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BAB III 

AJARAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH TENTANG 

PERNIKAHAN 

 

A. Ajaran Alkitab Tentang Pernikahan 

1. Asal Mula Pernikahan 

Pernikahan adalah suatu institusi ilahi yang didirikan oleh Allah sendiri 

sebelum kejatuhan Adam ke dunia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Kitab Kejadian yang berbunyi:  

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur, 

Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup 

tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah 

dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-

Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, 

tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai 

perempuan, sebab Ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki 

akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2: 21-24).1 

 

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia, karena merupakan salah 

satu karunia pertama dari Allah yang diberikan kepada manusia. Apabila 

prinsip-prinsip di dalam pernikahan itu diakui dan dituruti, maka pernikahan 

itu adalah suatu berkat, itu akan menjaga kesucian manusia, memberikan 

kebahagiaan kepada manusia, dan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial 

manusia.2 Berdasarkan pernyataan di atas, pernikahan dapat dikatakan mulia 

apabila telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh suatu agama. 

                                                           
1Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Kejadian 2 :21-24 
2Ellen G. White, Rumah Tangga Advent, Bandung, Indonesia Publishing House, 2015, hlm 

30 
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Sehingga dapat mengajarkan kepada manusia tersebut untuk mencapai suatu 

kebahagiaan. 

2. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Alkitab 

Prinsip-prinsip yang paling mendasar di dalam Alkitab tentang 

kehidupan pernikahan yaitu: Pertama, Allah menciptakan perempuan sebagai 

penolong yang sepadan untuk laki-laki (Kejadian 2:18). Kedua, dalam 

hubungan pernikahan terlebih dahulu harus meninggalkan hubungan pertama 

yaitu, hubungan antara orang tua dan anak karena mereka akan bersatu menjadi 

satu daging dengan pasangannya (Kejadian 2:24). Ketiga, Allah memberkati 

mereka dan menyuruh untuk beranak cuculah supaya menjadi banyak dan 

berkuasa atas bumi  yang diciptakan-Nya (Kejadian 1:28). Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan telah mengajarkan untuk 

memberikan tanggung jawab yang baru kepada suami istri, karena keduanya 

telah menjadi satu kesatuan.  

3. Kekalnya Pernikahan 

Allah bermaksud agar pernikahan Adam dan Hawa menjadi contoh bagi 

semua pernikahan berikutnya, dan Kristus menyokong konsep asli tersebut 

dengan berkata:  

“Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak 

semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan Firman-Nya: 

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya 

dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa 

yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” 

(Matius 19 :4-6).3 

 

                                                           
3Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Matius 19 :4-6 
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Berdasarkan ayat tersebut, bahwa pernikahan di dalam Alkitab itu 

bersifat monogami4, karena suami istri yang sudah menikah akan menjadi satu 

kesatuan atau satu daging. Dengan demikian, bahwa konsep asli dalam 

pernikahan Kristen adalah suatu komitmen selama-lamanya dari suami dan istri 

kepada satu sama lain dan antara pasangan itu dengan Allah, yang akan 

berakhir hanya ketika salah satu pasangannya meninggal.5 Maka dari itu, 

pernikahan dalam agama Kristen diikat dalam janji pernikahan. Supaya mereka 

hanya menikah dengan satu pasangan saja sampai akhir hidupnya. Jika salah 

satu pihak mengingkari janjinya, maka ia tidak hanya ingkar kepada 

pasangannya tetapi juga bersalah kepada Tuhan.  

