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IBADAT PEMBERKATAN PERTUNANGAN 
 

Orang tua Kristiani mempunyai tanggung jawab, yang dipandang juga sebagai 

bentuk kerasulan khusus, untuk mendidik anak-anak dan membantu anak-anak dapat 

mempersiapkan diri sendiri menuju hidup perkawinan. Maka dari itu, saat 

pertunangan merupakan kesempatan istimewa bagi keluarga mereka, yang 

seharusnya merayakannya dengan doa dan upacara khusus. Dalam acara istimewa itu 

mereka memohon berkat Allah agar kebahagiaan yang dijanjikan dalam pertunangan 

anak-anak mereka akan terpenuhi. Perayaan ini sebaiknya disesuaikan dengan 

keadaan setempat. 

Jika Pemberkatan Pertunangan diadakan dalam lingkungan dua keluarga, salah 

satu orang tua dapat menjadi Pemimpin Ibadat. Namun, bila hadir seorang Imam atau 

Diakon, dialah yang bertugas memimpin, asal jangan Pemberkatan ini dianggap 

sebagai perayaan Perkawinan itu sendiri. 

Tata perayaan ini dapat digunakan oleh para orang tua, seorang Imam atau 

Diakon, atau Pelayan Awam yang bertugas memimpin. Dengan tetap 

mempertahankan struktur dan unsur-unsur utama ritus, pemimpin/pelayan dapat 

menyesuaikan perayaan dengan keadaan tempat dan umat yang terlibat. 

Tata perayaan ini dapat digunakan dalam masa pertunangan pada kesempatan 

pasangan sedang menjalani kursus perkawinan. Baik janji resmi maupun berkat khusus 

untuk pasangan tunangan tidak pernah boleh diadakan dalam atau digabungkan 

dengan Perayaan Ekaristi. 

 
RITUS PEMBUKA 
Keluarga dari kedua calon yang akan bertunangan berhimpun dalam tempat perayaan 

(dapat dirumah keluarga, gedung pertemuan, atau gereja). Imam (= I) atau Diakon (= 

D) yang memimpin perayaan itu memasuki ruangan. Dapat diiringi nyanyian. 
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I/D  Dalam  nama † Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U  Amin. 
I/D  Semoga kasih karunia dan damai sejahtera  
 dari Tuhan kita Yesus Kristus,  
 yang mengasihi kita dan menyerahkan diri bagi kita,  
 bersamamu. 
U  Dan bersama rohmu. 
 

Atau dengan cara lain yang sesuai dan berupa kutipan dari Kitab Suci. 

 

 

Jika dipimpin oleh seorang Pelayan Awam, ia membuat Tanda Salib pada dirinya 

sendiri. 

PA  Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U  Amin. 
PA  Saudara-saudari, marilah memuji Tuhan kita Yesus  
 Kristus,  
 yang mencintai kita dan menyerahkan diri-Nya sendiri  
 demi kita. 
U  Amin. 
 
KATA PEMBUKA 
Pemimpin (P = Imam/Diakon/Pelayan Awam) mempersiapkan pasangan dan semua 

yang hadir untuk mengikuti pemberkatan, dengan menggunakan ungkapan berikut, 

atau ungkapan lain yang serupa. 
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P  Saudara-saudari terkasih,  
kita tahu bahwa kita semua membutuhkan  
berkat Allah untuk setiap waktu.  
Demikian pula,  
orang-orang Kristiani pada saat pertunangan  
menuju perkawinan mereka,  
membutuhkan rahmat khusus  
ketika mereka mempersiapkan diri  
untuk membangun suatu keluarga baru.  
Maka, marilah kita berdoa  
agar Allah mencurahkan berkat-Nya  
untuk pasangan ini, saudara-saudari kita.  
Semoga dalam masa persiapan ini  
menuju saat perkawinan nanti,  
mereka dapat bertumbuh  
dalam upaya saling mengasihi dan menghormati.  
Semoga melalui kebersamaan dan doa,  
mereka dapat menyiapkan diri dengan baik dan pantas  
menuju hidup perkawinan. 
 

BACAAN SABDA ALLAH 
Salah seorang yang hadir atau Pemimpin sendiri membacakan salah satu teks Kitab 

Suci dari beberapa pilihan berikut ini. Untuk memulainya pembaca mengucapkan: 

 
Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan Sabda dari... 

a. Yoh 15:9-12: “Inilah perintah-Ku supaya kamu saling mengasihi seperti 
Aku telah mengasihi kamu ...” 
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b. 1Kor. 13:4-13: “Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala 
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ...” 

c. Hos. 2:21-26: “Aku akan mempertunangkan engkau dalam iman ...” 
d. Flp. 2:1-5: “Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, 

satu tujuan ...” 
 
MAZMUR TANGGAPAN 
Mazmur Tanggapan berikut ini dapat dinyanyikan atau didaraskan, atau diganti 

dengan nyanyian lain yang sesuai. 

 
Mazmur 145:8-9, 10 dan 15, 17-18  
Ulangan: (9a) Tuhan itu baik kepada semua ciptaan. 
 
