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Untuk menyakinkan orang Korintus, Paulus perlu 
memaparkan bukti dan argumentasi kebangkitan 
Krisus, al: 
 
Pertama, Paulus mendaftarkan penampakan-
penampakan Yesus sesudah kebangkitanNya. Yesus 
telah menampakkan diri, kepada Kefas (Petrus) dan 
kedua belas rasul, kepada 500+ orang sekaligus dan 
mereka masih hidup saat itu, kepada Yakobus 
(saudara Yesus), kepada Paulus. (1 Kor. 15:5-8).  

Keyakinan akan kebangkitan Yesus bukan isapan 
jempol belaka. Fakta kebangkitan itu bisa 
dikonfirmasi mereka, apabila mereka masih ragu. 
Sebab, orang-orang yang kepadanya Yesus 
menampakkan diri, kebanyakan masih hidup saat itu.  

Jadi, tidak ada alasan berarti bagi orang Korintus 
untuk menolak adanya kebangkitan orang mati atau 
kebangkitan Yesus Kristus. Jika mereka masih tetap 
hidup dalam ketidak percayaan mereka, maka 
Tuhanlah kelak yang akan berurusan dengan mereka. 
Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah! 

1 Kor. 15:19  
Jikalau  kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan 
pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang 
dari segala manusia.  

A. Persoalan orang Korintus adalah Ketidakpercayaan 
mereka akan kebangkitan orang mati.  
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Kedua, Paulus menyinggung praktek “baptisan 
orang mati” yang sebenarnya ada nilai yang mirip 
dengan kepercayaan kebangkitan orang mati. 
Baptisan orang mati itu sama dengan praktek 
pemberian sesajen di kuburan hari ini. Praktek ini 
tentu dilakukan karena ada konsep (keyakinan) 
bahwa orang yang telah meninggal memiliki 
kehidupan di alam yang lain, atau masih memberi 
pengaruh untuk dunia saat ini. Paulus tidak sedang 
membenarkan praktek “baptisan orang mati” itu, 
tetapi ia memakai praktek itu sebagai analogi untuk 
menjelaskan doktrin kebangkitan. Kebangkitan itu 
sesuatu yang mungkin dan nyata. (1 Kor. 15:29) 
 
Ketiga, Paulus menjelaskan kemungkinan proses 
kebangkitan orang mati itu terjadi dengan memakai 
analogi benih yang ditanam. Dalam analogi ini, 
Paulus sekaligus menjelaskan kemungkinan 
terjadinya kebangkitan dan seperti apa kelak bentuk 
tubuh orang yang bangkit itu. Manusia tidak 
menaburkan tubuh tanaman, tetapi biji yang tidak 
berkulit. Kemudian biji yang tidak berkulit itu akan 
tumbuh dan memiliki tubuh yang berbeda dari tubuh 
inangnya sebelumnya. Jadi, kelak, di hari 
kebangkitan, kita tidak akan mengenakan tubuh 
jasmani yang sekarang, melainkan mengenakan 
tubuh rohani dari Allah. (1 Kor. 15:35-54) 
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Bagi kita yang tidak familiar dengan gandum bisa 
memahaminya lewat tanaman padi. Bagaimana 
tubuh kebangkitan diumpamakan dengan padi? 
Yaitu, bahwa bukan batang padi itu yang kita 
taburkan di ladang kita dan mengharapkannya 
tumbuh atau berbuah. Kita menanam benih padi. 
Kemudian benih itu akan tumbuh dan memiliki 
tubuhnya sendiri. Jadi, tubuh tanaman itu tidak sama 
dengan tubuh inangnya. 

Jadi, tubuh orang percaya yang telah meninggal 
tidak akan dipakai untuk Kerajaan Allah. Allah akan 
memberikan tubuh baru bagi kita, yaitu tubuh rohani 
yang tidak fana. Dengan demikian, kebangkitan 
tubuh dan kebangkitan Yesus adalah fakta yang 
harus diakui kebenarannya.  

 
Keempat, Paulus menunjukkan konsekuensi nyata 
dari kebangkitan Yesus. Konsekuensi praktek hidup 
dari kebangkitan Yesus adalah Paulus dengan rela 
menghadang bahaya  dan binatang buas, dan juga 
tidak mau bersikap abai terhadap keyataan 
kehidupan yang akan datang (ay. 29-32). 
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Paulus bukan orang yang kurang kerjaan atau 
kurang kuasa untuk memperoleh pengamanan 
secara manusiawi. Sebelum pertobatannya menjadi 
seorang Kristen, ia adalah orang terpandang. Ia 
memiliki dua kewarga negaraan, sebagai orang 
Yahudi dan Romawi. Ia juga seorang Farisi, 
peganiaya jemaat, penurut hukum Taurat (Fil 3:4-6). 
Bahkan ia mendapat legalitas dari Imam Besar kala 
itu untuk mengancam dan membunuh murid-murid 
Tuhan (Kis. 9:1-2).  

