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BAB IV 

PERNIKAHAN JEMAAT GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH 

PALEMBANG 

 

A. Bimbingan Pranikah Oleh Gereja 

Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan 

counseling dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance berasal dari akar 

kata guide yang berarti: (1) mengarahkan (to direct), (2) memandu (to pilot), (3) 

mengelola (to manage), dan (4) menyetir (to steer). Selain itu, guidance 

mempunyai hubungan dengan guiding yang berarti menunjukkan jalan (showing a 

way), memberikan petunjuk (giving instructions), mengatur (regulating), 

mengarahkan (governing), dan memberikan nasihat (giving advice). Sedangkan 

kata counseling dari kata benda counsel yang berarti nasihat.1 

Menurut WS. Winkel (1985:65) yang dikutip oleh Ahmad Susanto 

mendefinisikan bimbingan sebagai pemberian bantuan kepada seseorang atau 

kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan 

dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup. Dalam kesempatan 

lain WS. Winkel (1997:66) mengungkapkan bahwa bimbingan dapat berarti: 

1. Suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, 

dan informasi tentang dirinya sendiri. 

                                                           
1M. Fuad Anwar, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam, Yogyakarta, Deepbulish, 

2019, hlm 1-2 
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2. Suatu cara pemberian pertolongan atau bantuan kepada individu untuk 

memahami dan menggunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan 

yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya. 

3. Sejenis pelayanan kepada individu agar mereka dapat menentukan pilihan, 

menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang realistis 

sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan di dalam 

lingkungan di mana mereka hidup. 

4. Suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal 

memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman dirinya sendiri dengan 

lingkungan, mimilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan 

konsep dirinya dan tuntuntan lingkungan.2 

Istilah konseling pranikah juga dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, 

konseling edukatif pranikah, terapi pranikah, maupun program persiapan 

pernikahan. Konseling pranikah merupakan suatu proses konseling yang diberikan 

kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar mereka 

siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu 

perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya 

melibatkan kedua pasangan saja. tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua 

keluarga besar calon pasangan.3 

                                                           
2Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Konsep, Teori, dan Aplikasinya, 

Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm 3 
3Diana Ariswanti Triningtyas, Sex Education, Magetan, Cv. AE Media Grafika, 2017, hlm 

72-73 



59 

 

Sedangkan Pranikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, Pra berarti 

sebelum.4 Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan ajaran-ajaran agama.5 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan 

pranikah adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengarahkan atau 

memberi nasihat kepada calon pengantin sebelum melangsungkan kegiatan 

berumah tangga. Sehingga kedua calon pengantin dapat mengarungi rumah tangga 

mereka dengan baik serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 

dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana. 

Bimbingan pranikah tidak hanya diskusi dan sekedar tanya jawab semata, 

tetapi di dalamnya terdapat sebuah manfaat dan tujuan dilakukannya sebuah 

bimbingan pranikah. Tujuan dilakukannya bimbingan pranikah dalam Gereja 

Masehi Advent Hari Ketujuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Pendeta Dickson 

Simanungkalit adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyatukan visi misi dari kedua calon supaya mereka dapat saling 

memahami satu sama lain. 

2. Untuk mengetahui latar belakang masing-masing dari calon suami atau istri 

maupun keluarganya, serta memahami bibit, bobot dan bebetnya. 

3. Untuk mengarahkan mereka supaya setia sebagai umat di dalam memahami 

sumpah dan janji pernikahan dalam keadaan apapun baik susah, senang, kaya, 

miskin, sehat atau sakit. 

                                                           
4Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 891 
5Kamus Besar Bahasa Indonesia. . .  hlm 782 
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4. Untuk mengontrol kedua calon supaya jangan melakukan hal-hal yang jauh 

(berhubungan sebelum waktunya).  

5. Mengarahkan rohani kedua calon agar mereka saling setia kepada suami, istri, 

keluarga, gereja, dan Tuhan.6 

Sedangkan tujuan bimbingan pranikah menurut Desefentison W. Ngir adalah: 

1. Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep dasar pernikahan 

Kristen. 

2. Memperlengkapi calon pasangan suami istri dalam memulai membangun 

rumah tangga mereka dengan cara yang benar, melalui penguasaan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bersama dalam pernikahan. 

3. Menolong calon pasangan suami istri untuk semakin mengenal dirinya dan 

pasangannya dari sudut pandang yang lengkap (diri sendiri, pasangan dan 

pembimbing) sehingga dapat melakukan perubahan serta penyesuaian diri 

yang benar sebelum menikah. 

4. Membangun hubungan antara pembimbing pernikahan dengan calon 

pasangan suami istri, agar terdapat rasa aman untuk membuka diri melalui 

kuisioner maupun secara lisan sepanjang proses konseling pranikah maupun 

konseling pascanikah, serta membangun kepercayaan untuk jangka panjang.7 

Jadi tujuan dari bimbingan pranikah adalah sebagai bekal persiapan bagi 

pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk dapat saling 

memahami satu sama lain agar kelak kehidupan rumah tangganya bahagia, 

                                                           
6Wawancara Dengan Pendeta Dickson Simanungkalit, Pemimpin Departemen Penerbitan 

dan Roh Nubuat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 18 Juni 2019 
7Desefentison W. Ngir, Bukan lagi Dua Melainkan Satu, Panduan Konseling Pranikah & 

Pascanikah, Bandung, PT. Visi Anugerah Indonesia, 2013, hlm 15-16  
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bertanggung jawab, dan mampu membangun sebuah keluarga dengan dasar iman 

yang kuat. 

