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PENDAHULUAN 

 
 
Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman Kristen. Injil-injil kanonik dengan tegas dan jelas 
mengatakan bahwa Yesus bangkit setelah mengalami kematian (Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 
23:56-24:1-12; Yoh. 20:1-20). Bahkan dalam Perjanjian Lama secara khusus dalam kitab Yunus 
kematian dan kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan melalui peristiwa-peristiwa yang Yunus alami 
ketika berada di perut ikan selama tiga hari, tiga malam dan setelah itu Tuhan memerintahkan ikan 
besar itu memuntahkan Yunus ke darat (Yun. 1:17; 2:10). Jadi, cerita tentang Yunus ini merupakan 
nubuatan tentang kematian dan sekaligus kebangkitan Yesus.  

Setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, Dia menampakkan diri-Nya sebanyak 12 kali 
sebagai bukti bahwa Yesus telah menang atas maut dan sekaligus sebagai bukti bahwa Yesus adalah 
Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan umat manusia dari dosa.1 Ternyata kebangkitan Yesus 
menjadi perdebatan dalam setiap kalangan sejak abad mula-mula dan itu terjadi sepanjang sejarah 
Gereja bahkan sepanjang sejarah umat manusia. George Eldon Ladd mengatakan, 
 

Salah satu teori yang menentang kebangkitan Yesus, yaitu penjelasan historis yang paling kuno ialah 
bahwa murid-murid-Nya mencuri dan menyembunyikan mayat Yesus, kemudian para murid 
mengarang cerita bahwa Yesus tidak mati untuk selamanya karena telah hidup kembali (bangkit). Teori 
ini bermaksud untuk memalsukan berita kebangkitan itu. Teori yang lain mengatakan bahwa Yesus 
tidak mati melainkan hanya pingsan akibat kelemahan dan kekurangan darah. Kemudian kesejukan 
kuburan dan rempah-rempah yang wangi, ditambah dengan istirahat yang cukup menyadarkan-Nya 
kembali. Setelah sadar, Dia keluar dari kubur dan menampakkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya dan 
meyakinkan mereka bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Jika teori ini benar, berarti Injil dan Iman 
Kristen yang percaya akan adanya hidup kekal dan keselamatan itu hanyalah dusta. Maka teori ini 

harus disanggah dan ditolak dengan keras karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan iman Kristen.
2  

 
Dengan memperhatikan kedua teori yang dikemukakan oleh George Eldon Ladd dalam bukunya, kita 
dapat menyimpulkan bahwa ternyata kebangkitan Yesus secara historis diragukan oleh banyak 
kalangan dan hal itu terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, seperti yang dicatat oleh 
Matius dalam Injil yang dia tulis (Mat.28:11-15). 
 Akan tetapi, kebangkitan Yesus kembali diserang oleh sekelompok orang3 yang tidak lagi 
percaya akan kebangkitan Yesus sebagai suatu peristiwa yang historis. Serangan kepada kebangkitan 
Yesus itu, diawali dengan temuan kontroversi terhadap sebuah makam keluarga di Talpiot sebelah 
selatan kota Yerusalem dan diduga bahwa makam tersebut sebagai ’makam keluarga Yesus’. Makam 
keluarga ini ditemukan pertama kali oleh tim pekerja Israel yang membangun kompleks apartemen di 
kawasan tersebut.4 Namun sejak penggalian itu, tidak ada lagi penyelidikan lebih lanjut atas makam 
keluarga tersebut. Nanti pada tahun 2005, Dr. Carney Matheson dan timnya, dari Laboratorium 
Paleo-DNA Universitas Lakehead di Ontario, melakukan pemeriksaan mitokondria DNA terhadap 
”human residue” dari ”Yesus anak Yusuf” dan ”Maria Magdalena”. Dari penelitian ini tidak ditemukan 