4. Seks dalam Pernikahan 

Keintiman seks dalam pernikahan merupakan suatu karunia yang kudus 

dari Allah kepada umat manusia. Itu merupakan suatu bagian yang tidak 

terpisahkan dari pernikahan dan hanya disediakan untuk pernikahan (Kejadian 

2: 24, Amsal 5: 5-20). Keintiman tersebut, dimaksudkan hanya terjadi antara 

suami istri saja, meningkatkan keintiman, kebahagiaan, dan keamanan, dan 

memberikan kekekalan kepada umat manusia. Selain bersifat monogami, 

pernikahan itu juga merupakan hubungan heteroseksual6 atau hubungan antara 

pria dan wanita seperti dalam (Matius. 19: 4-5).7 Jadi, Alkitab mengajarkan 

                                                           
4Monogami adalah pernikahan seorang yang hanya pada satu pernikahan hanya memiiki 

satu orang pasangan. 
5Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hati Ketujuh, Bandung, Indonesia Publishing 

House, 2006, hlm 205 
6Heteroseksual adalah kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang 

berbeda jenis kelamin. 
7Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hati Ketujuh . . . hlm 206 
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bahwa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan hanya boleh dilakukan 

ketika seseorang tersebut sudah sah menjadi pasangan suami istri. 

5. Persekutuan dalam Pernikahan 

Kesatuan dalam pernikahan dapat dicapai dengan rasa saling hormat 

dan cinta antara satu sama lain, tidak ada yang unggul antara kedua pasangan 

semuanya harus sama-sama saling mengasihi (Efesus 5: 21-28). “Pernikahan 

suatu persatuan untuk kehidupan adalah suatu simbol persatuan antara Kristus 

dan jemaat-Nya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada jemaat adalah roh yang 

harus saling ditunjukkan oleh suami dan istri.” Firman Allah yang mengutuk 

kekerasan dalam hubungan pribadi (Kejadian 6: 11, 13, Mazmur 11 :5, Yesaya 

58: 4-5, Roma 13: 10, Galatia 5: 19-21). Roh Kristus adalah rasa mengasihi 

dan menerima, berusaha saling menguatkan dan meninggikan pasangan, bukan 

untuk melecehkan atau merendahkan mereka (Roma 12: 10, 14: 19, Efesus 4: 

26, 5:2 8-29, Kolose. 3: 8-14, 1 Tesalonika 5:11). Di antara para pengikut 

Kristus tidak boleh ada kelaliman8 dan penyalahgunaan kekuasaan (Matius. 20: 

25-28, Efesus. 6: 4). Karena itu kekerasan dalam pernikahan dan keluarga 

adalah suatu yang tidak boleh dilakukan.9 

Suami atau istri tidak boleh menuntut kekuasaan. Tuhan telah 

meletakkan prinsip yang harus menuntun dalam hal ini. Suami harus mengasihi 

istrinya sebagai Kristus mengasihi jemaat dan istri harus menghormati dan 

mengasihi suaminya. Keduanya harus saling mengembangkan roh kebaikan, 

                                                           
8Kelaliman adalah kebengisan, kekejaman dan ketidakadilan. 
9Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hati Ketujuh . . . hlm 206 
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supaya tidak menyusahkan atau merugikan yang lain.10 Jadi, persekutuan 

pernikahan menurut Alkitab, suami istri harus saling mengasihi satu sama lain 

dan tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. 

6. Pengaruh Kejatuhan dalam Dosa Terhadap Pernikahan 

Masuknya dosa dalam pernikahan dapat merugikan pasangan dalam 

menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika Adam dan Hawa berdosa, 

mereka kehilangan kesatuan yang mereka miliki dengan Allah dan satu sama 

lain (Kejadian 3: 6-24). Hubungan yang terdapat dosa didalamnya akan 

ditandai dengan rasa bersalah, malu, saling mempersalahkan, dan rasa sakit. 

Ketika dosa sudah berkuasa, maka pengaruhnya yang menyedihkan terhadap 

sebuah pernikahan yang mencakup pemisahan diri, meninggalkan pasangan, 

ketidaksetiaan, pengabaian, pelecehan, tindak kekerasan, perpisahan, 

perceraian, dominasi satu pihak atas pasangannya, dan ketidakwajaran seksual. 

Pernikahan dengan lebih dari satu istri juga merupakan ekspresi dari pengaruh 

dosa terhadap institusi pernikahan dan tidak sesuai dengan rancangan Allah.11 

Maka dari itu, seseorang harus menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang 

oleh Allah. Sehingga dapat terbebas dari dosa yang dapat merusak kehidupan 

pribadi dan kehidupan rumah tangga. 