Bimbingan konseling pranikah merupakan kegiatan yang wajib dilakukan 

oleh calon mempelai Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebelum melaksanakan 

pernikahan, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga nanti. 

Bimbingan pranikah dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dilakukan 3 

sampai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan itu berlangsung. Untuk bisa 

mendapatkan fasilitas bimbingan pranikah kedua calon pengantin harus terlebih 

dahulu mendaftarkan dirinya kepada ketua gembala jemaat setempat. Setelah itu 

ketua gembala jemaat akan menunjuk seorang pendeta Advent untuk membimbing 

pasangan tersebut, tetapi bisa juga ketua gembala jemaat itu sendiri yang akan 

membimbing kedua pasangan tersebut. Bahkan calon pengantin juga diperbolehkan 

untuk memilih dengan pendeta siapa dia ingin diberi konseling pranikah, tetapi 

tetap harus meminta persetujuan ketua gembala jemaat terlebih dahulu.8 

Bimbingan pranikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dilakukan 2 kali 

dalam seminggu selama kurang lebih 3 bulan, untuk hari dan waktunya tidak ada 

ketentuan khusus, tergantung kesepakatan kedua calon pengantin dan pendeta yang 

akan memberikan bimbingan pranikah.9 Materi-materi yang disampaikan dalam 

pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah 

tangga, cara membentuk keluarga yang bahagia, mengatasi konflik dan cara 

menjaga keutuhan rumah tangga. Materi bimbingan pranikah yang dilakukan dalam 

                                                           
8Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 15 Agustus 2019 
9Wawancara dengan Pendeta Dennis Simarmarta, Ketua Gembala Jemaat Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna tanggal 18 Juni 2019 
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Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh terdiri dari 9 sessi dengan total waktu 

keseluruhan tidak kurang dari 12 jam, adapun ke 9 sessi materi bimbingan pranikah 

tersebut adalah: 

SESSI 1 : Wawancara Awal  

Pada sessi wawancara awal dalam bimbingan pranikah Gereja Masehi Advent 

Hari Ketujuh, dilakukan selama  2 jam. Pada sessi ini terlebih dahulu pendeta 

berkenalan dengan kedua calon pengantin. Perkenalan dilakukan untuk 

membangun hubungan pada saat perbincangan bimbingan berlangsung. Kemudian 

dilanjutkan dengan membagikan dokumen pertanyaan yang digunakan pada saat 

bimbingan berlangsung. Pada saat itu juga pendeta akan menetapkan kontrak 

bimbingan pranikah yang meliputi waktu bimbingan, jumlah sessi, dan tinjauan 

terhadap kurikulum yang harus diselesaikan.10  

Setelah itu pendeta akan menghimpun riwayat hubungan mereka dengan 

beberapa pertanyaan seperti kapan mereka pertama kali bertemu, berapa lama 

mereka telah pergi bersama-sama, kapan mereka mulai merencanakan untuk 

menikah. Kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan dengan kedua calon 

pengantin apa yang menjadi harapan dan tujuan dari pernikahan mereka.11 

SESSI 2 : Masalah Kepribadian 

Sessi masalah kepribadian dilakukan selama 1 jam. Pada sessi ini pendeta 

melakukan tes Taylor-Jhonson Temprament Analysis (TJTA) / Analisa Tempramen 

Taylor-Jhonson dengan menggunakan buku pertanyaan dan lembar jawaban yang 

                                                           
10Penyuluhan Pra-Nikah, Departemen Kependetaan GMAHK Uni Indonesia Kawasan 

Barat, hlm 28 
11Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 49 
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telah disediakan. Dengan menggunakan tes TJTA maka akan mudah mengetahui 

kepribadian yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut. Misalnya, apakah dia 

seorang yang Sanguinis (memiliki pribadi yang hangat, ramah, cerdas, optimis), 

Melankholis (memiliki pribadi yang imajinatif, kreatif, sensitif), Kolerik (memiliki 

pribadi yang teguh, yakin pada diri sendiri, disiplin), Flegmatik (memiliki pribadi 

yang mudah bertindak, mudah disukai, selalu berhati-hati).12 Tujuannya adalah agar 

kedua pasang tersebut dapat saling mengetahui kepribadian yang dimiliki oleh 

pasangannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. 

SESSI 3 : Proses Komunikasi 

Sessi ini dilakukan selama 2 jam. Pada sessi ini pendeta akan mendiskusikan 

pentingnya komunikasi dalam sebuah ikatan pernikahan, karena dengan 

komunikasi kita dapat menjalin hubungan dan lebih mengenal pasangan kita. 

Komunikasi juga diperlukan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang dimiliki 

oleh pasangan kita. Sehingga dengan komunikasi tersebut akan menumbuhkan rasa 

saling memahami dan mengerti terhadap perbedaan. Setelah itu pendeta akan 

memperbincangkan siklus yang terjadi dalam kehidupan keluarga, mulai dari masa 

penyesuaian, bulan madu, kehamilan, menjadi orang tua dan mendidik anak sampai 

dewasa.13  

SESSI 4 : Meredam Konflik  

Sessi ini dilakukan selama 1 jam. Tujuan dari sessi ini adalah untuk 

mengedukasi kedua calon penggantin agar mereka mampu mengatasi konflik yang 

                                                           
12Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 67 
13Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 110 
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terjadi dalam rumah tangga. Ada beberapa sikap yang dilakukan jika konflik 

tersebut terjadi. Pertama, salah satu dari pasangan tersebut harus mengalah. Kedua, 

berkompromi dengan pasangan tentang keinginan-keinginan yang dimaksud. 

