
BAB II 

PENDEKATAN TEORI 

Pada Bab II Ini peneliti akan menggunakan teori-teori yang mendukung Judul 

“Katekisasi Pranikah (Tinjauan terhadap pelayanan Katekisasi Pranikah di Gereja kristen 

Perotestan di Bali Jemaat Philadelpia). Bab II ini dibagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut: 1) 

Pernikahan, 2) Katekisasi Pranikah, 3) Gereja dan Pernikahan. 

2.1 Pernikahan 

Definisi  

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang 

kemudian diberi imbuhan awalah “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah 

nikah, apabila diberi imbuhan awalah “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan 

atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.1 

Dalam Undang-Undang perkawinan, yang di kenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan yang membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.2 

Dalam perkawinan ada ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya 

ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak, ikatan 

formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan, ikatan batin adalah ikatan yang 

                                                             
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 453. 
2 Prof.Dr.Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004), 11. (Catatan: 
Undang-Undang di Indonesia memakai istilah “Undang-Undang perkawinan”, karena kata “perkawinan” bersifat 
lugas dan netral). 



tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis.3 Groenen merumuskan pengertian 

perkawinan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita, jadi 

hubungan seksual yang oleh masyarakat yang bersangkutan (kurang lebih luas) sedikit banyak 

diatur, diakui dan dilegalisasikan.4 Sayuti (1981) mengemukakan bahwa perkawinan merupakan 

suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

di mana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan 

berdasarkan agama.5 Menurut Bonaventura dan para teolog di zamannya, perkawinan termasuk 

dalam tata penciptan. Definisi perkawinan sebagai realitas sosio-manusiawi diambil alih oleh 

Bonaventura dari tradisi, yakni: perkawinan atau pernikahan ialah penggabungan laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri, antara orang yang menurut hukum dapat kawin.6  Dr.  Bovet  

melukiskan perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup meliputi tubuh, roh dan jiwa dan juga 

meliputi waktu sekarang dan waktu yang akan datang.7 Dalam ajaran agama Kristen Pernikahan 

merupakan suatu pengalaman penting dalam kehidupan seorang. Dan pernikahan Kristen adalah 

pernikahan yang berbeda dari pernikahan agama yang lain karena pernikahan ini direncanakan 

oleh Allah dan Allah punya maksud dengan pernikahan tersebut.8 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan ialah perjanjian suci 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan mengikatkan diri, bersatu dan 

membentuk suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga, suatu ikatan yang memiliki dasar 

hukum dan agama. 

  
                                                             
3 Ibid., 12. 
4 Dr. C. Groenen OFM, PERKAWWINAN SAKRAMENTAL. . . ., (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 19. 
5 Thalib, Sayuti., Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Intermas, 1981), 47. 
6 Dr. C. Groenen OFM, Op.Cit., Hal. 224. 
7 Storm, M. Bons, Apakah Penggembalaan Itu?, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), 214. 
8 Seminari Theologia Injili Indonesia, Kepercayaan dan Kehidupan Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 66. 



2.2 Katekisasi Pranikah 

2.2.1 Katekisasi 

Kata katekisasi atau “katekese” berasal dari kata kerja Yunani Katechein, yang berarti 

“menyuarakan dengan keras”, “menggemakan”, atau “mengumumkan”. Dengan demikian, 

etimologi kata Ini mengandung arti pengajaran lisan. Kata tersebut dipakai dalam Perjanjian 

Baru sebagai pengajaran lisan di mana penjelasan yang sangat sederhana (sebuah tahap melebihi 

kerugma) diberikan kepada orang-orang, seperti susu daripada makanan keras yang diberikan 

kepada anak-anak kecil (lih. Ibr. 5: 12-12, 1 Kor. 3:1-3). Berita diajarkan dan dikatakan dengan 

akurat (Kis. 18:25).9 Pengertian katekese ini sebagai “menggemakan kembali secara lisan terus 

berlangsung di gereja mula-mula, di mana hal itu dimengerti sebagai nasihat lisan untuk 

menjalani kehidupan yang bermoral.10 Menurut Bons M. Strom: “Katekisasi merupakan tugas 

yang penting sekali bagi Majelis Jemaat. Katekisasi sama dengan memelihara bibit padi, yang 

nanti dapat bertumbuh menjadi padi yang baik. Jikalau bibit padi itu diabaikan, tentulah hasil 

panen akan mengecewakan”.11 

Charles Deta mengatakan bahwa menurut kepentingannya, sekarang ini kita jumpai ada 

empat jenis katekisasi, yaitu:12 

1. Katekisasi persiapan baptis dewasa 

Katekisasi ini dilayankan kepada para calon anggota jemaat yang belum menerima tanda 

baptis anak. 