 

 

 

                                                           
10Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hati Ketujuh . . . hlm 206 
11Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hati Ketujuh . . . hlm 206 
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B. Kewajiban Menikah Sesama Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

Menikah merupakan suatu komitmen untuk menjalani kehidupan rumah 

tangga seumur hidup. Karena itu banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih pasangan, salah satunya adalah mempertimbangkan keimanan. Alkitab 

sebagai firman Allah telah menganjurkan untuk menikah dengan orang yang 

seimbang dalam hal keimanan. Hal ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 6:14 

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-

orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran 

dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” 

(2 Korintus 6:14). 

 

Maksud dari “pasangan yang tidak seimbang” adalah orang yang tidak 

seimbang dalam hal keimanan. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tidak 

menganjurkan pernikahan antara seorang Advent dengan seorang yang bukan 

Advent, dan dengan keras menyatakan bahwa supaya para pendeta gereja tidak 

melaksanakan pemberkatan upacara pernikahan untuk pasangan seperti itu. Gereja 

menyadari bahwa keputusan terakhir dalam memilih pasangan hidup seseorang 

yaitu orang itu sendiri. Namun, gereja berkeinginan jika seseorang memilih 

pasangan hidupnya dan yang bukan bagian dari Gereja Masehi Advent Hari 

ketujuh, maka pasangan itu harus menyadari dan menghargai bahwa pendeta Gereja 

Masehi Advent Hari Ketujuh, yang telah berjanji untuk memegang teguh prinsipnya 

bahwa ia tidak akan melangsungkan dan melakukan pemberkatan upacara 

pernikahan tersebut.12 

                                                           
12Wawancara dengan Pendeta Dennis Simarmarta, Ketua Gembala Jemaat Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna tanggal 4 Juli 2019 
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Dengan demikian maksud dari tidak seimbang menurut keterangan Pendeta 

Dennis Simarmarta saat dilakukan wawancara ialah pasangan yang tak seimbang 

itu merujuk kepada perbedaan kepercayaan yang dipahami oleh pasangan tersebut. 

Meskipun mereka sama-sama beragama Kristen dan meyakini Ketuhanan Yesus 

Kristus sebagai juru selamat, akan tetapi dalam praktek keagamaan dan kehidupan 

sehari-hari terdapat perbedaan keyakinan yang bertentangan dan tidak sesuai 

dengan isi ajaran Alkitab. Misalnya dalam bentuk peribadatan yang dilakukan oleh 

Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang dilakukan pada hari sabat / sabtu 

sedangkan jemaat gereja lain mereka melakukan kegiatan peribadatan pada hari 

minggu. Kemudian dalam hal makanan juga terdapat perbedaan seperti 

mengaharamkan mengkonsumsi daging babi, ikan yang tidak bersisik, kopi, rokok 

dan lain-lain.13 Hal ini lah yang melatarbelakangi ketidakseimbangan yang 

dimaksud  dalam kitab 2 Korintus 6:14 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang 

tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah 

terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat 

bersatu dengan gelap?”.14 Berdasarkan ayat tersebut, bahwa tujuan memilih 

pasangan yang seimbang supaya bisa mencocokkan baik dalam kebutuhan jasmani 

seperti mengkonsumsi makanan. Serta kebutuhan rohani yang meliputi ketuhanan 

dan peribadatan agar tujuan hidup menjadi sama dan lebih terarah. 