Ketiga, menyelesaikan konflik dengan hasil yang seimbang atau tidak memihak.14 

SESSI 5 : Nilai-Nilai dan Kepercayaan Keluarga  

Pada sessi ini dilakukan selama 2 jam, dengan memperbincangkan harapan-

harapan peranan kedua calon untuk pernikahan. Apakah mereka akan membangun 

pernikahan tradisional dengan bentuk peranan laki-laki dan perempuan sesuai 

kodratnya, atau mereka akan membangun pernikahan keseimbangan dengan 

distribusi peranan yang seimbang.15 

Setelah itu pendeta akan meminta kedua pasangan untuk menguraikan silsilah 

masing-masing keluarga mereka. Tujuan dilakukannya materi ini diharapkan kedua 

calon nantinya akan lebih mudah untuk memadukan dan menyesuaikan tradisi serta 

nilai-nilai yang terdapat pada keluarga pasangan mereka. Selanjutnya pendeta juga 

akan memberikan edukasi kepada kedua calon pengantin untuk bersikap kepada 

mertua. Yaitu dengan memperlakukan mertua dengan penuh kasih sayang dan 

penghormatan, ikuti nasihat-nasihat baik yang diberikan oleh mertua, ketika mertua 

terlalu memperdulikan urusanmu ingatlah bahwa ia bukan berusaha untuk 

mencampuri urusanmu tetapi karena ia perhatian terhadapmu dan terimalah 

mertuamu sebagaimana adanya.16 

 

                                                           
14Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 148 
15Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 167 
16Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 194 
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SESSI 6 : Seks  

Sessi ini dilakukan selama 1 jam, dalam sessi ini memperbincangkan unsur-

unsur seks dalam pernikahan, yaitu pasangan harus memahami bahwa seks 

merupakan pemberian Allah kepada manusia, seks juga merupakan lambang 

adanya ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu pada sessi 

ini juga membicarakan tujuan seks dalam pernikahan yaitu untuk beranak cucu 

seperti yang terdapat dalam Kejadian 1: 28 dan Ulangan 7: 13-14. Kemudian juga 

membahas mengatur besarnya keluarga yang akan dibangun dalam rumah tangga 

mereka dan memperbincangkan bulan madu dengan merencanakan kapan dan 

dimana bulan madu itu akan dilakukan, serta membuat rancangan anggaran untuk 

bulan madu tersebut.17 

SESSI 7 : Keuangan  

Sessi keuangan dilakukan selama 1 jam. Materi yang dibahas dalam sessi ini 

meliputi: pertama, menangani keuangan dengan membuat anggaran keuangan 

untuk memprioritaskan kebutuhan hidup, seperti biaya sehari-hari, membayar 

perpuluhan, asuransi, tabungan dan investasi. Tujuan dari sessi ini adalah agar 

kedua pasangan dapat terhindar dari masalah keuangan seperti pinjaman bank atau 

berhutang.18 Kedua, membuat wasiat, setiap pasangan yang menikah penting untuk 

membuat sebuah wasiat, karena dengan begitu kita dapat menentukan kapan, 

dengan siapa harta itu harus dibagikan dan berapa jumlahnya. Kemudian juga harus 

menunjuk seseorang yang akan melaksanakan amanat tersebut.19 

                                                           
17Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 210 
18Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 253 
19Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 267 
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SESSI 8 : Pranikah 

Sessi pranikah dilakukan selama 1 jam. Pembicaraan dalam sessi ini meliputi: 

pertama, perencanaan acara pernikahan. Pendeta dan kedua calon pengantin harus 

bekerja sama untuk membuat bentuk dan gaya acara pernikahan tersebut. Pendeta 

juga perlu memastikan bahwa susunan acara yang dibuat harus tetap memilihara 

keagungan dan kekudusan dari upacara pernikahan tersebut. Kedua, mengatur 

sumpah pernikahan. Setiap sumpah pernikahan harus menonjolkan gagasan tentang 

komitmen pasangan pengantin itu kepada satu sama lain dalam hubungan seumur 

hidup.20 

SESSI 9 : Wawancara Setelah Pernikahan 

Sessi wawancara setelah pernikahan dilakukan selama 1 jam. Sessi ini 

biasanya dilakukan 6 sampai 9 bulan setelah pernikahan itu berlangsung. 

