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Kelas 203 --  Mempersiapkan Hidup Pernikahan 

 
Minggu II  : PERSIAPAN BERPACARAN 

 

Pendahuluan 

- Apa yang membuat kamu ingin pacaran sekarang atau suatu saat nanti ? 

- Apa yang ingin kamu lakukan di dalam pacaranmu nanti ? 

 

Relasi Serius 

- Ciri suatu proses relasi  yang serius adalah itu punya tujuan yang serius dan  jelas.  

- Ini  dicerminkan oleh Allah di dalam karya penciptaan manusia yang dilakukanNya. (Kej. 1:26-30) 

- Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat serius, artinya ada tujuan yang sangat jelas 

ketika Allah menciptakan manusia. 

- Setiap orang yang percaya seharusnya mempercayai tujuan awal Allah menciptakan manusia 

dan alam di sekitarnya. 

- Kegagalan memahami tujuan Allah akan membuat manusia hidup di dalam pengertiannya 

sendiri. 

- Relasi yang serius seharusnya melibatkan orang-orang yang memahami tujuan Allah di dalam 

dirinya 

 

Dasar Sebuah Relasi Yang Serius 

- Dasar sebuah relasi yang benar adalah kasih, seperti yang ada di I Yoh 4:8-11 

- Relasi awal antara Allah dan manusia kemudian membuahkan relasi yang intim pula dengan 

manusia lain (relasi laki-laki dan perempuan) 

- Manusia yang siap berelasi secara serius seharusnya memahami bahwa relasi  Allah dengan 

manusia menjadi dasar relasi antara manusia dengan manusia. 

- Memahami Allah melalui relasi adalah hal yang paling serius dipersiapkan/dikembangkan di 

dalam kehidupan pribadi. 

- Dan relasi intim dengan Allah akan berkembang di dalam relasi antara manusia dengan manusia. 

 

 

Apa Tandanya? 

- Apa yang menjadi tanda seseorang siap masuk di dalam sebuah relasi serius? 

- Jika kita memulai dengan tujuan dari penciptaan manusia yang dirancangkan Allah, maka pribadi 

yang dinyatakan siap adalah pribadi yang memahami tujuan Allah di dalam sebuah relasi yang 

serius. 

- Tujuan Allah menciptakan dunia ini  adalah karena kasihNya kepada dunia ini. Ini artinya relasi 

dengan manusia adalah karena kasihNya kepada manusia. 

- Orang yang memahami kasih adalah orang yang siap untuk berelasi secara serius. (I Kor 13:4-7) 
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- Kesiapan untuk  mengasihi dengan serius akan membuat akan membuat orang yang percaya 

bisa masuk ke dalam sebuah relasi yang serius (termasuk relasi laki-lai dan perempuan). 

 

Apa yang bisa dilakukan ? 

- Langkah awalnya adalah mencari kehendak Allah tentang relasi serius antara laki-laki dan 

perempuan (Kej 2:22-25). 

- Tujuan relasi serius laki-laki dan perempuan seharusnya adalah kesatuan relasi di dalam sebuah 

keluarga baru (Pernikahan). 

- Jika hal ini adalah tujuannya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

o Cara pandang setiap pribadi yang hendak masuk di dalam relasi pribadi juga harus 

berbeda, dia harus mulai sadar bahwa suatu saat dia harus berbagi dengan orang yang 

sama di dalam keluarga seumur hidupnya. 

o Hal lain adalah dia tidak bisa lagi memandang sebuah relasi hanya sebagai keuntungan 

pribadinya sendiri, namun ada orang lain yang harus diperhatikan. Relasi ini bukan relasi 

yang saling bergantung, namun saling mendukung dan menguatkan. 

o Keberanian untuk merancang masa depan bersama Allah juga menjadi bagian yang 

perlu diperhatikan bersama dengan calon pasangan. 

 

Penutup 

- Sebenarnya persiapan utama  untuk masuk di dalam relasi yang serius adalah berkaitan dengan 

pemahaman tentang relasi dan kasih sebagai tujuan utama penciptaan manusia oleh Allah. 

- Memahami  dan melakukan kasih di dalam relasi dengan Allah dan sesama akan menjadikan 

relasi yang serius akan berjalan sesuai kehendak Allah. 


