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Andaikan Kristus Tidak Bangkit
1 Korintus 15:12-20
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup
dalam dosamu. 1 Korintus 15:1
Sejak hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bahkan sampai saat ini,
masih banyak orang meragukan kebangkitan Kristus. Pertanyaan ini sering dimunculkan oleh
orang-orang yang belum percaya kepada-Nya: apakah benar yang bangkit itu Yesus?
Pertanyaan ini acapkali mengoyahkan iman orang Kristen sendiri. Mereka lalu bertanya-tanya:
apakah yang terjadi jika benar Tuhan Yesus tidak bangkit?
Sebagai orang percaya kita jangan meragukan kebangkitan Yesus. Sebab pemberitaan tentang
salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang
diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. (1Kor. 1:18). Sebenarnya, apa akibatnya
jika Kristus tidak bangkit?
Pertama, sia-sialah pemberitaan para rasul (1Kor. 15:14). Tidak ada gunanya para rasul
memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit lagi, jika ternyata kabar itu tidak benar. Justru ini
menjadi skandal besar karena ada kebohongan di dalam berita tersebut.
Kedua, sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Iman orang Kristen didasarkan kepada
kebangkitan Kristus. Karena Kebangkitan-Nya membuktikan bahwa Kristus adalah Allah yang
telah menjadi manusia. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gunanya beriman kepada Kristus
yang juga sama-sama manusia biasa.
Ketiga, kita masih hidup di dalam dosa. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa setiap
orang yang percaya kepada-Nya akan memperoleh kemenangan atas dosa. Jadi kalau kita
percaya bahwa Kristus tidak bangkit, maka tiada kuasa yang nyata untuk kita bisa menang atas
dosa. Maut tetap berkuasa atas hidup kita dan orang-orang akan mati atau binasa di dalam
Kristus.
Terakhir, kita menjadi orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Malang karena
percaya kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Kita seperti orang yang bersandar pada
tembok yang mau rubuh.
Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita patut bersyukur bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit.
Kita yang sudah percaya kepada Kristus yang telah bangkit, memiliki kemenangan atas dosa
dan mendapatkan jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Karena itu, jangan ragu dan bimbang,
percayalah bahwa Kristus sudah bangkit!
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KRISTUS BANGKIT, ADA KEHIDUPAN DI DALAMNYA.
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