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Tinjauan Kritis Teologis Terhadap Pemahaman GKI Salatiga Tentang 

Kebangkitan Orang Mati Dalam Pengakuan Iman Rasuli 

Abstrak 

 Bagi umat Kristen hidup tanpa harapan dibangkitkan maka hidup dan 

pergumulannya tidak memiliki makna. Kebangkitan Kristus yang diyakini bukan 

sekedar mitos melainkan sebagai fakta yang pernah ada menjadi jaminan atas 

kebangkitan bagi umat percaya setelah kematian. Fakta kebangkitan Kristus 

diyakini sebagai kebangkitan yang sulung atas kebangkitan-kebangkitan lainnya 

yang akan menyusul. Keyakinan ini semakin diteguhkan dengan mengingat bahwa 

Kristus yang bangkit adalah Kepala gereja dan gereja sebagai tubuh-Nya juga 

akan dibangkitkan. Namun demikian, bagi umat percaya di GKI Salatiga, 

peristiwa kebangkitan orang mati tidak sama bangkitnya jasad dari kubur. Sebab 

eksistensi tubuh materi atau jasmani telah berakhir dalam kematian. Namun 

demikian eksistensi manusia tidak berhenti dalam kematian. Sebab kebangkitan 

diyakini membawa manusia memasuki babak baru dalam hidup kekal. Umat 

percaya tidak lagi mengenakan tubuh materi yang tunduk pada hukum alam dan 

terikat oleh hukum biologis, namun mereka yang dibangkitkan akan mengenakan 

tubuh yang tidak lagi ditentukan hukum alam dan hukum biologis. Walaupun 

yang dibangkitkan bukan tubuh materi tetapi apapun yang dibangkitkan tetap 

disebut tubuh. Dengan perbedaan yang sangat mendasar, maka seringkali tubuh 

kebangkitan ini disebut tubuh mulia yang memiliki ciri yaitu bersifat roh, sama 

sekali tidak memiliki berat dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. 

Dengan harapan dibangkitkan yang terus menyala didalam hidup iman 

Kristen, maka ada tiga implikasi dari harapan dibangkitkan. Pertama, umat 

percaya tidak takut dalam menghadapi kematian sebab eksistensi manusia terus 

berjalan. Kedua, dengan harapan dibangkitkan membawa hidup umat percaya 

mengarahkan hidupnya menuju masa depan dengan hidup yang dianggap sesuai 

dengan kehendak Allah. Ketiga, harapan dibangkitkan mempengaruhi hidup umat 

percaya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pada 

saat ini.   
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