 
                                                             
9 Groome H. Thomas, Christian Religious Education Pendidikan Agama Kristen berbagi cerita dan visi kita (Jakarta: 
BPK Gunung mulia, 2010), 39. 
10 Ibid., 39. 
11 Storm, M. Bons, Op.Cit., 111. 
12 Deta, Charles., Katekisasi,  http://charlesdetha.wordpress.com/2011/06/06/katekisasi/, (6 juni 2011) 

http://charlesdetha.wordpress.com/2011/06/06/katekisasi/


2. Katekisasi persiapan sidi 

Katekisasi ini dilayankan kepada para anggota jemaat yang sudah menerima tanda baptis 

anak. 

3. Katekisasi pranikah 

Katekisasi ini dilayankan bagi para pasangan yang akan menikah atau sudah bertunangan. 

4. Katekisasi umum 

Katekisasi umum adalah katekisasi yang dilayankan kepada siapa saja yang ingin 

mengenal dan belajar ajaran Kristen (bukan untuk mengaku iman atau baptis) seperti 

yang dilakukan di sekolah-sekolah Kristen atau juga di rumah-rumah sakit Kristen. 

 

2.2.2 Katekisasi Pra nikah 

Drs. M. Utama meyebut katekisasi Pranikah dengan istilah lain yaitu Konseling Pra 

Perkawinan, yaitu bentuk konseling yang berpusat pada hubungan antar pribadi seorang pria dan 

seorang wanita, yang membantu mereka menilai hubungan mereka dari aspek pendekatan 

perkawinan mereka dan memperkenalkan jalan-jalan yang bisa membantu mereka membentuk 

perkawinan yang bahagia dan sukses (atau mengambil keputusan membatalkan perkawinan 

mereka).13 Howard Clinebell menegaskan sasaran umum dari konseling penyuluhan perkawinan 

yang berorientasi pada keutuhan (termasuk latihan Pra-nikah) ialah menolong tiap pasangan 

suami-istri agar secara bersama mereka menciptakan suatu hubungan di mana keduanya 

dimungkinkan menemukan dan mengembangkan talenta mereka masing-masing sebesar-

besarnya, dengan cara yang saling memperkaya.14 Abineno menjelaskan bahwa Yang dimaksud 

                                                             
13 Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana, Konseling Kristen, (Salatiga, 1980), 126. 
14 Clinebell, Howard., Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), 
323. 



dengan Katekisasi Pranikah atau yang dia sebut dalam bukunya dengan “Penggembalaan” adalah 

percakapan dengan kedua calon mempelai tentang hal-hal yang bersangkutan dengan peneguhan 

dan pemberkatan nikah Kristen.15  

1. Manfaat Katekisasi Pranikah 

Menurut Bons Storm Peneguhan Nikah merupakan suatu saat penting dalam 

kehidupan manusia. Sebelum dua orang manusia memulai kehidupannya bersama, maka 

gembala menawarkan bimbingannnya kepada pasangan yang hendak menikah itu.16 

Menurut Kathleen Fischer dan Thomas Hart, Perkawinan Kristen dewasa ini berada 

dalam konteks budaya yang berbeda daripada satu generasi yang lalu. Sejumlah 

perkembangan mengubah pola dalam mana perkawinan dipilih dan dihayati. 

Perkembangan-perkembangan ini perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan, dalam 

perayaan perjanjian perkawinan, dan dalam bina lanjut pasangan suami isteri.17 Orang 

Para Pasangan seringkali memasuki pernikahan tanpa menilai pasangannya secara 

objektif karena peranan hubungan sebelum menikah sangat berbeda dari yang dibutuhkan 

sesudah menikah.18 Oleh karena itu, orang Kristen harus mempertimbangkan beberapa 

prinsip dalam memutuskan dengan siapa mereka menikah. Abineno seperti yang di 

ungkapkannya dalam buku Perkawinan (persiapan, persoalan-persoalan dan 

pembinaannya) tidak hanya orang-orang Kristen di dunia Barat tetapi pemuda-pemudi 