Pembahasan dalam sessi ini meliputi komunikasi, pengaturan keuangan, 

pemenuhan seksual, dan komitmen-komitmen pernikahan. Tujuan dari sessi ini 

adalah untuk mengevaluasi apakah selama pernikahan berlangsung hal di atas 

sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan pada saat bimbingan 

pranikah berlangsung.21 

Setelah kedua calon pengantin menyelesaikan 9 sessi materi dalam 

bimbingan pranikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Ketua gembala jemaat 

dalam gereja tersebut akan mengeluarkan sebuah surat melalui sekretaris gereja, 

yang menyatakan bahwa kedua calon pengantin tersebut telah mengikuti seluruh 

                                                           
20Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 287 
21Penyuluhan Pra-Nikah . . . hlm 299 
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materi dalam bimbingan pranikah. Setelah itu, sebelum kedua calon memasuki 

prosesi pernikahan maka terlebih dahulu harus dilakukan tes kesehatan, tes 

keperawanan dan keperjakaan. Kemudian pendeta juga akan menanyakan kepada 

kedua calon pengantin apakah mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan 

suami istri sebelumnya. Karena, jika mereka sudah pernah melakukannya maka 

akan berpengaruh kepada proses pemberkatannya. Jika kedua calon masih perjaka 

dan perawan maka prosesi pemberkatan dilakukan dengan tumpang tangan yaitu 

pendeta akan meletakkan kedua tangannya diatas kepala kedua pengantin. 

Sedangkan jika kedua calon pengantin sudah tidak perawan atau perjaka lagi maka 

pemberkatan tidak dilakukan dengan tumpang tangan tetapi hanya dengan doa 

saja.22 Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pihak gereja sangat 

memperhatikan kesiapan pengantin dalam hal kesehatan. Tes ini juga mengajarkan 

kepada mempelai sebagai langkah awal untuk bersikap jujur dalam menjalin 

hubungan. Supaya hubungan yang akan dijalin dilandasi dengan kejujuran. 

 

B. Peminangan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

Khitbah secara etimologis bermakna permintaaan. Khitbah (peminangan) 

secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan 

ikatan pernikahan. Menurut Said Sabiq, khitbah yaitu pendahuluan perkawinan. 

Secara terminologis, mempunyai arti menunjukkan atau menyatakan permintaan 

                                                           
22Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 15 Agustus 2019 
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untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya 

dengan perantara orang yang dipercaya.23 

P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya menjelaskan bahwa pertunangan atau 

peminangan adalah persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga calon 

suami dan pihak keluarga calon istri) untuk mengadakan suatu pernikahan. Sebelum 

diadakannya suatu pertunangan, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pelamaran 

atau peminangan, yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lamaran atau pinangan ini, lazimnya 

dilakukan oleh seorang atau beberapa utusan yang mewakili pihak keluarga laki-

laki. Biasanya, yang ditugaskan sebagai utusan untuk melamar itu adalah mereka 

yang sekerabat dengan pihak laki-laki. Bahkan sering terjadi, bahwa yang 

melakukan pelamaran atau peminangan itu adalah orangtuanya sendiri.24 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah 

permintaan calon laki-laki kepada calon perempuan untuk menjadikannya sebagai 

istri sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan cara mengutus pihak ketiga 

yaitu, keluarga ataupun orang yang dipercayai untuk menyampaikan maksud dan 

tujuannya. 

Sebelum seseorang melakukan kegiatan yang dinamakan peminangan, maka 

ada beberapa hal yang harus ditaati dan dihindari oleh setiap orang yang akan 

melakukan peminangan. Di dalam Alkitab terdapat beberapa aturan yang 

                                                           
23Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 17 
24 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Kencana 2015, hlm 119 
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menunjukkan bahwa tidak semua wanita itu bisa dipinang yakni dalam arti kata ada 

yang boleh dipinang dan ada yang tidak boleh dipinang. 

Menurut Agama Kristen bahwa wanita yang tidak boleh dipinang itu antara 

lain: 

- Tidak boleh meminang wanita atau perempuan yang sudah dimiliki oleh 

orang lain, baik itu sudah menjadi suami atau masih dalam ikatan 

pertunangan. Sebagaimana diterangkan dalam Alkitab: 

“Janganlah mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan 

rumahnya, ataupun hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan 

ataupun lembunya, atau keledai, atau apa saja yang dipunyai sesamamu”. 

(Ulangan 5: 21).25 

- Wanita yang ada hubungan dekat dengan keluarga. 

Tidak diizinkan meminang wanita yang mempunyai hubungan darah 

keluarga terlalu dekat, sebagaimana yang diterangkan di dalam Alkitab (Imamat 

18: 6-18). Dalam hal ini dijelaskan bahwa saudara yang tidak boleh dipinang atau 

dinikahi antara lain: 

“Siapapun di antara kamu jangan menghampiri seorang kerabat yang terdekat 

untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Janganlah kamu singkapkan 

aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudara perempuan, 

anak ayahmu dan ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir 

di luar, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau 

menodai keturunan anakmu atau keturunanmu. Mengenai aurat anak 

perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada seorang ayahmu 

sendiri, janganlah kau singkap auratnya, karena ia saudara perempuan, 

janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia 

kerabat ayahmu, janganlah kau singkapkan saudara prempuan ibumu, karena 

ia kerabat perempuan ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara laki-

laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. 

