintus 7:12-16. 

Kriteria pasangan yang seimbang : 

a. Sama-sama beriman kepada Kristus (2 Korintus 6:14-15) 

b. Saling mengasihi (Kejadian 2:23; Kejadian 29:18-30; Yohanes 13:34-35), dan 

membuktikan kasihnya (Roma 5:8; Yohanes 3:16). 

c. Sama-sama cukup dewasa 

Dewasa secara tubuh: usia cukup 

Dewasa secara jiwa: ada tanggung jawab dan kemandirian 

Dewasa secara roh: memiliki karakter ilahi dan buah-buah roh 

4. Kita meminta persetujuan dan nasihat orang tua yang takut akan Tuhan (Kejadian 

24; Ezra 9:12, Nehemia 13:25-26)  

5. Kita berdoa dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan (Yakobus 4:14-15) 

B. Rencana Allah di dalam Pernikahan  

Segala peristiwa dalam hidup manusia tidak terjadi secara 

kebetulan atau terjadi dengan sendirinya.  Allah adalah 

pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia memerintah 

semuanya menurut rencana-Nya, tidak terkecuali kehidupan 

pernikahan.  Walaupun kita bebas untuk mencari dan memilih 

istri atau suami kita sendiri, Allah memiliki rencana dalam 

menciptakan keluarga Kristen, yaitu untuk membawa 

kemuliaan dan hormat bagi-Nya dari satu generasi ke generasi 

berikutnya sampai genap rencana Allah. 

Alkitab mengajarkan bahwa ada rencana khusus Allah dan juga rencana umum Allah 

yang berlaku dalam kehidupan pernikahan kita. 

Kepada orang-orang tertentu, Allah mempunyai rencana khusus dalam pernikahan 

mereka, misalnya  

1. Pernikahan Adam dan Hawa (Kejadian 1:27-28; Kejadian 2:18). 

2. Pernikahan Ishak dan Ribka (Kejadian 24:1-67). 

3. Pernikahan Yakub (Kejadian 28:1-5; 29:1-30). 

4. Pernikahan Rut dan Boas (Rut 4:1-17). 

5. Pernikahan Yusuf dan Maria (Matius 1:19-25; Yohanes 3:16). 
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Kepada semua manusia Allah mempunyai rencana umum dalam kehidupan 

pernikahannya.  Adalah wajar dan alamiah bahwa tiap orang yang sudah dewasa 

masuk dalam pernikahan.  Selain itu, mengingat bahanya percabulan setiap orang yang 

sudah dewasa sebaiknya menikah (1 Korintus 7:2). 

Tuhan telah menetapkan supaya manusia hidup bahagia dan sopan dengan cara 

membangun keluarganya masing-masing.  Dalam membangun keluarga, kita 

berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak kita dalam segala jalan 

Tuhan.  Ini berarti bahwa kita harus membangun keluarga yang bertanggung jawab. 

C. Hakikat Pernikahan Kristen  

Alkitab mengajar tentang pernikahan Kristen sebagai berikut: 

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian 2:24; Matius 19:5). 

1. Meninggalkan Ayah dan Ibu 

Memasuki pernikahan adalah langkah “meninggalkan ayah dan ibu”.  Ada 

beberapa pengertian tentang “meninggalkan ayah dan ibu”: 

a. Mengembangkan Tanggung Jawab yang Baru 

Ketika seseorang memasuki pernikahan, maka ia telah mengambil keputusan 

untuk mengembangkan tanggung jawab yang baru: 

• tanggung jawab fisik 

• tanggung jawab keuangan 

• tanggung jawab emosional 

• tanggung jawab spiritual 

Karena itu tidak baik jika orang yang sudah masuk dalam rumah tangga masih 

menjadi beban bagi orang tuanya.  Juga tidak baik menunjukkan sikap 

bermanja-manja atau berperilaku seperti anak kecil di hadapan orang tuanya, 

sekarang ia sudah harus bersikap sebagai orang yang siap memikul tanggung 

jawab. 

b. Membangun Kesetiaan yang Baru pada Lembaga yang Baru 

Ketika masih tinggal bersama orang tuanya, seseorang adalah anggota 

keluarga ayah-ibunya.  Sebagai anak ia harus setia kepada keluarga orang 

tuanya itu.  Tetapi ketika ia sudah memasuki pernikahan, ia harus setia 

kepada lembaga pernikahan yang dibangunnya itu.  Jika ada masalah di dalam 
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rumah tangga, jangan pulang ke rumah orang tua.  Suami dan istri harus 

setia kepada pasangannya dan kepada lembaga pernikahannya. 