                                                           
1 12 kali penampakkan Yesus setelah kebangkitan-Nya, yakni: [1] kepada Maria Magdalena (Yoh. 20:11); [2] kepada perempuan lain (Mat. 
28:9-10); [3] kepada Petrus (Luk. 24:34); [4] kepada dua orang murid (Luk. 24:13-32); [5] kepada sepuluh rasul (Luk. 24:33-49); [6] kepada 
Tomas dan rasul-rasul yang lain (Yoh.20:26-30); [7] kepada tujuh rasul (Yoh.21); [8] kepada semua rasul (Mat. 28: 16-20); [9] kepada semua 
rasul (Kis.1:4-9) ; [10] kepada 500 saudara (1 Kor.15:6); [11] kepada Yakobus [1Kor. 15:7); [12] kepada Paulus (1Kor. 15: 7) [Sumber: Ketika 
Alkitab Dipertanyakan.]. 
2George Eldon Ladd, Teologi Perjanjian Baru Jilid 2, (Bandung: Kalam Hidup, 2002), hlm. 24-25. 
3Sekelompok orang yang dimaksudkan adalah: James D. Tabor, Simcha Jacobovichi, Charles Pellegrino, Dr. Carney Matheson, Ioanes 
Rakhmat, dll. 
4Makam keluarga tersebut pertama kali digali oleh arkeolog: Amos Kloner, Yosef Gath, Eliot Braun dan Simon Gibson; antara 1-11 April 
1980. dan penggalian ini dibawah pengawasan Otoritas Kepurbakalaan Israel (OKI). Dalam makam keluarga tersebut ditemukan ada 10 
osuarium, namun satu osuarium dinyatakan hilang. Sehingga tinggal sembilan osuarium, yang tiga diantaranya tidak memiliki inskripsi / 
tulisan, sedangkan enam lainnya memuat inskripsi: (1) “Yesus anak Yusuf” (bahasa Aram); (2) “Maria” (bahasa Aram); (3) “Mariamene e 
Mara (= ’Maria sang Master’ = ‘Maria Magdalena’) (bahasa Yunani); (4) “Yoses” (bahasa Aram); (5) “Matius” (bahasa Aram); (6) “Yudas 
anak Yesus” (bahasa Aram). 
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adanya hubungan persaudaraan maternal antara ”Yesus” dan ”Maria Magdalena”.5 Bisa jadi, karena 
ditemukan dalam satu makam keluarga, Maria Magdalena dalam makam Talpiot ini adalah orang luar 
yang menjadi istri sah Yesus; dan bisa jadi juga ”Yudas anak Yesus” adalah anak Maria Magdalena 
juga.6 Dalam Tabloid Reformata, Edisi 58 Thn. V, 1-15 Mei, Tahun 2007 dinyatakan, 
 

James D. Tabor, melalui bukunya ’The Jesus Dinasty’ yang terbit pada tahun 2006, mengungkit kembali 
pentingnya makam Talpiot bagi studi tentang Yesus. Pada Maret 2007, sekitar 4 juta orang menonton 
tayangan film dokumenter berjudul ’The Lost Tomb of Jesus’ di Discovery Channel yang diproduseri 
oleh James Cameron yang pernah membuat film ’Titanic’ dan ’The Terminator’, serta memperoleh tiga 
piala Oscar. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tepatnya Februari 2007, Simcha Jacobovici dan 
Charles Pellegrino menerbitkan buku ’The Jesus Family Tomb: The Discovery, The Investigation, and 
The Evidance That Could Change History’. Setelah itu muncul pula film dokumenter berjudul ’The 
Burial Cave Of Jesus’ yang diproduseri James Cameron dan Simcha Jacobovici (dia berasal dari Kanada 

tetapi berdarah Israel) sebagai sutradaranya.
7 

  
Dengan ditemukannya sebuah makam keluarga di Talpiot, yang diduga sebagai makam Yesus dan 
keluarganya, akhirnya Ioanes Rakhmat mengemukakan teori kebangkitan metafora yang dia tulis 
dalam bukunya yang berjudul ’Yesus, Maria Magdalena, Yudas dan Makam Keluarga’: 
 

Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke Sorga 
tidak bisa dipahami sebagai kejadian-kejadian yang objektif, melainkan sebagai metafora’. Dalam 
metafora sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif, bukan dalam realitas objektif. 
Apakah Yesus bangkit? Ya! Tetapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup yang dihadiri dan 
dibimbing oleh oleh Roh-Nya. Apakah Yesus telah naik ke Sorga? Ya! Dalam arti bahwa Dia telah 
diangkat dalam Roh untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani sorgawi. Kebangkitan dan kenaikan 
Yesus tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makam-Nya. Untuk kedua peristiwa ini, yang 

dibutuhkan adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani protoplasmik.
8 