Kristen di Indonesia juga mulai memiliki pemahaman bahwa Pernikahan bukan lagi satu-

satunya bentuk persekutuan hidup dan mengizinkan pria dan wanita untuk melakukan 

                                                             
15 Abineno, J.L.CH., Penggembalaan, (Jakarta: Badan Penerbit  Kristen, 1967),.,88. 
16 Storm, M. Bons., Op.Cit., 160. 
17 Cooke, Bernard., Alternatif Untuk Ibadat Masa Mendatang 5 Perkawinan Kristen, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 
1991), 17. 
18 Meier, Paul. D., dkk., Pengantar Psikologi & Konseling Kristen. (Yogyakarta: PBMR ANDI, 2004)., 208. 



samenleven atau samenwonen (hidup bersama suami isteri tetapi tanpa ikatan perkawinan 

yang resmi.19 Yang terpenting bagi mereka dalam hubungan semacam ini adalah 

kebebasan. Pada satu pihak kedua partner itu mau hidup bersama sebagai suami isteri, 

tetapi pada pihak lain mereka tidak mau terikat seorang kepada yang lain. Banyak orang 

di Barat tidak suka mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai lembaga karena, yang 

pertama, menurut mereka secara lahiriah perkawinan sebagai lembaga kelihatan baik dan 

rukun namun pada kenyataannya mereka sering tidak hidup rukun dan berbahagia. 

Kedua, menurut mereka perkawinan sebagai lembaga pada hakekatnya tidak mempunyai 

arti. Di situ tidak ada kegairahan hidup dan semua berlangsung secara otomatis. Ketiga,  

menurut mereka perkawinan adalah lembaga yang tidak jujur karena pasangan 

mengucapkan janji namun pada akhirnya mereka sering tidak menepati janji tersebut.20 

Dalam buku “Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga” di paparkan beberapa alasan 

penting dilakukannya suatu persiapan Pernikahan atau perkawinan. Yaitu antara lain:21 

1) Keluarga yang baik perlu dipersiapkan lama sebab keluarga yang baik 

adalah faktor utama untuk keselamatan (kesejahteraan) baik pribadi, 

masyarakat, maupun gereja. 

2) Pengertian mengenai martabat perkawinan dan hidup berkeluarga harus 

jelas bagi muda-mudi, lebih-lebih di era globalisasi yang diwarnai oleh 

media masa yang begitu kuat pengaruhnya, radio, TV, film, majalah, dsb. 

                                                             
19 Abineno, J.L. Ch, PERKAWINAN (Persiapan, persoalan-persoalan dan pembinaanya), (Jakarta Pusat: BPK Gunung 
Mulia, 1983)., 24. 
20 Ibid., 25. 
21 Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG, Kursus Persiapan Hidup 
Berkeluarga, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 14. 



3) Persiapan perkawinan yang efektif menuntut waktu, metode (cara), dan 

kerja sama dari berbagai bidang yang terkait.  

Dengan melakukan persiapan pranikah bukan hanya semata-mata mempersiapkan 

dua orang yang akan menikah saja, melainkan secara tidak langsung masa depan sebuah 

keluarga yang baik dan harmonis telah dipersiapkan. Keluarga merupakan suatu unit di 

mana interaksi antar individu dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku anggotanya.22. 

Susilaradeya (dalam konseling Kristen) menegaskan bahwa konseling Pra 

Perkawinan dapat menolong pasangan-pasangan membina perkawinan yang 

menghasilkan anak-anak sehat yang mampu mengembangkan pribadinya, mengadakan 

hubungan yang kreatif dengan sesama dan ikut ambil bagian dalam membentuk Kerajaan 

Allah.23 

Collins menyebutkan bahwa dalam Persiapan pernikahan paling tidak ada 5 goal 

yang harus diperhatikan:24 

a) Keputusan untuk siap nikah.  

Keputusan menikah tersebut meliputi: alasan untuk menikah, Latar belakang yang 

hampir sama, perbedaan usia, Sikap terhadap pernikahan, Pengaruh dari luar, 

Kematangan spiritual. 

b) Tahu dan siap menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan pernikahan 

                                                             
22 Tjandrarini, Kristina., Bimbingan Konseling keluarga (terapi keluarga), (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), hal.1. 
23 Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana, Op. Cit., 125. 
24 Dr. Gary R. Collins, Konseling Kristen Yang Efektif, (Malang: Seminari Alkitab Asia tenggara, 2002), 104-110. 