                                                           
25Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Ulangan 5: 21 
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Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri 

anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau 

singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-

laki. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anak perempuan 

dari anak laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan 

auratnya, karena ia adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Jangan kau 

jadikan seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan 

auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup”(Imamat 18: 

6-18).26 

 

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa seorang yang tidak boleh dipinang 

dari jalur kerabatnya itu banyak sekali. Adapun jika diringkas maka penjelasan ayat 

di atas adalah sebagai berikut: ibu kandung, ibu tiri, saudara kandung, cucu, saudara 

perempuan seayah, saudara perempuan ayah (bibi), saudara perempuan ibu, istri 

paman, menantu perempuan, istri saudara kandung laki-laki (ipar), keponakan.27 

Selain Agama Kristen melarang perempuan yang telah disebutkan di atas, 

agama Kristen juga memberikan suatu penjelasan tentang anjuran yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang yang akan melakukan peminangan antara lain: 

- Memilih wanita yang seimbang di dalam keimanannya. Sebab dengan 

persekutuan rohani akan bisa menjamin kebahagiaan hidup mereka. Firman 

Tuhan dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menekankan 

adanya suatu rohani sebagai dasar rumah tangga bangsa Israil hanya boleh 

menikah dengan umat Allah. Rasul Paulus pun memperingatkan orang-

orang beriman supaya mereka jangan menikah dengan orang-orang yang 

tidak beriman (2 Korintus 6: 14).28 

                                                           
26Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Imamat 18: 6-18 
27Wawancara Dengan Pendeta Dennis Simarmarta . . . tanggal 18 Juni 2019 
28http://digilib.uinsby.ac.id/4463/8/Bab%203.pdf , 24 Juni 2019, hlm. 54 dan 59 

http://digilib.uinsby.ac.id/4463/8/Bab%203.pdf
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Alkitab sebagai firman Allah telah menjelaskan bagaimana tata cara 

meminang dalam Agama Kristen, hal ini tercantum dalam Kitab Kejadian 

“Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam 

segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam 

rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya: “Baiklah 

letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah 

demi TUHAN, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa 

engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara 

perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi 

ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi 

Ishak, anakku” (Kejadian 24: 1-4).29 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa ajaran meminang dalam agama Kristen telah ada 

sejak dahulu yakni ketika Abraham meminta seseorang untuk pergi mengambil 

seorang istri untuk Ishak. Dapat di pahami bahwa ayat di atas ketika seseorang laki-

laki yang ingin meminang perempuan maka mengutus pihak ketiga sebagai 

perantara untuk bertemu dengan keluarga perempuan kemudian menyampaikan 

maksud dan tujuannya. Pada ayat lain dijelaskan apa-apa saja yang dibawa ketika 

hamba Abraham datang untuk meminang Ribka calon istri Ishak: 

“Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai 

ke tanah menyembah TUHAN. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan 

emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada 

Ribka juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian 

yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-

orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ” 

(Kejadian 24: 52-54).30 

 

Praktek peminangan dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sama seperti 

apa yang telah diajarkan di dalam Alkitab, yaitu dengan mengutus pihak ketiga 

kepada pihak wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah itu, 

                                                           
29Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Kejadian 24:1-4 
30Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012, Kejadian 24:52-54 
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seorang laki-laki yang meminang akan membawa sesuatu untuk calon perempuan 

sebagai bukti keseriusannya. Barang-barang yang dibawa ketika akan meminang 

ini menurut Pendeta Dickson Simanungkalit meskipun telah terdapat ayat yang 

menjelaskan apa saja yang dibawa ketika akan meminang. Hal tersebut tidaklah 

menjadi mutlak. Karena harus disesuaikan dengan permintaan calon pengantin 

wanita, tradisi dan adat yang berlaku di masing-masing daerah serta tergantung juga 

bagaimana kesanggupan mempelai laki-laki dalam memberikan seserahan 

tersebut.31 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa gereja tidak 

mempersulit kepada jemaatnya dalam hal melamar dan membawa seserahan kepada 

perempuan. 

 

C. Upacara Pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

Upacara pernikahan merupakan salah satu prosesi yang sangat penting di 

dalam sebuah pernikahan. Karena di dalamnya terdapat sebuah kesakralan yang 

mengkukuhan sah atau tidaknya seorang calon mempelai untuk menjadi suami istri. 

Upacara pernikahan di dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh harus bersifat 

sederhana dan rohani tidak harus mewah. Dalam buku Pedoman Kependetaan 

menjelaskan “Biarlah setiap langkah ke arah persekutuan pernikahan ditandai oleh 

kesopanan, kesederhanaan, ketulusan dan kesungguh-sungguhan tujuan untuk 

menyenangkan dan menghormati Tuhan”.32 Prinsip kesederhanaan ini telah 

menjadi satu ciri dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, karena dengan 

                                                           
31Wawancara Dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 18 Juni 2019 
32Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Silver Spring, Maryland, 

U.S.A, Asosiasi kependetaan Pimpinan Pusaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, 1992, hlm 270 
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kemewahan dan kemegahan akan melahirkan kesombongan yang akan berdampak 

pada merosotnya nilai-nilai rohani. 