 
Teori kebangkitan metafora yang dinyatakan oleh Ioanes Rakhmat memiliki kemiripan dengan teori 
kebangkitan Yesus yang berbau kontroversi yang dikemukakan oleh Rudolf Bultmann9, yang juga 
pernah memberi pernyataan kontroversi tentang kebangkitan Yesus. Dia mengatakan bahwa ’apabila 
tulang belulang Yesus yang telah mati ditemukan besok di Palestina, maka seluruh pokok penting 
dalam ajaran Kristen sama saja dan tetap tidak berubah’.10  

Secara implisit, pernyataan-pernyataan di atas mengatakan bahwa kebangkitan Yesus 
bukanlah suatu hal yang urgen dalam iman Kristen. Kebangkitan Kristus atau kubur yang kosong tidak 
memiliki arti sama sekali, dan hal ini berarti bahwa agama Kristen sama saja dengan agama-agama 
yang lain. Teori yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian seperti yang dikatakan Injil 
adalah sebuah metafora belaka, yang didasarkan pada temuan makam dengan tulang belulang di 
Talpiot yang diduga adalah Yesus yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai Tuhan dan Juruselamat, 
sangatlah tergesa-gesa dan tidak objektif. Sebuah metafora bergerak hanya dalam ranah subjektif, 
bukan objektif. Dengan demikian bahwa mereka yang menentang kebangkitan Yesus merupakan 
peristiwa yang historis adalah mereka yang tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka 
yang tidak lagi percaya kepada mujizat, dan mereka yang tidak lagi percaya kepada kebenaran 
catatan Injil (Alkitab sebagai Firman Tuhan). 

                                                           
5Artinya bahwa Maria Magdalena dari Makam Talpiot bukan ibu dari Yesus, dan juga bukan saudara kandung perempuannya. 
6Ioanes Rakhmat, Yesus, Maria Magdalena, Yudas dan Makam Keluarga, (Banten: Sirao Credentia Center, 2007), hlm. 3. 
7Tabloid Reformata, Edisi 58 Thn. V, 1-15 Mei, Tahun 2007, hlm. 18. 
8 Rakhmat, Op. Cit., hlm. 7-8.  
9Rudolf Bultman, seorang teolog liberal yang hanya melihat Yesus sebagai tokoh mitos, ketimbang sebagai tokoh historis dalam Alkitab, dan 
mengatakan bahwa Alkitab memerlukan suatu penterjemahan ulang yang bersifat ‘ilmiah’ modern supaya dapat berguna. Bagi Bultman, 
yang penting adalah berita tentang Kristus, tetapi bukan kesejarahan-Nya. Apakah peristiwa kelahiran Yesus melalui anak dara Maria dan 
kebangkitan-Nya benar-benar terjadi atau tidak, itu tidaklah penting.  
10Peter Kreeft dan Ronald K. Tacelli, Pedoman Apologetik Kristen 1, (Bandung: Kalam Hidup, 2006), hlm. 234. 
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Kitab-kitab Injil kanonik dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa kebangkitan Yesus 
membuat kubur-Nya kosong (Mat.28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). Jadi, teori kebangkitan 
metafora seperti yang dikatakan oleh Ioanes Rakhmat merupakan suatu teori yang bertentangan 
dengan kesaksian Injil-Injil kanonik (Alkitab). Oleh sebab itu, hal ini tidak bisa disepelekan, karena ini 
menyangkut inti iman Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada 
jemaat di Korintus tentang kemalangan dan kesia-siaan iman orang Kristen seandainya Yesus tidak 
bangkit (1 Kor. 15:14-19). Iman Kristen percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan kebangkitan-
Nya sekaligus membuat kubur Yesus kosong. Jadi, apabila Ioanes Rakhmat menentangnya dengan 
teori kebangkitan metafora, maka hal ini merupakan suatu masalah iman yang sangat serius. Hal ini 
disebabkan Ioanes Rakhmat langsung menyerang jantung iman Kristen. Tanpa kebangkitan Kristus, 
iman Kristen akan menjadi sia-sia. Ada juga pernyataan yang diperoleh dari sebuah artikel di internet 
yang secara eksplisit menyatakan keurgensian kebangkitan Yesus dalam iman Kristen, yakni: 
 