Dua orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentunya 

menghadapi banyak hal yang harus disesuaikan, jikalau tekanan-tekanan dalam 

kehidupan pernikahan sudah dipersiapkan untuk sama-sama dihadapi, tentu 

penyesuaian diri akan menjadi lebih mudah. 

c) Bimbingan untuk mengenal diri sendiri 

Dalam pernikahan, kemampuan untuk dapat melihat dengan jujur keadaan diri 

sendiri adalah modal yang paling utama. 

d) Pertimbangkan pandangan Alkitab mengenai pernikahan 

Melalui beberapa bagian dari Alkitab kita dapat mempelajari konsep-konsep 

pernikahan yang dikehendaki Allah.  

e) Merencanakan pernikahan 

Setiap kebudayaan mempunyai adat istiadat dan peraturan tersendiri untuk 

upacara pernikahan. Kadang-kadang konselor Kristen diminta untuk memberikan 

bimbingan dalam hal ini, tetapi kebanyakan diserahkan kepada pihak keluarga. 

Wayne Rickerson mengungkapkan bahwa kebanyakan orang dewasa dibesarkan 

dalam keluarga yang unik. Dan sistem keluarga tertentu mempengaruhi cara komunikasi, 

bagaimana perasaaan diekspresikan, bagaimana kasih dan perhatian dinyatakan, 

bagaimnana permasalahan diselesaikan. Tak ada masalahnya mengulangi karakteristik-

karakteristik positif dari keluarga asal kita, meskipun seringkali problem muncul ketika 

karakteristik tersebut berbenturan dengan tradisi dan harapan yang dibawa oleh pasangan 

kita (dari keluarga asalanya. Yang penting adalah menyadari apa yang diulangi dan 



mengevaluasi karakteristik-karakteristik apa yang dikehendaki pasangan kita untuk 

menjadi keluarga barunya.25 

2. Materi Katekisasi Pranikah 

Tjandraini dalam Buku “Bimbingan Konseling Keluarga (Terapi Keluarga)” menjelaskan 

bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memasuki pernikahan antara lain:26 

a. Peran Suami istri: perlu disadari bahwa dalam pembagian tugas, kebahagiaan rumah 

tangga haruslah yang terlebih dulu diutamakan dan bukan kepentingan karier atau 

kepuasan masing-masing pihak saja. Setiap pasangan perlu merencanakan dan 

mengembangkan bersama ‘pertnership’ dalam hidup pernikahan. 

b. Komunikasi: pasangan perlu belajar mengungkapkan sesuatu seperti yang 

dimaksudkan dan menerima pesan yang dimaksudkan. Pasangan perlu belajar 

mendengarkan, bukan hanya mendengar saja, apa yang disampaikan pasangannya. 

c. Kehidupan Seksual:hubungan seks merupakan aspek yang penting dalam kehidupan 

pernikahan, walaupun bukan satu-satunya cara mengungkapkan kasih dalam 

pernikahan bukan juga satu-satunya sumber kebahagiaan dalam pernikahan 

d. Kiat-kiat untuk membina pernikahan: pernikahan yang dibangun senantiasa perlu 

dipelihara dan dirawat agar tetap bahagia. 

 

3. Metode Katekisasi pranikah 

Adapun Strategi bimbingan katekisasi Pranikah yang di susun oleh Billy Graham 

Counseling Department adalah:27 

                                                             
25 Dave & Nate Jackson, Paket Pelajaran bagi pasutri-pasutri baru (Memulai dan Membangun Keluarga Bersama), 
(Malang: Departemen Literatur Saat, 2002)., 10. 
26 Tjandraini, Kristiani, Bimbingn Konseling Keluarga (Terapi Keluarga), (Salatiga: Widya Sari Press, 2004)., 41-45. 



a) Ucapkan selamat padanya atas inisiatifnya mencari bimbingan menjelang  

pernikahannya.  

b) Nasehatkan dia untuk menyerahkan hati dan hidupnya kepada Yesus Kristus, 

bila dia ingin mengalami penyertaan dan bimbingan Allah dalam hidup dan 

pernikahannya. Entah dia baru atau sudah lama menjadi Kristen, nasehatkan 

dia untuk bersikap mantap mengikut Kristus. 

c) Bila dia segera menikah, pastikan bahwa pernikahan itu terjadi dalam Tuhan 

(1 Kor. 7:39). 