Adanya perbedaan keimanan dan perbuatan akan membawa dampak 

terhadap gaya hidup yang dapat menyebabkan ketegangan yang mendalam serta 

                                                           
13Wawancara dengan Pendeta Dennis Simarmarta. . . tanggal 4 Juli 2019 
14Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, 2 Korintus 6:14 
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perpecahan dalam pernikahan tersebut.15 Pendeta Dennis Simarmarta 

menambahkan akan sulit untuk menyatukan tujuan kedua pasangan di dalam 

sebuah ikatan pernikahan apabila keduanya memiliki suatu pandangan dan 

keimanan yang berbeda. Tetapi, ketika mereka sudah disatukan menjadi satu iman 

maka akan lebih mudah untuk pasangan tersebut menjadi satu tujuan dan satu 

keyakinan, dengan harapan supaya lebih mudah untuk menjalani kehidupan rumah 

tangga mereka baik dalam hubungan kemanusiaan maupun hubungan dengan 

Tuhan.16 Jadi, salah satu faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam 

rumah tanggga adalah dengan memilih pasangan yang tidak seimbang. Karena akan 

sulit untuk membentuk keluarga yang satu tujuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

C. Hukum Menikah dengan Jemaat di Luar Gereja Masehi Advent Hari 

Ketujuh 

Sebagai gereja yang mendunia, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memiliki 

aturan terhadap jemaatnya. Hal ini bertujuan supaya jemaat dapat memahami hal-

hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Beberapa aturan disiplin yang 

terdapat pada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tercantum dalam peraturan 

jemaat, yaitu: 

1. Menyangkal kepercayaan akan prinsip-prinsip Injil dan ajaran-ajaran dasar 

jemaat, atau mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan itu. 

                                                           
1528 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah, Bandung, Indonesia Publishing House, 2006, hlm 

338 
16Wawancara Dengan Pendeta Dennis Simarmarta . . . tanggal 4 Juli 2019 
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2. Pelanggaran hukum Allah, seperti penyembahan berhala, membunuh, mencuri, 

menghujat, berjudi, pelanggaran sabat, dan penipuan yang disengaja dan yang 

menjadi kebiasaan. 

3. Melanggar hukum Allah yang ketujuh yang berhubungan dengan lembaga 

pernikahan, rumah tangga Kristen dan standar prilaku moral Alkitab. 

4. Pelanggaran seperti percabulan, perzinahan, percabulan dengan anggota 

keluarga, praktik homoseksual, penyimpangan seksual yang nyata, dan 

pernikahan kembali seorang yang bercerai, kecuali “pihak yang tak bersalah” 

dalam perceraian atas perzinahan atau karena penyimpangan seksual. 

5. Kekerasan fisik, termasuk kekerasan fisik dalam keluarga. 

6. Penipuan atau kecurangan dalam usaha. 

7. Perilaku yang tidak sesuai yang menyebabkan celaan terhadap jemaat. 

8. Berhubungan atau menyokong suatu pergerakan atau organisasi yang 

memecah belah atau tidak setia. 

9. Penolakan yang terus-menerus untuk mengakui wewenang jemaat yang 

ditetapkan secara resmi atau untuk tunduk pada peraturan dan disiplin jemaat. 

10. Menggunakan, membuat atau menjual minum-minuman beralkohol. 

11. Menggunakan, membuat atau menjual tembakau dalam bentuk yang 

dikonsumsi oleh manusia. 

12. Penyalahgunaan, atau jual beli narkotika dan obat-obatan terlarang lain.17 

Apabila terjadi pelanggaran hukum Allah dengan nyata hingga 

mendatangkan malu atau hinaan atas pekerjaan Tuhan, seperti pada point ketiga 

                                                           
17Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 198 
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terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap lembaga pernikahan. Artinya 

jika seorang jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang ingin melakukan 

pernikah dengan orang yang bukan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, maka 

ia telah melanggar hukum Allah dan dapat dikenai tindakan disiplin sesuai dengan 

pelanggaran tersebut. Karena di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pendeta 

hanya boleh menikahkan seseorang yang satu iman. 