Tetapi, Setelah Paulus menjadi Kristen, setelah ia 
mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias yang 
dinubuatkan oleh kitab PL, ia menjadi murid Kristus 
yang taat. Ia percaya kebangkitan Kristus. Ia 
menganggap semua atribut yang boleh 
dibanggakannya dulu sebagai sampah, karena 
pengenalannya kepada Kristus (Fil. 3:8). Ia tahu 
bahwa kehidupan lamanya yang diam dalam dosa 
harus ditebus, dengan cara mempergunakan waktu 
yang sisa dengan penuh hikmat (Kol. 4:5-6). 

Paulus bisa saja hidup senang dan nyaman 
dengan posisinya sebagai orang terpandang dalam 
agama Yudaisme, tetapi karena Yudaisme menolak 
Yesus sebagai Mesias, ia keluar dari Yudaisme itu dan 
dengan rela menjadi pengikut Kristus, walau harus 
menghadang bahaya dan kematian. 
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Kesalah-fahaman terkait pengharapan pada 
Kristus itu telah menyebabkan iman Kristen 
menyimpang. Jika hanya dalam hidup ini saja kita 
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah 
orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 
Mengapa? Karena orang Kristen dituntut untuk 
mengasihi musuh (Mat. 5:44), merelakan menderita 
untuk hal yang tidak harus ditanggung karena 
kehendak Allah (2 Pet. 2:19). Selain itu, dalam setiap 
perkara di antara sesama, baiknya harus lebih suka 
menderita ketidakadilan dan rugi (1 Kor. 6:7). 
Malanglah nasib kita, jika kita berkomitmen menjadi 
seorang Kristen yang taat, tetapi tidak 
berpengharapan hingga ke kekekalan. 

Nasib orang yang berpengharapan pada Allah 
hanya untuk urusan di dunia ini saja akan selalu 
diterpa kekecewaan dan kecemburuan. Perhatikanlah 
kisah pemazmur Asaf, yang tadinya tidak memakai 
kacamata rohani, yaitu berpengharapan hingga ke 
kekalan. Di dalam Alkitab diceritakan kegelisahan 
Asaf, seperti berikut:  

B. Persoalan orang Kristen hari ini bukan karena tidak 
percaya kebangkitan Kristus, tetapi kebanyakan 
hanya karena berpengharapan kepada Kristus untuk 
urusan duniawi.  
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3Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku 
melihat kemujuran orang-orang fasik. 4Sebab kesakitan tidak ada 
pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka; 5mereka tidak 
mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah 
seperti orang lain. 6Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan 
dan berpakaian kekerasan. 7Karena kegemukan, kesalahan 
mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 
8Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal 
pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 9Mereka 
membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di 
bumi. 10Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, 
mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. 11Dan 
mereka berkata: "Bagaimana Allah tahu hal itu, adakah 
pengetahuan pada Yang Mahatinggi?" 12Sesungguhnya, itulah 
orang-orang fasik: mereka menambah harta benda dan senang 
selamanya! 13Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang 
bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. 14Namun 
sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. (Maz. 
73:3-14) 

 
Tetapi syukurlah, bahwa Asaf tidak larut dalam 

pengharapan duniawi. Ia sadar bahwa pengharapan 
sesungguhnya tidak hanya urusan duniawi, tetapi 
kekal hingga di surga. Oleh karena itu, Asaf berkata: 
“18Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kautaruh 
mereka, Kaujatuhkan mereka sehingga hancur. 
19Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, 
habis oleh karena kedahsyatan! 20Seperti mimpi pada 
waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, 
rupa mereka Kaupandang hina.” (Maz. 73:18-20). 
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Jadi, pola pikir duniawi, yang hanya 
berpengharapan pada Kristus tentang urusan 
duniawi baiknya kita buang jauh-jauh dari pikiran 
kita. Jangan mau ditipu konsep Iblis. Jangan selalu 
berpikir bahwa sakit penyakit pastilah kutuk dari 
Tuhan. Sebab sakit penyakit yang kita derita sangat 
mungkin karena ulah kita. Jangan selalu berpikir 
yang penting saya enjoy di dunia ini, yang penting 
saya nyaman di dunia ini, yang penting saya bahagia, 
tetapi di sisi lain kita tidak memikirkan orang lain 
yang dirugikan karena tindakan kita. Jangan kita 
berpikir bahwa kemiskinan adalah kutuk dan tanda 
jauhnya persekutuan orang dengan Tuhan. Sebab 
iman tidak boleh diukur berdasarkan materi atau 
tampang. Semua pemikiran yang demikian adalah 
buah dari iman yang hanya berpengharapan pada 
Kristus untuk urusan duniawi. Marilah kita jauhi hal-
hal yang demikian.  
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Orang yang berpengharapan hingga ke kekekalan 
maka ia harusnya: Berusaha hidup suci (membangun 
karakter yang sempurna) (2 Tes. 3:13), Tetap mensyukuri 
apa pun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya (1 
Tes. 5:16-18), Memberitakan kabar baik ke semua orang 
(2 Tim. 4:2-4), dan Menggunakan waktu sebaik-baiknya 
untuk melayani Tuhan (Ef. 5:15-21; Kol. 4:5-6) 