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tidak mempunyai ketetapan baku dalam 

susunan upacara pernikahan. Sebagai gereja dunia, Gereja Masehi Advent Hari 

Ketujuh mengizinkan variasi upacara pernikahan untuk disesuaikan dengan budaya 

tempat pernikahan itu berlangsung. Pernikahan di rumah biasanya lebih sederhana 

dan direncanakan sesuai dengan citarasa dan keadaan dari pesta tersebut. Orang-

orang yang hadir pada upacara pernikahan di rumah biasanya hanya mereka yang 

diundang saja. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan di gereja yang terbuka 

untuk siapa saja.33 Secara umum urutan upacara pernikahan dalam Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh adalah sebagai berikut: 

Sebelum acara pernikahan dimulai, para penerima tamu terlebih dahulu 

mengarahkan sahabat-sahabat pengantin perempuan untuk duduk di sebelah kiri 

ruang gereja, dan sahabat-sahabat pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan ruang 

gereja. Sedangkan keluarga pengantin perempuan dituntun ke tempat duduk yang 

sudah disediakan di bagian depan sebelah kiri, dan keluarga pengantin laki-laki di 

sebelah kanan. Tempat khusus juga disediakan di bangku kedua orang tua untuk 

kakek / nenek kedua pengantin.34 Setelah semuanya duduk pada tempat yang telah 

disedikan, pembawa acara akan meminta para tamu undangan untuk berdiri dan 

menyanyikan lagu bersama.  

                                                           
33Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 272 
34Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 273 
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Menyanyikan lagu rohani dalam upacara pernikahan ini bertujuan untuk 

memberikan semangat kepada hadirin, dan juga sebagai pertanda bahwa jemaat 

akan memuji Tuhan melalui upacara pernikahan yang sakral ini. Karena dalam 

kepercayaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh satu-satunya liturgi yang akan 

dibawa ketika di surga hanyalah bernyanyi. Memuji betapa ajaibnya kasih Tuhan 

atas segala karunia dan kemurahannya.35 

Setelah selesai menyanyikan lagu, pembawa acara akan meminta pembawa 

lonceng untuk masuk ke dalam gereja melalui jalan bagian tengah gereja, pembawa 

lonceng ini dilakukan oleh anak-anak. Lonceng ini merupakan tanda bahwa prosesi 

pernikahan akan segera dimulai.36 Kemudian diikuti oleh ibu pengantin perempuan 

untuk masuk ke dalam gereja, sedangkan ibu pengantin laki-laki sudah terlebih 

dahulu masuk sebelum acara dimulai.37  

Setelah ibu pengantin perempuan masuk, pembawa acara akan meminta 

pembawa lilin untuk masuk, pembawa lilin juga biasanya dilakukan oleh dua orang 

anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada prosesi upacara pernikahan Gereja 

Masehi Advent Hari Ketujuh terdapat tiga buah lilin yang berada di atas altar, kedua 

anak inilah yang akan ditugaskan untuk menyalakan lilin yang berada disisi kanan 

dan kiri, sedangkan lilin induk yang berada di tengah akan dinyalakan oleh kedua 

ibu dari mempelai dengan cara bergandengan tangan pada saat menyalakan lilin 

tersebut. Lilin ini melambangkan supaya kelak rumah tangga mereka terang, 

                                                           
35Wawancara Dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 15 Agustus 2019 
36Wawancara Dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 15 Agustus 2019 
37Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 273 
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bersinar, menjadi berkat bagi orang-orang, dimana Tuhan hadir dalam rumah 

tangga mereka, dan diterangi oleh Allah dalam perjalanan rumah tangga mereka.38 

Setelah penyalaan lilin dilakukan, pendeta yang akan melakukan 

pemberkatan pernikahan masuk dari pintu di samping gereja, diikuti oleh pengantin 

laki-laki dan rombongannya yang berdiri di samping pendeta. Kemudian para 

pendamping pria, pendamping wanita, pembawa Alkitab dan penabur bunga masuk 

melalui lorong tengah gereja.39 Pendamping pria dan wanita ini nantinya akan 

berdiri di sepanjang jalan tengah gereja, tempat pengantin wanita akan berjalan. 

Penabur bunga juga berdiri di sisi kanan dan kiri ruang gereja untuk menabur bunga 

ketika pengantin wanita berjalan, sedangkan Alkitab yang dibawa akan diberikan 

kepada pendeta, Alkitab ini digunakan oleh pendeta untuk menyampaikan khotbah 

pernikahan. 

Setelah itu pengantin perempuan akan masuk ke dalam gereja bersama ayah 

atau walinya dengan diiringi musik. Musik ini disesuaikan dengan kecocokan tema 

pada saat pernikahan berlangsung.40 Setelah pengantin perempuan sampai di depan 

altar, maka pengantin laki-laki akan menyambut pengantin perempuan. Kemudian 

pengantin perempuan akan diserahkan oleh ayahnya dengan cara memasukkan 

tangan pengantin perempuan ke gandengan pengantin laki-laki, ini merupakan 

lambang perkenannya atas persatuan pernikahan ini.41 Kemudian kedua pengantin 

naik ke atas altar dengan menghadap hadirin untuk mendengarkan khotbah yang 

disampaikan oleh pendeta. 

                                                           
38Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit . . . tanggal 18 Juni 2019 
39Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 273 
40Wawancara Dengan Pendeta Dennis Simarmarta . . . tanggal 18 Juni 2019 
41Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 276 
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Khotbah dalam pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tidak boleh 

lebih dari sepuluh menit. Khotbah pendek merupakan bagian resmi dari pada 

upacara pernikahan. Tidak ada ketentuan baku mengenai pemilihan ayat-ayat yang 

menjadi materi khotbah pendek, tetapi ada beberapa ayat yang dianjurkan untuk 

digunakan dalam khotbah pendek. Seperti:  

Kej. 1 : 26-28  : “Laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”. 