Apabila kebangkitan Yesus bukan suatu peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap tidak 
terkalahkan. Kematian Yesus tidak ada artinya, dan umat yang percaya kepada-Nya tetap mati dalam 
dosa. Apabila Yesus tidak bangkit maka kekristenan tidak akan pernah ada di dunia ini. Karena para 
rasul hanya akan melihat Yesus sebagai guru yang baik dan akan sulit bagi mereka untuk percaya 
bahwa Yesus adalah Mesias. Kebangkitan Yesus merupakan fakta penting karena kebangkitan Yesus 
merupakan penggenapan dari keselamatan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. 
Sekaligus menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Kebangkitan Yesus juga membuat perbedaan 
yang tajam antara Yesus dengan semua pendiri agama lain. Selain Yesus, tulang-tulang dari semua 
pendiri agama masih berada di bumi. Tetapi kubur Yesus kosong karena Dia telah bangkit dari 

kematian.
11  

   
Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa teori kebangkitan metafora menurut Ioanes Rakhmat 
sangat meresahkan orang Kristen dan tidak dapat didiamkan karena merupakan masalah yang sangat 
serius. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menyatakan ’kebenaran’ yang membenarkan 
kebangkitan Yesus yang sesuai dengan ajaran Alkitab melalui penelitian dalam studi apologetika. 
Dengan tujuan menentang ajaran sesat dari Ioanes Rakhmat dan sekaligus untuk menguatkan iman 
orang Kristen. 

Untuk menentang teori Ioanes Rakhmat yang tidak percaya kebangkitan Yesus sebagai 
peristiwa yang historis (hanya bersifat metafora), maka penulis menggunakan Kitab Suci (Alkitab) 
sebagai ’senjata’ untuk berapologet dengan teori yang sesat dan menyesatkan ini. Secara sistematis, 
penulis akan memaparkan terlebih dahulu teori Ioanes Rakhmat tentang kebangkitan metafora 
dilengkapi hasil analisis penulis terhadap teori ini dan menemukan bahwa teori ini mengandung 
paham-paham yang sesat, seperti: gnostisisme, pluarilisme, humanisme, liberalisme, dll., dibahas 
dalam Bab I. Setelah itu, dalam Bab II penulis membahas tentang apologetik terhadap teori ini 
dengan mengemukakan kekeliruan-kekeliruan dari teori ini, serta memberikan bukti yang sahih 
tentang kebangkitan Yesus yang historis sesuai dengan kesaksian Injil-injil kanonik – menegaskan 
bahwa teori kebangkitan metafora adalah teori yang sesat dan menyesatkan. Dalam Bab III, penulis 
mengemukakan implikasi teori ini kepada orang Kristen, baik secara dogmatis maupun secara praktis. 
Dalam Bab terakhir, penulis memberikan kesimpulan yang mempertegas bahwa teori kebangkitan 
metafora dari Ioanes Rakhmat adalah teori yang sesat dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan 
ajaran Kitab Suci.  
 
  

                                                           
11Sumber: www. Christian Answers. Net // 23/05/2007. 
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1. TEORI IOANES RAKHMAT TENTANG KEBANGKITAN METAFORA 
 