RENUNGAN SINGKAT 
Jika situasi memungkinkan, Pemimpin dapat memberi kepada hadirin suatu penjelasan 

singkat tentang teks Kitab Suci yang baru saja dibacakan, supaya melalui imannya 

mereka dapat memahami makna perayaan pertunangan dan perbedaannya dari 

perayaan perkawinan. 

 
DOA UMAT 
 

Kemudian dbacakan Doa Umat. Pemimpin membuka dan petugas lain atau salah satu 

dari hadirin membacakan ujud-ujudnya. Jika dianggap perlu, ujud-ujud berikut ini 

dapat disesuaikan, atau diciptakan ujud-ujud khusus. 

 
P  Allah Bapa bergitu mengasihi manusia  
 sehingga mereka diangkat-Nya  
 menjadi putra-putri-Nya dalam Kristus,  



5 
 

 dan ditunjukan sebagai saksi-saksi kasih  
 sayang-Nya kepada dunia.  
 Marilah kita mohon dengan penuh harapan: 
U Tolonglah kami, Tuhan, agar tetap tinggal dalam kasih-Mu. 
L  Semoga kita dapat benar-benar menampakkan diri  
 sebagai saudara-saudari Kristus. 
L  Semoga kita dapat menemukan kebahagiaan  
 karena telah menepati syarat-syarat  
 untuk mencinta Tuhan dan sesama. 
L  Semoga N... dan N... semakin saling mengenal  
 dan berperilaku sesuai dengan kehendak Allah  
 dalam masa pertunangan mereka ini. 
L  Semoga orang tua mereka memberi bantuan  
 dan bimbingan untuk mencari kehendak Allah  
 demi kebahagiaan dan keselamatan mereka berdua. 
L  Semoga kita semua sungguh mendampingi N... dan N...  

 dengan doa dan bimbingan. 
P  Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Tuhan: 
U  Bapa kami yang ada di surga ... 
 
PEMBERKATAN CINCIN 
 

Sebelum Doa Pemberkatan Pertunangan, sesuai dengan adat istiadat setempat, calon 

yang bertunangan dapat saling mempertukarkan benda simbolis yang melambangkan 

janji pertalian satu sama lain, misalnya cincin atau benda lain. Pemberkatan Cincin ini 

dilakukan jika pemimpinnya adalah Imam atau Diakon. 
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I/D  Marilah kita berdoa.  
Ya Allah, sumber segala rahmat,  
curahkanlah berkat-Mu † atas lambang cinta ini  
dan bimbinglah kedua saudara kami  
dalam masa pertunangannya.  
Semoga mereka mencari kehendak-Mu  
dengan hati yang ikhlas  
dan mengalami kebaikan-Mu yang berlimpah.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
 

Imam/Diakon mempersilakan kedua calon yang bertunangan untuk saling bertukar 

cincin (atau dengan cara lain). 

 
DOA PEMBERKATAN PERTUNANGAN 
 

Cara A 
Jika dipimpin Pelayan Awam, doa ini diucapkan olehnya dengan kedua tangannya 

terkatup. Jika diucapkan oleh IMAM/DIAKON, kedua tangannya terentang di atas calon 

yang bertunangan. 

P  Kami memuji Engkau, ya Tuhan,  
 sebab dengan pengharapan yang lembut  
 Engkau menggerakkan hati dan menyiapkan  
 putra-putri-Mu, N... dan N... ini,  
 untuk saling mengasihi.  
 Kami mohon,  
 sudilah menguatkan hati mereka  
 agar  mereka menjalani masa pertunangan ini  
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 dengan bertumpu pada iman,  
 dan dalam segala hal berusaha berkenan kepada-Mu,  
 sehingga dengan aman sentosa  
 akhirnya sampai pada Sakramen Perkawinan kudus.  
 Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U  Amin. 
 

Cara B 
Jika dipimpin Imam atau Diakon. Sambil mengulurkan tangan kepada calon yang 

bertunangan, Imam atau Diakon berkata: 

I/D  Tuhan Allah, sumber segala cinta,  
atas penyelenggaraan-Mu yang bijaksana  
Engkau telah mempertemukan mereka berdua  
dalam cinta kasih.  
Sudilah Engkau mencurahkan rahmat-Mu bagi mereka,  
agar dengan mempersiapkan diri  
menuju Sakramen Perkawinan  
Engkau menaungi mereka dengan † berkat-Mu.  
Semoga mereka makin saling menghargai  
dan bertumbuh dalam cinta kasih yang tulus.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
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RITUS PENUTUP 
 

Pemimpin menutup perayaan dengan mengucapkan: 

P  Semoga Allah sumber cinta dan damai,  
 berdiam dalam hati kalian,  
 mengarahkan perjalanan kalian,  
 dan meneguhkan hati kalian dalam cinta kasih-Nya. 
U  Amin. 
P  Perayaan pertunangan sudah selesai. 
U  Syukur kepada Allah. 
 

Perayaan ini dapat diakhiri dengan nyanyian yang sesuai. 