Kej. 2 : 18-24  : “Pernikahan yang pertama” 

Kid. 2   : “Nyanyian cinta kasih” 

Kid. 8 : 6-7  : “Air yang banyak tak dapat memuaskan cinta” 

Mrk. 10 : 6-9  : “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu” 

Yoh. 2 : 1-10  : “Yesus dapat melakukan mukjizat pada pernikahan” 

Yoh. 15: 9-12 : “Dan sukacitamu menjadi penuh” 

1 Kor. 13 : “Kasih itu tidak berkesudahan” 

Ef. 5 : 22-26   : “Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah 

istrimu” 

Ibr. 13 : 4   : “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap 

perkawinan”42 

Contoh khotbah pendek dalam pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

Kita berkumpul di sini dalam penglihatan Allah, dan di hadapan para 

hahdirin, untuk mempersatukan laki-laki ini dan perempua ini dalam satu ikatan 

pernikahan yang kudus. Tetapi mengapa di dalam gereja? pengantin perempuan dan 

pengantin laki-laki telah memilih untuk memulai rumah tangga mereka di rumah 

                                                           
42Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, . . . hlm 276 
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Tuhan sebagai lambang dari kerinduan mereka untuk senantiasa Tuhan bersama 

mereka di rumah tangga mereka. 

Allah mengasihi pernikahan. Segala pemikiran bermula dari pada-Nya pada 

waktu ia melaksanakan upacara pernikahan yang pertama di Eden. Allah berfirman, 

“Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong 

baginya, yang sepadan dengan dia” (Kejadian 2: 18). Allah menciptakan baik laki-

laki maupun perempuan sedemikian rupa sehingga seorang tidak sempurna tanpa 

yang lain. Pencipta menjadikan Hawa dari rusuk Adam untuk mengajarkan kepada 

kita paling sedikit tiga pelajaran: (1) Hawa diambil dari samping Adam, agar 

perempuan tidak menjadi di atas atau di bawah, tetapi berdiri di samping laki-laki, 

(2) rusuk itu dari bawah lengan laki-laki, karena dia harus dilindungi oleh laki-laki, 

(3) rusuk itu diambil dari dekat hati laki-laki, oleh karena itu wanita harus dikasihi. 

Dengan demikian, inilah yang dikutip oleh Yesus, “Sebab itu laki-laki akan 

meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya 

itu menjadi satu daging” (Matius 19: 5). Ke dalam ikatan pernikahan yang kudus 

itulah kedua orang ini, yang sekarang hadir di sini, dipersatukan.43 

Setelah pendeta selesai memberikan nasihat pernikahan dalam khotbahnya, 

sekarang saatnya untuk pengantin perempuan dan pengantin laki-laki mengucapkan 

janji / sumpah pernikahan. Kedua mempelai akan saling berpegangan tangan untuk 

mengucapkan janji / sumpah pernikahan tersebut. Adapun janji yang diucapkan 

baik laki-laki maupun perempuan sama saja tidak ada bedanya, contoh janji 

pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh adalah sebagai berikut: 

                                                           
43Dokumen Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna. 
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Saya (Nama Calon laki-laki / perempuan) 

Di hadapan Allah, orang tua, para saksi dan jemaat yang hadir 

Di tempat kudus ini, dengan sungguh-sungguh saya mengucapkan janji setia ! 

Saya bersedia, mengambil wanita / pria ini (Nama Calon) Menjadi istri / suami 

saya yang sah, dan bersedia bersamanya sesuai kehendak Allah. 

Saya bersedia mengasihi, menghormati, menghibur, serta memeliharanya, baik 

dalam keadaan sehat atau sakit, beruntung atau rugi, makmur atau miskin, bahkan 

senang atau susah sekalipun. 

Saya bersedia hidup dengannya saja dan hanya maut yang dapat memisahkan 

kami. 

Demikian janji setia ini, saya ucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, 

orang tua, para saksi dan jemaat-Nya.44 

Setelah pasangan pengantin selesai berjanji / bersumpah satu sama lain. 

Kemudian kedua pengantin dan pendeta berlutut untuk berdoa memohon 

pertolongan Tuhan agar dapat memenuhi janji pernikahan pasangan tersebut. 

Mengundang Allah masuk ke dalam hati mereka supaya ada kasih dalam rumah 

tangga mereka, untuk menolong mereka membuat rumah tangga menuju ke dalam 

surga Allah.45  

Setelah kedua pasangan tersebut selesai berdoa, kedua pengantin masih dalam 

posisi berlutut. Kemudian pendeta akan melakukan pemberkatan pernikahan kedua 

pasangan tersebut dengan cara tumpang tangan / meletakkan tangan ke atas kepala 

                                                           
44Dokumen Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Ratna. 
45Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 274 
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kedua mempelai. Pada saat meletakkan kedua tangannya pendeta akan mengatakan, 

“Bapa kami di dalam surga, ketika tangan hamba-Mu ditumpangkan di atas mereka 

berdua. Kiranya tangan-Mu yang tidak kelihatan aku tumpangkan untuk 

memberkati mereka, dalam berkat ini boleh menjadi bagian kalian berdua.  

Ketika tangan Tuhan yang tak terlihat ini ditumpangkan, terimalah berkat dari 

hambaMu.”46 Perkataan pemberkatan itu merupakan tanda sahnya mereka sebagai 

suami istri. 