Demikian pula ketika suami atau istri diperhadapkan kepada pilihan antara 

pasangannya ataukah orang tuanya, maka ia harus lebih mengutamakan 

keutuhan rumah tangganya.. 

c. Tetap Menghormati Orang Tua 

Meninggalkan orang tua tidak berarti mengabaikan perintah Tuhan untuh 

menghormati orang tua (Ulangan 5:16).  Jangan mengabaikan orang tua dan 

mertua serta perasaan mereka, dan jangan mengabaikan kesempatan untuk 

menunjukkan rasa hormat kepada mereka. 

2. Bersatu dengan Istrinya 

Alkitab berbicara tentang tiga gambaran kesatuan antara suami dan istri: 

a. Keduanya menjadi satu daging (Kejadian 22:21-24; Matius 19:4-6). 

Rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang 

wanita yang menjadi “satu daging”.  Hal ini berarti Allah tidak mengizinkan 

adanya perzinaan, poligami, homoseksualitas, kehidupan tidak bermoral, dan 

perceraian (Markus 10:7-9). 

Arti “satu daging” tidak hanya berbicara mengenai kesatuan secara fisik, 

karena di dalam pernikahan Kristen suami dan istri disatukan secara tubuh, 

jiwa dan roh. 

b. Kesatuan suami-istri adalah seperti kesatuan kepala dan tubuh 

manusia (Efesus 5:23).  

Suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang 

mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri, demikian sebaliknya istri juga 

harus mengasihi suami (Efesus 5:28). 

Oleh sebab itu suami-istri terikat dengan sempurna pula dalam hal ini dan 

masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan struktur Tuhan.  Kepala dan 

tubuh memiliki fungsi dan posisi yang berbeda namun terikat erat dalam satu 

kesatuan.  Dalam kesatuan inilah berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah 

(Kejadian 1:26-29; Mazmur 128). 
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c. Kesatuan suami-istri adalah seperti kesatuan Tuhan Yesus dengan 

jemaat-Nya 

Seperti Allah menyerahkan diri-Nya bagi jemaat-Nya untuk menguduskan dan 

menyempurnakannya, suami sebagai kepala dituntut juga harus berani 

menyerahkan dirinya untuk kebahagiaan keluarga.  Demikian pula 

sebagaimana jemaat tunduk taat dan menghormati Kristus istri serta anak 

harus menghormati suami/bapak. 

Semua pernikahan yang kudus melambangkan pernikahan Kristus dengan 

gereja-Nya (Efesus 5:32-33).  Sekarang Tuhan Yesus masih berada dalam 

“masa pertunangan” dengan gereja-Nya (2 Korintus 11:2).  Tetapi segera Ia 

akan datang kembali sebagai pengantin dan akan dipersatukan dengan gereja-

Nya untuk selama-lamanya. 

 

Gambaran mengenai tiga macam kesatuan tersebut adalah seperti di bawah ini:  

 

 
 SUAMI KEPALA KRISTUS 

 --------- ----------- ------------- 

 ISTRI TUBUH JEMAAT 
 
 
  Satu Daging Satu Tubuh Satu Gereja 

 

Hubungan antara suami dan istri adalah kesatuan yang begitu kuat, yang sangat 

sulit untuk dipisahkan.  Ibarat dua lembar kertas yang sudah dilekatkan menjadi 

satu, jika dipaksa untuk dipisahkan pasti ada yang terobek atau terluka.   

Demikian pula hubungan di dalam pernikahan Kristen.  Jangan pernah terpikirkan 

untuk memisahkan antara suami dan istri, karena keduanya sudah disatukan Allah.  

Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 

 

 

 

 


