
KEMENANGAN KEBANGKITAN BAGI KITA 
1 KOR 15:12-23; LUKAS 24:36-49 

 
1.  JIKA KRISTUS TIDAK DIBANGKITKAN, APAKAH YANG 
 TERJADI DENGAN KITA?  
 
1 Kor 15:12-19    
12 Jadi, bilamana kami beritakan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, 
bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan, bahwa tidak ada 
kebangkitan orang mati?  13 Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus 
juga tidak dibangkitkan.  14 Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-
sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.  15 Lebih dari pada 
itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan, bahwa 
Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkan-Nya, kalau 
andaikata benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan.  16 Sebab jika benar orang 
mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.  17 Dan jika Kristus 
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam 
dosamu.  18 Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.  19 
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka 
kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 

 
2.  BENAR!! KEBANGKITAN KRISTUS ADALAH KEBANGKITAN 
 YANG PASTI.  
 
1 Kor 15:20-23    
20 Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, 
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.  21 Sebab sama 
seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang 
mati datang karena satu orang manusia.  22 Karena sama seperti semua orang mati 
dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan 
kembali dalam persekutuan dengan Kristus.  23 Tetapi tiap-tiap orang menurut 
urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya 
pada waktu kedatangan-Nya. 

 
Soalan Perbincangan 
 

1. Kongsikan pengalaman anda mengalami kebangkitan dalam hidup 
anda sebaik saja Tuhan Yesus tinggal dalam hidup anda. 
Bagaimanakah dengan hidup anda? Ada perubahan? Kongsikan. 

2. Senaraikan nama 2 orang yang anda ingin kongsikan Berita 
Kebangkitan Tuhan Yesus kepada mereka, berdoa untuk mereka 
dalam kelompok dan aturkan masa melawat mereka. 
 