Biografi singkat Ioanes Rakhmat 
Ioanes Rakhmat12 lahir pada 13 Mei 1959 di Jakarta, dan ditahbiskan menjadi pendeta pada 24 April 
1989 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wilayah Jawa Barat. Ioanes Rakhmat bekerja sebagai Gembala 
Sidang (pendeta) pada sebuah jemaat lokal di Jakarta sampai tahun 1995. Mulai sejak itu, Ioanes 
Rakhmat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta.13 
 Ioanes Rakhmat mendapat gelar Sarjana Muda dalam bidang teologi pada tahun 1986. Studi 
masternya terfokus pada Pengkajian Komparatif Ucapan-ucapan Yesus di dalam Injil Yohanes, Injil 
Tomas, Kitab Yakobus Apokrif, dan Kitab Dialog Sang Penyelamat. Pada tahun 1993, dia mendapat 
gelar Master Teologi (M.Th.).14 
 Disertasinya yang telah diterbitkan oleh UPI – STT Jakarta, berjudul The Trial of Jesus in John 
Dominic Crossan’s Theory: A Critical and Comprehensive Evaluation. Dia mendapat gelar doktornya 
dalam bidang teologi tahun 2005.15 
 Sejak tahun 2005, Ioanes Rakhmat aktif kembali sebagai tenaga pengajar (dosen) di STT 
Jakarta dengan keahlian khusus pada kritik Perjanjian Baru dan penyelidikan tentang Yesus.16 Selain 
mendalami kajian Yesus Sejarah, ia juga melibatkan diri dengan aktif dalam forum-forum komunikasi 
lintas agama dan membangun diskusi yang serius antar agama-agama dalam banyak kesempatan. 
Pelbagai pengalaman dalam kehidupan aliran-aliran gereja yang berbeda-beda dengan agama-agama 
lain, menyebabkan dia sangat kritis terhadap berbagai bentuk fundamentalisme religius.17 
 
Teori kebangkitan metafora  
Teori ini tidak dapat disepelekan begitu saja. Teori kebangkitan metafora sudah menjadi 
pembicaraan yang hangat dalam gereja-gereja di Indonesia, dan juga dalam gereja-gereja di luar 
negeri.18 Bukan hanya Ioanes Rakhmat yang pernah menyatakan teori perihal kebangkitan Yesus. 
Masih banyak teori-teori yang lain tentang kebangkitan Yesus, namun teori-teori itu tidak dikemuka-
kan dalam tulisan ini.19 
 
 

1.1. Tubuh kebangkitan menurut Ioanes Rakhmat 
 
Dalam bukunya yang berjudul Yesus, Maria Magdalena, Yudas dan Makam Keluarga, Ioanes 
Rakhmat memaparkan teori kebangkitan metafora sekaligus melampirkan pandangannya terhadap 
‘tubuh kebangkitan’ yang merupakan hasil eksegesisnya tehadap 1Korintus 15:35-58. Dalam pasal ini 
Paulus menganalogikan tubuh kebangkitan dengan metafora biji yang ditanam. Maka menurut 
Ioanes Rakhmat kebangkitan Yesus juga adalah kebangkitan metafora. Berikut ini akan dikutip 
pemaparan Ioanes Rakhmat tentang tubuh kebangkitan. 

Dalam 1Korintus 15:35-58 Paulus ingin menguraikan tentang tubuh kebangkitan dengan 
memakai sebuah analogi metaforis dari dunia tumbuh-tumbuhan. Tubuh kebangkitan itu 
dianalogikan dengan biji yang ditanam atau ditabur. Menurut Paulus, biji itu harus mati dulu (ay. 36), 
setelah itu biji akan mengeluarkan batang (tubuh tumbuhan) yang akan memiliki akar, cabang, 
ranting, daun, kulit, bunga, dan buah. Tubuh yang baru ini (batang yang keluar dari biji yang telah 

                                                           
12 Dalam penulisan selanjutnya, untuk penulisan nama Ioanes Rakhmat, penulis menggunakan inisial Ioanes Rakhmat. 
13 Sumber: www. stt jakarta. com // 17/01/2008. 
14 Ioanes Rakhmat, ibid, (hlm. sampul belakang). 
15 Ibid. 
16 Ibid.  
17 Ibid.  
18 Hal ini penulis kemukakan karena teori ini sudah menyebar melalui media massa, seperti: majalah-majalah, koran-koran, internet, dan 
lain-lain. Sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 
19 Teori-teori lain tentang kebangkitan Yesus, antara lain sebagai berikut: [1] Teori Pingsan; [2]Teori Halusinasi; [3]Teori Persekongkolan; 
[4]Teori Mitos; [5] Teori Kubur yang Tidak Dikenal; [6] Teori Kubur yang Salah; [7] Teori Kebangkitan Roh; [8] Teori Mayat Yesus Dicuri oleh 
Murid-murid; [9] Teori Kebangkitan Eksistensial; [10] Teori Kebangkitan Metafora menurut Dan Brown; [11] Teori Kebangkitan menurut 
James D. Tabor. 
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mati atau busuk) sangat berbeda secara fisikal dengan biji. Analogi Paulus ini ingin menyatakan 
adanya diskontinuitas (= keterputusan radikal) antara tubuh sebelum kematian dan tubuh setelah 
kematian.20 