d) Sebelum menikah, yang bersangkutan harus memperbaiki faktor-faktor yang 

menjamin keberhasilan pernikahan, dengan Meminta berkat dan control 

Tuhan atas hidupnya dan hidup pasangannya melaui permohonan doa, 

memahami dan menghayati semua pengetahuan yang dapat diperolehnya 

tentang rumah tangga yang berpusatkan Kristus 

a) Sesudah menikah lakukan hal berikut: Kembangkan diri dalam suatu gereja 

yang mementingkan Firman Tuhan, tetapkanlah hati untuk berkomunikasi 

secara bebas dan tulus dengan pasangannya tentang segala aspek kehidupan. 

b) Berdoalah bersama orang yang anda layani, meminta berkat, penyertaan dan 

pimpinan Tuhan dalam hidup masing-masing dan pernikahan yang segera 

akan dimasuki. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
27 Buku Pegangan Pelayanan Prinsip, Langkah dan cara Mengatasi Masalah dalam Penginjilan dan bimbingan 
Pribadi, (Persekutuan pembaca Alkitab, 1993), 198-199. 



4. Waktu Yang Efektif Untuk Katekisasi Pranikah  

Menurut Howard dan Warren ada dua macam persiapan pernikahan itu, yakni: 1) 

persiapan umum berupa teladan dari cara hidup gembala sidang serta pelayanan Firman 

Allah yang diberikannya; 2) persiapan khusus untuk pasangan pemuda dan pemudi yang 

sudah siap hendak merencanakan pernikahannya.28 Howard mengemukakan bahwa lebih 

baik menggunakan waktu sebelum mereka menikah, daripada terpaksa menggunakan lebih 

banyak waktu setelah pernikahan mereka ternyata bakal hancur.29 Martyn Jones 

mengungkapkan bahwa ada begitu banyak orang tampaknya tidak pernah bertumbuh menjadi 

orang Kristen sejati karena mereka tidak memiliki penegrtian yang jelas mengenai hal-hal 

pokok, hal-hal mendasar yang seharusnya dibahas dari permulaan.30 Menurut Dave dan Neta 

Jackson, setiap pernikahan pasti melewati beberapa ‘tahap kehidupan’; dan penting sekali 

untuk Pasutri baru untuk mengantisipasi tahap-tahap kehidupan ini serta merencanakan 

sebelumnya bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa transisi tersebut. Hubungan 

antar Pasangan suami isteri, nyatanya, tidak terjadi dalam semalam, melainkan perlu 

mengalami proses bertumbuh dan menjadi makin dewasa, sama seperti yang dialami tiap 

individu.31 Abineno menjelaskan bahwa dua orang muda yang baru saling mencintai, mereka 

hanya melihat hal-hal yang baik saja pada diri mereka. tetapi lama kelamaan mereka mulai 

melihat juga sifat-sifat yang tidak menyenangkan pada diri kekasih mereka dan untuk belajar 

menerima sifat-sifat yang tidak menyenangkan diri mereka membutuhkan banyak waktu.32 

                                                             
28 Wareen & Howard, MEMIMPIN GEREJA SECARA MANTAP Petunjuk-Petunjuk Praktis untuk Gembala Sidang, 
(Bandung: Lembaga Literatur Baptis teratur Baptis, 2003), 135. 
29 Ibid., 136. 
30 Jones, Martyn Llyod., Buluh Yang Terkulai: Penyebab dan terapi depresi Rohani. (Jakarta: PERKANTAS, 1996)., 26. 
31 Dave & Nate Jackson, Op. Cit., 115. 
32 Abineno, J.L. Ch., Op. Cit., 12. 



Waktu yang tepat untuk memecahkan masalah itu ialah sebelum sepasang pemuda-pemudi 

saling berjanji setia dalam upacara pernikahan Kristen.33  

Drs. M. Utama (dalam konseling Kristen) menyarankan minimal delapan wawancara 

diperlukan untuk masing-masing pasangan, meliputi:34 

a) Wawancara pertama dengan pasangan berdua secara bersama, 

b) Sekurang-kurangnya tiga wawancara pribadi dengan masing-masing 

pasangan secara individual. 

c) Wawancara akhir dengan pasangan berdua secara bersama. 

d) Wawancara ini bisa berlangsung antara satu sampai satu setengah jam. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Katekisasi Pranikah merupakan suatu Persiapan bagi Calon 

pasangan kristen agar sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan yang sesungguhnya, 

mereka sudah memiliki pemahaman yang benar dan memiliki dasar-dasar yang kuat, 

sehingga ketika mereka menghadapi masalah didalam Rumah Tangga, mereka dapat 

menghadapi masalah tersebut dengan cara yang positif. Katekisasi Pranikah perlu 

mendapatkan perhatian yang serius, sehingga waktu, materi, metode dan kurikulumnya harus 

benar-benar diperhatikan agar dapat berjalan secara efektif. 