Alkitab sebagai firman Allah telah mengajarkan bagaimana cara yang 

dilakukan ketika menasehati sesama saudara yang melakukan kesalahan atau 

berdosa. Seperti yang terdapat dalam Matius 18: 15-19 yaitu: 

“Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia 

mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak 

mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas 

keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia 

tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan 

jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang 

yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di 

sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga” (Matius 

18:15-19).18 

 

Anggota jemaat tidak berhak bertindak menurut bisikan hati dan kemauannya 

sendiri terhadap saudara mereka yang bersalah. Mereka pun tidak berhak 

menyatakan prasangkanya tentang anggota yang bersalah itu, karena dengan 

demikian mereka akan menanamkan kejahatan itu ke dalam pikiran orang-orang 

lain.19 

“Apabila saudaramu berbuat dosa”, kata Kristus, “tegorlah dia di bawah 

empat mata.” Maksudnya jangan beberkan kesalahan-kesalahan itu kepada orang 

                                                           
18Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Matius 18:15-19 
19Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 187 
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lain. Pergilah kepada orang yang bersalah itu, dengan hati yang berisikan kasih dan 

belas kasihan Kristus, dan berusahalah membereskan perkara itu, berundinglah 

dengan dia dengan tenang dan sabar. “Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, 

bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang 

saksi, perkara itu tidak disangsikan”. Bawalah orang-orang yang beriman dan 

berbicaralah dengan orang yang bersalah itu tentang kesalahannya. Mudah-

mudahan ia akan tunduk pada ajakan saudara-saudaranya itu. Bila ia memahami 

persetujuan mereka dalam hal itu, maka pikirannya mungkin akan diterangi.20 

“Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, maka sampaikanlah persoalannya 

kepada jemaat” Biarlah jemaat mengambil tindakan terhadap anggota-anggotanya. 

“Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang 

yang tidak mengenal Allah”. Jika ia tidak mau mengindahkan suara jemaat, dan ia 

menolak segala usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan dia, maka jemaat 

wajib mengeluarkan dia dari persekutuan jemaat.21 

“Seorang pengurus jemaat sekali-kali tidak boleh menganjurkan dan tidak 

boleh memungut suara supaya nama seseorang yang berbuat salah dikeluarkan dari 

anggota jemaat, sebelum nasihat yang diberikan oleh Kristus itu dijalankan dengan 

setia. Tetapi bila nasihat itu telah dijalankan, maka jemaat telah membersihkan 

dirinya di hadapan Allah. Kejahatan itu haruslah dinyatakan sebagaimana adanya 

dan harus dibuang. Kesehatan dan kemurnian jemaat haruslah dipelihara, supaya ia 

nanti berdiri di hadapan Allah dengan tiada bernoda.22 Jemaat telah diberikan kuasa 

                                                           
20Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 189 
21Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 189 
22Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 189 
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untuk bertindak atas nama Kristus, karena Jemaat adalah alat Allah untuk 

memelihara tata tertib dan disiplin di antara umat-Nya.23 Begitulah cara Kristus 

memperlakukan dan menasehati saudaranya yang melakukan kesalahan dan 

berdosa melalui firman Allah di dalam Alkitab. 

Bentuk-bentuk proses yang terdapat dalam Gereja Masehi Advent Hari 

ketujuh terbagi menjadi dua bentuk tindakan disiplin, yaitu:  

1. Disiplin Celaan 

Disiplin dengan celaan24 dalam kasus di mana pelanggaran yang 

dilakukan itu dianggap tidak perlu sampai diambil tindakan pemecatan dari 

keanggotaan. Pendeta Dickson Simanungkalit menjelaskan bahwa contoh 

disiplin celaan adalah ketika seorang jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

yang mempunyai anak menikah dengan orang yang bukan dari Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh dan orang tua dari anak tersebut menghadiri acara 

pernikahan anaknya, maka ia akan dianggap menyetujui pernikahan tersebut dan 

orang tersebut akan dikenakan tindakan disiplin celaan karena telah membuat 

malu gereja.25 Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

sangat tegas menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap 

lembaga pernikahan. Bukan hanya pelakunya saja tetapi orang yang menghadiri 

pernikahan tersebut juga akan dikenakan tindakan disiplin. 

