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Kebangkitan
dan Hidup
Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus
membentuk murid-murid-Nya melalui perkataan-perkataanNya yang berpuncak
pada deklarasi bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup (Yohanes 11:25). Peristiwa
kebangkitan Lazarus juga sebenarnya menjadi suatu analogi bahwa Yesus juga
akan mati dan bangkit untuk menyelamatkan umatNya yang Dia kasihi. Ada dua
alasan mengapa Yesus sengaja menunggu dua hari lagi sehingga ketika Ia tiba,
Lazarus sudah mati selama empat hari. Yang pertama, hal ini dilakukan-Nya untuk
menghindari kesalahpahaman yang dapat muncul dari kepercayaan orang Yahudi
yang keliru bahwa seseorang memang bisa “bangkit” lagi jika baru meninggal
selama dua hari.
Yang kedua adalah, Yesus mengasihi ketiga bersaudara ini (Maria, Marta dan
Lazarus) dan ingin mengajarkan bahwa Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya
dengan menunda pertolongan yang diberikan-Nya kepada kita. Anak-anak kecil
seringkali sulit mengerti konsep delayed gratification. Sayangnya, kita orang-orang
dewasa juga sering seperti anak-anak kecil yang tidak mengerti akan delayed
gratification ketika menghadapi suatu kesulitan dan pergumulan.
Umumnya, kita sering menginginkan pertolongan yang sifatnya ‘sekarang juga’. Kita
melihat bahwa banyak orang yang sangat takut menghadapi sakit dan penderitaan.
Tuhan sering memakai penderitaan di dalam hidup kita untuk membangun karakter
kita dan membentuk pengharapan yang semakin kuat kepada Tuhan. Rasul
Paulus menulis di surat Roma (5:36) bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan,
ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan.
Pengharapan itu pun tidak mengecewakan karena kita berpegang pada Allah
yang kekal, mahakuasa, adil dan sangat mengasihi kita. Dengan demikian,
pengharapan yang dihasilkan dari penderitaan itu jauh lebih penting daripada
sekedar menyelesaikan penderitaan dan permasalahan kita itu.
Justru karena Allah mengasihi kita, kita dibiarkan untuk mengalami segala kesulitan
seperti seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Seringkali saat mengalami
penderitaan atau sakit-penyakit, barulah kita memikirkan akan arti hidup kita
yang sesungguhnya. Tuhan tidak buru-buru menyelesaikan permasalahan hidup
kita karena Dia ingin agar kita datang lebih dekat kepada-Nya, mengenal-Nya
lebih dalam, dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Inilah yang Yesus kerjakan
kepada Maria dan Marta.
Yesus lalu berkata (Yoh 11:25-26): “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang
hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya”. Perkataan

ini sangat mengagetkan khususnya dalam konteks peristiwa ini: Tuhan Yesus dan muridmurid-Nya sedang datang untuk menghibur Maria dan Marta. Namun Yesus tidak secara
langsung memberikan kata-kata yang menghibur ataupun membicarakan tentang
kesedihan mereka, tapi seolah-olah berbelok dan berbicara tentang diri-Nya sendiri
bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup.
Apa arti dari perkataan tersebut? Tentu pengertian pertama yang kita bisa dapat adalah:
Ia dapat membangkitan orang mati. Setiap orang yang percaya kepada-Nya akan
menerima hidup kekal yang sudah dimulai dari sekarang. Walaupun orang-orang yang
percaya kepada Tuhan ini dapat mati fisik, namun kematian ini hanya dilihat sebagai tidur
saja (Yoh 11:11). Bagi orang-orang yang beriman di dalam terang kebangkitan Kristus,
kematian itu bukanlah suatu kekalahan atau akhir dari segalanya. Kematian itu seperti
tidur. Dan kalau tidur, pasti seseorang itu akan bangun dan bangun dengan kondisi yang
lebih disegarkan.
Yang kedua, maksud perkataan ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada
kebangkitan dan hidup yang kekal di luar Yesus Kristus. Untuk mengerti bahwa Ia adalah
hidup mungkin lebih mudah untuk memfokuskan kepada apa arti Tuhan Yesus yang adalah
kebangkitan. Sebagai ilustrasi, kalau kita melihat gambar Colonel Sanders, ia sangat
identik dengan ayam KFC sehingga ia sebenarnya dapat mengatakan bahwa “dirinya”
adalah KFC. Seperti halnya ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebangkitan dan
hidup, kebangkitan itu begitu identik dengan diri-Nya. Waktu kita membicarakan tentang
kebangkitan, kita hanya akan melihat kepada Kristus. Tidak ada Tuhan lain yang memakai
mahkota duri, yang tangan dan kakinya berlubang karena dipaku, dan yang menderita
dan mati untuk umatNya.
Yesus mengarahkan perhatian kepada diri-Nya saat mengunjungi dan menghibur Maria
dan Marta, karena penghiburan terbesar bagi manusia adalah ketika kita mengenal
Dia sebagai kebangkitan dan hidup. Di dalam pergumulan dan kesedihan kita,
termasuk kematian yang semuanya adalah akibat dari dosa, kita tidak cukup diberikan
penghiburan dari apapun yang berasal dari dunia ini. Yesus Kristus adalah kebangkitan
dan hidup karena Ia adalah Tuhan yang sudah mati untuk menanggung dosa kita, yang
kemudian bangkit untuk mengalahkan kematian yang adalah upah dari dosa, dan
yang oleh karunia Allah memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya
kepadaNya (Roma 6:23). Pengenalan akan Tuhan inilah yang ingin Yesus ajarkan kepada
murid-murid, Maria, Marta dan juga setiap kita, supaya kita bisa menaruh pengharapan
kita di dalam Tuhan yang kekal dan merupakan sumber dari kasih yang sejati.
Maukah kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi dan menyerahkan hidup kita
seluruhnya di dalam tangan Tuhan? Hanya dengan demikianlah Tuhan akan memimpin
hidup kita di dalam segala pergumulan dan kesulitan dengan arah yang benar
menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Selamat Paskah!
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