 

2.3 Gereja dan Pernikahan 

Kata Gereja adalah terjemahan dari kata portugis “igreja”. Kata ini datang dari kata 

Yunani “kuriake”. Yang berarti rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus dipahami sebagai wilayah 

                                                             
33 Ibid., 137. 
34 Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana, Op. Cit., 128. 



yang dikuasai oleh Tuhan atau milik Tuhan.35 Kata Gereja datang juga dari kata yunani 

“Eklesia”. Bentukan dari dua kata, ek dan kaleo. Ek berarti keluar dan kaleo berarti memanggil. 

Secara harafiah eklesia berarti sekumpulan orang yang dipanggil keluar.36 Di dalam Alkitab, 

setidak-tidaknya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah di sebut kata gereja. 

Ketika Kitab perjanjian Baru ditulis jumlah orang Kristen hanya sedikit, sering di kejar-kejar dan 

dianiaya. Mereka tidak memiliki gedung yang disebut gereja. untuk tujuan-tujuan keagamaan, 

mereka  bertemu di salah satu tempat tinggal anggotanya.37 Dalam pokok-pokok Ajaran GKJ di 

sebutkan bahwa Gereja adalah suatu kehidupan bersama religius kristiani yang berpusat pada 

penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam 

rangka pekerjaan penyelamatan Allah.38 

Menurut Sukoco sebagai umat milik Allah, gereja dilibatkan dalam karya penyelamatan 

Allah. Maka tugas dan panggilan gereja adalah berfungsi dalam karya penyelamatan Allah di 

dunia. Sukoco membedakan isi dari tugas paggilan tersebut kedalam 2 bagian penting, yaitu:39 

a) Bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada mereka yang belum 

mendengarnya. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada sesama 

manusia yang belum mendengar tentang karya penyelamatan Allah di dalam 

Tuhan Yesus Kristus, sehingga bisa mendengar, memberi jawab, atau 

menanggapi hal tersebut. 

                                                             
35 Tim Penyusun Buku Pegangan Katekisasi GKI Sinode jawa Barat, TETAPLAH MENJADI MURID belajar dan 
mendengar tahu dan melakukan, (Jakarta: Bina Warga, 2007), 3. 
36 Ibid.,3. 
37 Dainton B, Martin, Gereja dan Bergereja apa dan bagaimana?, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 
1994).,11. 
38 Sukoco, Lukas Eko., Panduan Pelayanan Gerejawi, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2006)., 22. 
39 Ibid.,24. 



b) Memelihara keselamatan bagi orang-orang yag telah diselamatkan. Tujuannya 

adalah menolong orang-orang percaya agar mereka tetap dapat 

mempertahankan imannya, mampu mengatasi masalah dan pengodaan, 

sehingga mencapai kesempurnaan keselamatan. 

Secara Teologis gereja adalah perhimpunan umat milik Tuhan yang dipanggil keluar dari 

antara bangsa-bangsa, masuk dalam satu persekutuan guna mengemban tugas pengutusan (diutus 

kembali) ke dalam dunia ini. 40 

Dalam karya Karl Barth seperti yang dikutip Pramudianto mengajarkan bahwaGereja 

sebagai ciptaan Allah, gereja sebagai persekutuan manusia dan Gereja yang dilihat dalam terang 

panggilan, pengutusan dan pelayanan.41 

Tentang pemberkatan nikah, gereja-gereja kita di Indonesia tidak mempunyai pendapat 

yang sama. Ada Gereja yang menganggap pemberkatan nikah sebagai upacara sakramnetil, ada 

yang menganggapnya sebagai kausalia yang bersifat kurang sakramentil (semi-sakramentil), dan 

ada pula yang menganggapnya sebagai pelayanan yang biasa saja.42 

Menurut kesaksian Alkitab, perkawinan adalah suatu peraturan dari Allah (Kej. 2:24; Mat 