Terkait dengan penggunaan waktu yang sebaik-
baiknya, janganlah kiranya kita berpikiran seperti raja 
Hizkia. Hizkia tadinya mengalami penyakit yang 
mematikan, dan melalui nabi Yesaya diberitahukan 
Tuhan bahwa ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. 
Namun, Hizkia berdoa dan memohon kesembuhan dari 
Allah, dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. 
Allah memberi tambahan umur 15 tahun kepadannya, 
tetapi ia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 
Ia memperlihatkan seluruh isi istananya kepada utusan 
Merodakh-Baladan bin Baladan dari Babel. Tindakan ini 
dipandang salah oleh nabi Yesaya, sehingga sang nabi 
mengumumkan sebuah penghukuman dari Tuhan atas 
Yehuda. Dalam keegoisannya, Hizkia berkata, “Sungguh 
baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu!” tetapi 
pikirnya: “Asal ada damai dan keamanan seumur 
hidupku!” (2 Raj. 20:1-19). Ini bukan prinsip orang yang 
percaya dan berpengharapan hingga ke kekekalan. 

C. Harapan rasul Paulus, orang percaya jangan hanya 
berpengharapan pada Kristus terkait urusan dunia, 
tetapi juga harus berpengharapan hingga ke 
kekekalan.  
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Selama pelayanan Yesus di dunia, banyak orang 
yang datang kepada Yesus hanya karena 
pengharapan duniawi dan persoalan perut!  Untuk 
mereka itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena 
kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena 
kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 
Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat 
binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan 
sampai kepada hidup yang kekal, yang akan 
diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah 
yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-
Nya." (Yoh. 6:26-27) 

Selain itu, jangan pula orang Kristen menjadi 
orang yang tidak teratur dan pemalas. Kepercayaan 
terhadap kedatangan Tuhan yang semakin dekat 
tidak lantas membuat orang percaya menjadi malas 
dan tidak produktif. Rasul Paulus marah dan mencela 
orang-orang yang demikian dengan perkataan: “jika 
seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 
Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada 
orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, 
melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 
Orang-orang yang demikian kami peringati dan 
nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka 
tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan 
demikian makan makanannya sendiri.” (2 Tes. 3:10b-
12). 
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Orang percaya haruslah lebih giat bekerja selama 
masih ada kesempatan untuk bekerja bagi Allah. 
Tujuan akhir keselamatan kita tiap hari akan semakin 
dekat. Maka kita harus selalu siuman, menanggalkan 
perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata 
terang (Rom. 13:11-13). 

Semua hal-hal tersebut di atas, diharapkan oleh 
rasul Paulus dikerjakan oleh orang percaya hari ini. 
Semua hal-hal tersebut di atas adalah sebagai 
petunjuk nyata bagi kita dan saudara kita, bahwa kita 
tidak hanya berpengharapan pada Kristus saat di 
dunia ini saja. Kita berpengharapan kepada Kristus 
hingga ke kekekalan. Kita rindu Yesus berkata kepada 
kita kelak, “hai hambaku yang baik dan setia, ... 
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.” 

Kiranya momen peringatan kebangkitan Kristus 
ini menjadikan kita sebagai orang yang 
berpengharapan kepadaNya, bukan hanya untuk 
urusan di dunia ini saja, tetapi pengharapan 
hingga di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati, 
Maranatha!*** 
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Artikel lainnya bisa Anda baca di: 
www.marudutsianturi.wordpress.com  

 
 

Saran, kritik, & pertanyaan, sampaikan kepada: 

Gereja Baptis Independen Alkitabiah Munson Lyman  
Jl. TD. Pardede, Gg. Dame No. 788, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara 

Ev. Marudut Sianturi, M.Div – Tlp. & WA. 0853 6065 3391 
 
 

Atau 
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Anda bisa mengirimkan donasi Anda ke: 
 

BRI  5393-01-023101-53-8   An. Marudut Tua Sianturi 

http://www.marudutsianturi.wordpress.com/

