
BAB IV 

REFLEKSI TEOLOGIS 

 

Pernikahan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar “ikatan 

cinta kasih” secara total.1 Pernikahan merupakan salah satu tahap terpenting  dalam kehidupan 

manusia, karena melalui pernikahan akan terlahir manusia-manusia baru sebagai generasi 

penerus gereja maupun bangsa. Hal tersebut juga yang menjadi perintah Tuhan Allah seperti 

yang tertulis dalam Kejadian 1:28a,”Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi 

dan taklukanlah itu,...” dan juga Yeremia 32: 39,”Aku akan memeberikan mereka satu hati dan 

satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka 

dan anak-anak mereka yang datang kemudian.” Namun, untuk menghasilkan generasi-generasi 

penerus yang baik mereka perlu dibentuk dalam suatu kehidupan keluarga yang baik pula, untuk 

membentuk suatu keluarga yang baik perlu adanya persiapan pernikahan yang serius di awal 

pernikahan tersebut. Dalam hal mempersiapkan pernikahan inilah gereja memiliki peranan yang 

sangat penting, karena Pernikahan tidak hanya meliputi aspek sosial, dan budaya tetapi juga 

aspek religius. Gereja memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing calon 

pasangan sebelum menyatukan mereka dalam suatu ikatan Pernikahan yang kudus, agar 

pernikahan tersebut dapat terjadi satu kali dan untuk selamanya seperti yang di kehendaki oleh 

Tuhan bahwa “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah 

dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. (Matius 19:5-6). 
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Dalam kehidupan zaman yang semakin modern ini, hal-hal yang religius semakin lama 

hampir tidak memiliki tempat lagi di hati manusia, karena manusia lebih mementingkan 

keinginan individualnya semata tanpa mempertimbangkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam 

kehidupannya. Hal tersebut terlihat dari fenomena-fenomena yang sering terjadi di dalam 

kehidupan pernikahan, perselingkuhan dan perceraian yang bukan lagi menjadi hal yang tabu 

bagi pemandangan kita. Perceraian yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh masalah-masalah 

yang besar saja tetapi juga karena masalah-masalah yang kecil, namun dibesar-besarkan. 

Penyebab dari semuanya itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu perbedaan 

latar belakang. Bukan suatu hal yang mudah untuk menyatukan dua latar belakang yang berbeda 

dalam satu rumah tangga. Sekian puluh tahun, mungkin 20 tahun atau 30 tahun, seseorang telah 

hidup dalam suatu kebiasaan, kemudian harus hidup menyatu dengan pribadi lain yang juga 

mempunyai kebiasaannya sendiri selama puluhan tahun juga. Karakter yang keras akan lebih 

sulit untuk beradaptasi dengan kebiasaan pasangan yang berbeda. Bahkan ada yang telah 

puluhan tahun menjalani pernikahan tetapi mereka masih belum mempunyai cara untuk mencari 

jalan keluar jika terjadi pertengkaran. Masalah yang terjadi di dalam rumah tangga adalah salah 

satu cara yang Tuhan ijinkn untuk dapat memproses kehidupan masing-masing pasangan. 

Karakter masing-masing akan dibentuk dan diubahkan. Yang harus selalu diingat oleh setiap 

pasangan kristen adalah bahwa pertengkaran bukanlah suatu alasan bagi kita untuk mengatakan 

bahwa kita tidak cocok dengan pasangan kita apalagi sampai harus memutuskan berpisah, Tuhan 

sendiri tidak menghendaki adanya perceraian. Tuhan tidak menghendaki pasangan kristen untuk 

berpisah, “Sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel-juga orang yang 

menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan 

janganlah berkhianat!”. Dalam menghadapi fenomena-fenomena perceraian yang banyak terjadi 



harus ada kesadaran dari pasangan-pasangan Kristiani untuk memahami arti penting dari sebuah 

Pernikahan Kristen, bahwa Pernikahan bukanlah semata-mata suatu kontrak yang memiliki batas 

waktu, tetapi suatu komitmen yang harus dijalani sampai maut memisahkan mereka, dan agar 

mereka dapat saling menjaga kesucian dirinya bagi pasangannya masing-masing, karena tubuh 

kita adalah milik pasangan kita seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 7:4,”Isteri tidak berkuasa 

atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikianlah pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya 

sendiri, tetapi isteri.”; Dan agar mereka menyadari bahwa dalam pernikahan tersebut Tuhan 

sendiri yang menjadi saksi bagi pernikahan mereka “Oleh karena TUHAN telah menjadi saksi 

antara engkau dan isteri masa mudamu,...” (Maleakhi 2:14b). Penyatuan dua pribadi yang 

berbeda tidak mudah dijalankan dalam suatu keharmonisan. Oleh karena itu suami dan istri harus 

bisa menyiasati perbedaan dengan kasih dan penerimaan. Alkitab mengajarkan bahwa hubungan 

suami istri itu adalah teman pewaris kasih karunia seperti yang dikatakan di dalam 1 petrus 3:7 

“demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang 

lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, 

supaya doamu jangan terhalang ” 

Untuk mewujudkan pernikahan yang demikian maka pasangan Kristen perlu dibimbing 

dan  diarahkan.  “Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?” 

(Kisah Para Rasul 8:31a), pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun terkadang masih sulit 

dalam mengelola masalah-masalah dalam pernikahan mereka apalagi pasangan-pasangan yang 

benar-benar baru (awam), belum pernah menjalani kehidupan pernikahan sebelumnya tentunya 

mereka harus benar-benar dibimbing, diarahkan, dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. 

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. 2 Pentingnya Gereja sebagai peran pembimbing dalam hal ini 

pelayan katekisasi pranikah tidak bisa diabaikan. Bahkan setelah pernikahan tersebut telah 

diberkati dan dikukuhkan, sebagai seorang pembimbing harus senantiasa memonitor kehidupan 

pasangan kristen, sehingga ketika mereka menemui masalah yang berat dalam rumah tangga, 

mereka dapat segera dibantu dengan solusi-solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. 

“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, 

tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” (2 Timotius 4:2). 

Dengan demikian Katekisasi Pranikah memiliki arti yang sangat penting dan harus 

disadari oleh berbagai pihak. Baik oleh gereja yang memiliki tugas dalam perpanjangan tangan 

Tuhan untuk memberkati dan mempersatukan mereka dalam pernikahan, demikian juga calon 

pasangan yang menjalani pernikahan tersebut agar mereka menjaga komitmen mereka untuk 

senantiasa berjalan bersama dalam menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi dalam 

Rumah Tangga mereka dan dapat Jadikan pasangannya benar-benar sebagai teman pewaris kasih 

karunia. 
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