19:3 dyb), ia berlaku untuk seumur hidup (Mat. 19: 6 dyb) ia mencerminkan hubungan antara 

Kristus dan jemaat-Nya (Ef. 5:22-33), karena itu ia harus di junjung tinggi oleh anggota-anggota 

Gereja (Ibr. 13:4) dan lain-lain. tetapi tentang soal bagaimana caranta anggota-anggota Gereja 

harus menikah, Kitab Suci tidak katakan apa-apa.43 
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Menurut Ignatius (dalam abad kedua) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan harus 

(=selayaknya) meminta pendapat uskup dahulu tentang perkawinan mereka, supaya perkawinan 

mereka itu jangan berlangsung menurut keinginan-keinginan duniawi, tetapi menurut kehendak 

Allah. Pada waktu Tertullianus (dalam abad ketiga), campur tangan Gereja makin bertambah 

banyak: mereka yang mau kawin harus meminta izin dahulu jadi bukan hanya meminta 

pendapat- kepada jemaat, kepada diaken-diaken dan kepada pejabat-pejabat lain. sesudah itu -

sesudah permintaan mereka dikabulkan- barulah boleh berlangsung perkawinan mereka dengan 

jalan peneguhan (=confirmatio) dan pemberkatan (benediction) oleh Gereja.44 

Menurut Susilaradeya (dalam Konseling Kristen) Gereja harus prihatin terhadap 

perkawinan yang sehat maupun sakit dalam umatnya, karena keluarga adalah Gereja mini.45 

Dalam Tata Gereja 41 dan Tata laksana 49 GKJ, tentang prosedur pelayanan peneguhan 

dan pemberkatan nikah seperti dikutip Pramudianto, bahwa calon mempelai wajib mengkuti:46 

1) Katekisasi pranikah yang diselenggarakan oleh Majelis Gereja agar memahami dasar-

dasar dan sifat Pernikahan Kristen, tanggung jawab keluarga Kristen dan Hal-hal lain 

yang perlu. 

2) Percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Gereja mengenai 

kesungguhan maksud pernikahan dan kesungguhan menjaga kekudusan pernikahan. 

Kathleen Fischer dan Thomas Hart menegaskan bahwa alam situasi sosial, zaman 

sekarang di mana macam-macam gaya hidup saling bersaing, jelas bahwa para suami-isteri lebih 
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membutuhkan dukungan daripada sebelum ini.47 Pertimbangan-pertimbangan tadi menunjukkan 

perlunya persiapan yang baik dan dukungan yang terus menerus. Juga memberikan beberapa 

petunjuk untuk menyusun liturgi perkawinan yang sesuai.48 Pasangan suami-isteri yang 

memasuki perkawinan Kristen dewasa ini memerlukan bantuan dari jemaat. Mereka dapat di 

bantu untuk meneliti harapan-harapan mereka pada saat memasuki perkawinan dan membuatnya 

makin menjadi kenyataan-kenyataan dalam hidup yang mereka hadapi.49 

Abineno mengungkapkan bahwa kekhilafan yang banyak dibuat pastor-pastor adalah 

mereka menyangka bahwa hal ini telah cukup diketahui oleh anggota-anggota jemaat. 

Persangkaan ini tidak benar. Dalam praktik kita melihat yang sebaliknya. Karena itu perlu kita 

membicarakan dengan kedua calon mempelai, sebelum nikah mereka dapat diteguhkan dan 

diberkati oleh gereja.50 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan melihat konteks budaya yang ada sekarang ini 

yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, di mana pernikahan juga sudah mengalami 

pergeseran makna. Gereja dalam menjawab tugas dan panggilannya memiliki peran dalam hal 

memberikan bimbingan dan pengajaran berkaitan dengan dasar-dasar teologis yang harus 

dimiliki oleh setiap pasangan kristen yang akan menikah, yaitu untuk menolong calon-calon 

pasangan tersebut agar mereka tetap dapat mempertahankan imannya, mampu mengatasi 

masalah dan pengodaan, sehingga menjadi keluarga-keluarga Kristen seperti yang Tuhan 

kehendaki didalam firman-Nya. 

 

                                                             
47 Cooke, Bernard., Op.Cit.,37. 
48 Ibid.,37. 
49 Ibid.,37. 
50 Abineno, J.L.CH., Penggembalaan, (Jakarta: Badan Penerbit  Kristen, 1967),.,88. 