Disiplin celaan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh mengandung 

dua tujuan: (1) Untuk memberi kesempatan kepada jemaat menyatakan 

                                                           
23Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 190 
24Celaan disini bermakna seperti bentuk pengasingan terhadap orang yang terkena disiplin. 
25Wawancara Dengan Pendeta Dickson Simanungkalit, Pemimpin Departemen Penerbitan 

dan Roh Nubuat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 15 Agustus 2019 
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sikapnya, yaitu menentang suatu pelanggaran serius yang mendatangkan malu 

atas pekerjaan Tuhan. (2) Untuk menegaskan kepada anggota yang bersalah 

tentang perlunya perbaikan hidup dan pembaruan dalam kelakuannya.26 Disiplin 

celaan berlaku untuk satu jangka waktu tertentu, misalnya satu, tiga, enam atau 

sembilan bulan. Disiplin celaan dengan sendirinya melepaskan orang yang 

bersalah tersebut dari semua jabatan jemaat yang dipegangnya dan dari hak 

untuk dipilih menjabat suatu tugas selama ia dalam disiplin.27  

Seorang anggota yang sedang terkena disiplin tidak berhak mengambil 

bagian dalam urusan jemaat, baik dengan bersuara atau memilih dan tidak boleh 

mengambil bagian dalam menjalankan kegiatan umum jemaat seperti mengajar 

sekolah sabat, kebaktian jemaat, atau perjamuan kudus dan keanggotaannya 

tidak boleh dipindahkan ke jemaat lain selama masa disiplin itu berlangsung. 

Penyelidikan yang cermat harus diadakan pada saat masa disiplin itu 

sudah berakhir untuk mengetahui apakah anggota yang dikenakan disiplin itu 

sudah mengubah kelakuannya. Jika kelakuannya sudah memuaskan, maka ia 

boleh dianggap sebagai anggota yang baik tanpa putusan atau tindakan lebih 

lanjut. Kalau ia belum mengubah kelakuannya, maka perkaranya harus 

dipertimbangkan kembali dan disiplin dapat dikenakan lagi, sebagaimana 

diperlukan.28 
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2. Disiplin Mengeluarkan dari Keanggotaan Jemaat 

Disiplin dengan mengeluarkan seseorang dari keanggotaan jemaat adalah 

disiplin terberat yang dapat dilakukan oleh gereja terhadap jemaat yang 

melakukan kesalahan. Mengeluarkan keanggotaan hanya dilakukan setelah 

petunjuk yang diberikan dalam pasal ini dijalankan, dan setelah nasihat dari 

pendeta, serta setelah segala usaha yang mungkin dikerjakan sudah dilakukan 

untuk mengarahkan dan membimbing dia kepada jalan yang benar, barulah 

jemaat itu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat.29 

Pelanggaran disiplin terhadap lembaga pernikahan merupakan 

pelanggaran berat yang termasuk dalam dosa besar. Maka, ia akan dikenakan 

disiplin dengan dikeluarkan sebagai anggota jemaat gereja. Karena seorang 

Advent yang menikah dengan orang yang bukan Advent maka, ia telah membuat 

malu dengan meyangkal iman karena sudah meniadakan apa yang ia percayai 

selama ini yaitu firman Allah 2 Korintus 6:14 tentang pasangan yang seiman. 

Meskipun demikian orang yang telah dipecat dari jemaat boleh diterima 

kembali menjadi anggota apabila ia sudah mengakui dengan sungguh-sungguh 

segala kesalahannya dan sudah bertobat untuk mengubah hidupnya, serta 

anggota itu bersedia untuk tunduk kepada tata tertib dan disiplin gereja. 

Pemecatan merupakan hal yang paling serius dalam pendisplinan, karena itu 

sebelum orang yang dipecat itu dapat diterima kembali, harus ada waktu yang 

cukup untuk membuktikan bahwa masalah yang membuat dia dipecat itu telah 
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diselesaikan tanpa ada keraguan lagi.30 Kemudian orang yang sudah bertobat itu 

harus dibaptis kembali sebagai simbol atau lambang penerimaan kembali Yesus 

Kristus.31 Jadi, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tetap membuka peluang bagi 

siapa saja yang ingin kembali. Meskipun orang tersebut sudah dipecat dari 

jemaat gereja. 
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