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Caregroup umum

Victory Through Christ (Kemenangan
Melalui Kristus)

1 Korintus 15:50-58

EKSPRESI PRIBADI
Apakah kesan kita dengan Paskah? Sebenarnya Paskah merupakan hari raya orang Kristen
yang paling penting. Bahkan Paskah, sebagai peringatan kebangkitan Yesus Kristus, menjadi
tonggak iman Kristen. Tanpa Paskah, iman Kristen menjadi iman yang tidak berdasar sama
sekali. Hanya saja, sering kali Paskah tidak dirayakan semeriah seperti natal. Coba kita
diskusikan bersama, apa kesan kita tentang hari Paskah yang selama ini kita rayakan sebagai
hari kebangkitan Tuhan Yesus.

EKSPLORASI FIRMAN
1 Korintus 15:50-58 merupakan bagian dari uraian Paulus yang menyatakan bahwa
kebangkitan Tuhan Yesus (1Kor. 15:4-8) menjadi dasar dari iman dan kebangkitan orang-orang
percaya (1Kor. 15:12-34). Selain itu, Paulus juga menyampaikan tentang tubuh yang baru bagi
mereka yang dibangkitkan. Mengapa perlu ada tubuh yang baru? Karena “daging dan darah
tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian
dalam apa yang tidak binasa” (1 Kor. 15:50). Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus,
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bukan hanya dibangkitkan dari kematian tetapi juga akan mendapatkan tubuh yang baru
sehingga dengan tubuh yang baru, setiap orang percaya bisa masuk ke dalam Kerajaan Surga
yang mulia dan kudus.
Kebangkitan orang Kristen yang didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan
kemenangan atas maut. Setiap orang yang percaya yang telah meninggal, tidak lagi dikuasai
oleh maut tetapi diliputi kemenangan atas maut yang didasarkan dari kebangkitan Tuhan
Yesus. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan: “Tetapi syukur kepada Allah, yang telah
memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita” (1Kor. 15:57). Karena
Kristus bangkit, maka orang yang berdosa memiliki pengharapan ketika menyerahkan hidupnya
kepada Kristus sebagai dasar imannya. Tidak lagi binasa di dalam maut tetapi mendapatkan
hidup yang kekal (Yoh. 3:16).
Karena itu, setelah Paulus menjelaskan kemenangan orang Kristen atas maut, maka
bagaimanakah kita menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai umat berkemenangan?
Pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang dimaksud dengan “berdirilah teguh” adalah
tetap beriman kepada Kristus walaupun menghadapi
tantangan iman. Yesus Kristus sudah terbukti menjadi Tuhan yang mati dan bangkit kembali.
Kebangkitan inilah yang harusnya menjadi dasar iman orang percaya. Di tengah banyak
godaan dan pencobaan hidup, jemaat Tuhan tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus
Kristus. Seringkali kita goyah iman ketika kita menghadapi pergumulan hidup: sakit, ekonomi,
masalah keluarga, masa depan anak termasuk saat ini karena wabah virus corona. Karena itu,
tidak heran banyak orang yang tinggalkan gereja karena penderitaan. Tetapi sebagai anakanak Allah yang sudah ditebus dan dimenangkan atas maut serta janji hidup kekal di surga,
justru penderitaan hidup seharusnya tidak membuat iman kita goyah. Janji kemenangan yang
Tuhan berikan, justru seharusnya menjadikan kita kuat menghadapi semua pergumulan dan
penderitaan hidup.
Kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perintah Paulus ini menjadi respons kita
terhadap jaminan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa
di dalam Kristus ada kehidupan dan kemenangan, maka kita harus giat untuk membagikan
berita Injil Kristus supaya banyak orang juga mendapatkan kehidupan dan kemenangan di
dalam Kristus. Kemenangan yang kita alami tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi orang lain.
Dengan demikian, kita harus tetap berjuang untuk Injil Kristus, giat selalu di dalam pekerjaan
Tuhan. Seringkali kita terlena di “zona nyaman” di mana sebagai orang Kristen kita sudah
dininabobokan dengan janji-janji berkat Tuhan tanpa mau bergerak untuk memberitakan Injil.
Nah, kita harus tinggalkan “zona nyaman” kita dan mau melihat jiwa-jiwa yang memerlukan
keselamatan di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita kerjakan di dalam Kristus tidak akan sia-sia
karena Dia sendiri menjanjikan kemenangan bagi setiap orang percaya yang mau
melayaniNya..[SO]

pdf dibuat tanggal 03-12-2020 / hal. 2 dari 3

GII Hok Im Tong
https://hokimtong.org

APLIKASI KEHIDUPAN
Pendalaman
Apakah alasan yang menjadikan Anda tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai
Tuhan dan Juruselamat?
Penerapan
Bagaimanakah Anda tetap setia dan beriman kepada Kristus sekalipun berada di tengah situasi
sulit yang sedang dihadapi saat ini?

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