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Caregroup umum

The power of resurrection (kuasa
kebangkitan)

Filipi 3:10-11

EKSPRESI PRIBADI
Jantung berhenti berdetak saat bersin, Mitos atau Fakta? Itulah judul artikel pendek dari
Tempo, 3 Februari 2019. Di dunia ini banyak hal-hal yang dipertanyakan apakah sesuatu itu
Mitos atau Fakta. Sesuatu itu digolongkan Mitos atau Fakta harus diteliti, diuji kebenarannya.
Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah Fakta yang tidak terbantahkan.
Coba diskusikan dalam CG, apa saja bukti-bukti yang mendukung fakta kebangkitan Tuhan
Yesus?

EKSPLORASI FIRMAN
Salah satu alasan surat Filipi ini ditulis adalah adanya ancaman dari orang-orang Yahudi yang
masih beranggapan bahwa jemaat Filipi harus melakukan berbagai tradisi Yahudi untuk dapat
memperoleh keselamatan. Maka dalam Filipi 3:1-16, Rasul Paulus menjelaskan dan
menegaskan dasar iman orang percaya itu harus terfokus kepada Tuhan Yesus. Ini terangkum
dalam pernyataannya "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan
persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematianpdf dibuat tanggal 19-09-2020 / hal. 1 dari 3
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Nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." (Flp.3:10-11). Paulus
ingin mengenal dan hidupnya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen sejati harus
memiliki kerinduan untuk dapat semakin mengenal Tuhan Yesus dan hidup serupa denganNya. Ada beberapa hal yang dituliskan Paulus dalam ayat itu, tetapi pembahasan ini akan
difokuskan pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa ini menjadi bagian yang penting
yang ditekankan oleh Paulus?
Pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu menyelesaikan permasalahan terbesar dalam hidup
manusia, yaitu kematian kekal. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai kemampuan
untuk dapat mengalahkan maut. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah orang yang dibangkitkan
kembali, tetapi pada akhirnya mereka mati kembali. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bangkit
dan hidup selama-lamanya, karena Kristus telah bangkit, maka orang-orang yang mati di dalam
Kristus akan dibangkitkan juga (1Kor.15:20). Kebangkitan Kristus dengan jelas dikatakan,
mengalahkan maut, ancaman terbesar dalam kehidupan manusia yaitu kematian kekal, telah
dikalahkan (1Kor.15:53-57). Kebenaran ini yang menjadikan orang percaya mempunyai
kepastian pengharapan, kematian orang percaya bukanlah suatu akhir tetapi awal kehidupan
yang baru (Rm.8:11)
Kedua, kuasa kebangkitan Kristus ini memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Sejak
manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seteru dengan Allah. Manusia selalu berusaha
untuk dapat diterima oleh Allah, tetapi tidak pernah ada yang memastikan bahwa perbuatannya
berhasil membuat relasinya dengan Allah dipulihkan. Paulus telah memaparkan bahwa tidak
ada atribut apa pun pada dirinya yang dapat membawa dia diterima Allah, sekalipun dia hidup
ketat dalam keYahudiannya (Flp.3:7-9). Jika Tuhan
Yesus hanya mati di kayu salib dan tidak pernah bangkit, maka Dia tidak akan dapat menjadi
perantara bagi manusia dengan Allah, Dialah yang menjadi pembela bagi kita dan tidak ada
yang bisa memisahkan dan menggagalkan (Rm.8:34-37).
Ketiga, kuasa kebangkitan Kristus membuat gereja akan selalu eksis. Paulus juga mengatakan
"Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah
juga kepercayaan kamu" (1Kor.15:14) Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus maka dasar iman
orang percaya itu semu, tidak ada, kosong. Maka gereja yang adalah kumpulan orang percaya
tidak mempunyai dasar apa pun. Paulus menggunakan kata pengandaian "andaikata" yang
menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus itu benar adanya, tetapi banyak orang yang masih
meragukannya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus dalam pengakuannya bahwa
Tuhan Yesus adalah Mesias, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan
mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya" (Mat.16:18). Jika Tuhan Yesus
tidak bangkit, maka Dia bukanlah Mesias, Dia hanya seorang pemimpin agama yang malang.
Tetapi karena Dia bangkit, membuktikan bahwa Dia adalah Mesias sejati, dan orang-orang
percaya hidup di dalam iman kepada Dia. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat berita
Injil tentang keselamatan diberitakan.
Keempat, kuasa kebangkitan Kristus itu yang mampu mengubahkan hidup seseorang secara
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total. Paulus mencotohkan sendiri dirinya, masa lalunya dibentuk dalam pengajaran Yahudi
yang sangat ketat (Flp.3:4-6). Sebelum bertemu Tuhan Yesus, dia menutup semua
kemungkinan akan Tuhan Yesus adalah Mesias. Sampai Tuhan Yesus menampakkan diri-Nya
pada Paulus, yang membuat dia percaya Tuhan Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Serupa
dengan para rasul lainnya, sebelum mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, hidup
mereka penuh ketakutan dan keraguan, mereka belum mengerti sepenuhnya siapa Tuhan
Yesus. Tetapi semuanya berubah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Hidup
para rasul dan Paulus, hanya diarahkan kepada Tuhan Yesus, mereka bahkan rela mati demi
imannya, bukan karena membela agama tetapi karena percaya kebangkitan Kristus itu
kebenaran. Perubahan hidup itu bukan sekadar menjadi orang yang lebih baik, tetapi mengerti
siapa yang dipercaya, apa tujuan hidupnya, nilai hidupnya (Flp.3:13-14). Hidup orang percaya,
sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus pasti tampak perbedaannya. [RR]

APLIKASI KEHIDUPAN
(PROFIL MURID : KRISTUS, KARAKTER, KOMUNITAS, KELUARGA & KESAKSIAN)
Pendalaman
Apa hubungannya kebangkitan Kristus dengan hidup sehari-hari yang Anda jalani ?
Penerapan
Apa yang sudah Anda perbuat untuk dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi?

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.
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