Setelah dilakukannya pemberkatan, kedua pengantin dan pendeta masih 

dalam posisi berlutut dan tangan pendeta masih ditumpangkan. Maka, akan diakhiri 

dengan doa “Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari 

engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan 

menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera” (Atau 

diakhiri dengan menyebut doa “Bapak Kami”, doa ini lah yang diajarkan oleh 

Yesus Kristus dalam Matius 6: 9-13.47 

Prosesi selanjutnya adalah rangkulan perkenalan. Rangkulan perkenalan ini 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, bersama kedua pengantin pendeta 

berdiri di antara kedua mempelai dengan meletakkan satu tangan di atas bahu 

mereka masing-masing. Kemudian pendeta memanggil kedua pasangan dengan 

nama keluarga mereka dan memberikan nasihat pernikahan yang sesuai dengan 

situasi dan kepribadian mereka. Kedua, memperkenalkan keluarga baru, dengan 

menyebut nama keluarga. Ketiga, mengundang para tamu ke untuk naik ke atas 

                                                           
46Wawancara Dengan Pendeta Dennis Simarmarta. . . tanggal 18 Juni 2019 
47Wawancara Dengan Pendeta Dennis Simarmarta. . . tanggal 18 Juni 2019 
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panggung.48 Rangkulan perkenalan merupakan prosesi terakhir dalam upacara 

pernikahan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Setelah itu pengantin perempuan 

dan pengantin laki-laki turun ke lorong tengah, dan diikuti oleh rombongan 

pengantin perempuan dan laki-laki serta pendeta untuk keluar dari gereja. Prosesi 

rangkulan perkenalan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua 

pihak keluarga, dan juga ini dilakukan agar kedua mempelai saling mengenal 

keluarga satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat memudahkan dalam 

berkomunikasi ketika mereka telah berkeluarga. 

 

D. Pandangan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Terhadap 

Doktrin Pernikahan 

Menjadi seorang Advent yang baik tentu tidak terlepas dari menjalankan 

segala sesuatu yang diperintahkan oleh Alkitab dan meninggalkan segala yang 

dilarang oleh Alkitab tidak terkecuali tentang ajaran pernikahan. Menurut Desmon 

Windi Hutahaean selaku jemaat Advent, menikah sesama jemaat Gereja Masehi 

Advent Hari Ketujuh itu sangat baik,  karena umat Advent memiliki banyak sekali 

perbedaan dengan umat gereja lain. Seperti, dalam membina rumah tangga, 

mengkonsumsi makanan dan minuman, bahkan dalam peribadatan.49 

Meskipun dengan jumlah jemaat yang tidak terlalu banyak, Desmon Windi 

Hutahaean merasa tidak dibatasi atau terkekang dalam memilih pasangan hidup. 

Karena Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sudah memberikan solusi. Salah 

                                                           
48Pedoman Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh . . . hlm 275 
49Wawancara dengan Desmon Windi Hutahaean, Jemaat Gereja Masehi Advent Hari 

Ketujuh, tanggal 1 November 2019 
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satunya dengan membentuk organisasi perkumpulan pemuda Advent.50 Selain 

berfungsi untuk menjalin keakraban para remaja yang ada di Gereja Masehi Advent 

Hari Ketujuh jemaat Ratna dengan jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 

yang lain. Organisasi ini juga bertujuan untuk mengasah keterampilan pemuda-

pemuda Advent, serta belajar pendalaman Alkitab bersama. Momentum 

berkumpulnya para remaja dalam organisasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

mencari pasangan hidup.51 

Memilih pasangan yang satu iman sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari 

Ketujuh, tentu memiliki keuntungan yang didapatkan oleh gereja maupun oleh 

jemaat. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh gereja yakni tidak 

berkurangnnya jumlah anggota jemaat gereja itu sendiri. Sedangkan keuntungan 

yang didapatkan oleh jemaat gereja secara rohani berupa terhindarnya dari 

perzinahan, dan telah menjalankan perintah Tuhan berdasarkan Alkitab dengan 

memilih pasangan sesama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.52 Desmon 

Windi Hutahaean menambahkan, selain mendapatkan keuntungan jemaat juga 

mendapat kerugian jika menikah degan orang yang bukan berasal dari Advent. 

Seperti hidupnya akan berantakan karena telah meninggalkan ajaran yang telah di 

ajarkan Alkitab.53  Bahkan yang lebih parahnya jika seseorang menikah dengan 

orang yang bukan berasal dari Advent, ia tidak hanya membuat malu gereja tetapi 

juga secara tidak langsung telah memberikan sanksi sosial terhadap keluarga 

besarnya. Bahkan ada orang tua yang merasa malu untuk pergi ke gereja lagi karena 

                                                           
50Wawancara dengan Desmon Windi Hutahaean. . . tanggal 1 November 2019 
51Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit. . . tanggal 31 Oktober 2019 
52Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit. . . tanggal 31 Oktober 2019 
53Wawancara dengan Desmon Windi Hutahaean. . . tanggal 1 November 2019 
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merasa bersalah terhadap perilaku yang dilakukan oleh anaknya.54 Dari berbagai 

hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam memilih 

pasangan mempelai harus berhati-hati. Karena konsekuensi dari memilih pasangan  

tersebut tidak hanya dirasakan dirinya pribadi namun juga keluarga  yang ikut 

merasakan. 

                                                           
54Wawancara dengan Pendeta Dickson Simanungkalit. . . tanggal 31 Oktober 2019 