Paulus melanjutkan penjelasan tentang diskontinuitas antara tubuh sebelum kematian 
dengan tubuh setelah kematian dengan menyatakan bahwa “tubuh surgawi” (sôma epourainian) 
berbeda dari “tubuh duniawi” (sôma epigeian) (ay. 40); “tubuh yang tidak dapat binasa” berlainan 
dengan “tubuh yang dapat binasa” (ay. 42); “tubuh yang mulia” tidak sama dengan “tubuh yang 
hina” (ay. 43a); “tubuh dalam kekuatan” kontras dengan “tubuh dalam kelemahan” (ay. 43b); “tubuh 
rohaniah” (sôma pneumatikon; a body animated by spirit) berbeda dari “tubuh alamiah” (sôma 
psukikon; a body animated by soul) (ay. 44, 46); “tubuh yang berasal dari surga” berlawanan dengan 
“tubuh yang berasal dari debu” (ay. 47); “tubuh yang memakai rupa dari surgawi” kontras dengan 
“tubuh yang memakai rupa dari yang alamiah” (ay. 49). Dalam ayat 50, Paulus menegaskan bahwa 
“tubuh kebangkitan” bukanlah “darah dan daging” karena “darah dan daging” tidak mendapat 
bagian dalam Kerajaan Allah.21 

Menurut Ioanes Rakhmat, analogi metaforis tubuh kebangkitan dari biji tumbuhan ternyata 
juga memperlihatkan suatu kontinuitas antara tubuh sebelum kematian dengan tubuh setelah 
kematian. Kontinuitas (kesinambungan) itu meski tidak nampak secara fisik tetapi ditemukan secara 
non-fisik. Ioanes Rakhmat menegaskan bahwa ‘dalam biji terdapat nukleus22 atau lembaga biji yang 
berisi sifat-sifat tumbuhan yang akan diteruskan setelah biji ditanam’. Biji gandum akan menghasil-
kan pohon atau batang gandum; biji mangga akan menghasilkan pohon mangga. Dalam ayat 38b, 
dikatakan bahwa “Allah memberikan tiap-tiap biji tubuhnya sendiri.” Jadi, ‘keganduman’ dan 
‘kemanggaan’ ini diteruskan dari biji kepada pohon yang muncul dari biji.’ Menurut Ioanes Rakhmat, 
‘kalau analisis ini diterapkan kepada manusia, maka kontinuitas itu terletak pada hal apa yang 
menjadikan si A itu si A; si B itu si B; si C itu si C. Apabila si A kehilangan kedua belah tangannya; ia 
tetap dikenal sebagai si A tanpa harus bergantung pada kesempurnaan fisiknya.’23 

Jadi menurut Ioanes Rakhmat, 1Korintus 15:35-58 mengajarkan dua hal, yakni diskontinuitas 
dan kontinuitas tubuh sebelum kematian dengan tubuh kebangkitan (setelah kebangkitan), tetapi 
hanya diskontinuitaslah yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh Paulus dalam pasal ini (1 Kor. 
15:35-58). Paulus membicarakan semua hal di atas untuk orang yang sudah mati dan akan 
dibangkitkan pada akhir zaman (ay. 52).24  

Dalam ayat 50, Paulus menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan mereka (orang Kristen sejati) 
yang masih hidup, nanti pada akhir zaman akan diubah karena “darah dan daging” tidak mendapat 
bagian dalam Kerajaan Allah. Dan peristiwa ini akan terjadi pada saat nafiri dibunyikan dan orang 
percaya yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan; dan orang percaya yang 
masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan (sama dengan tubuh kebangkitan). Inilah 
rahasia yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat 51-52. Bandingkan juga dengan 1Tesalonika 4:16-
17.25 
 
Bertitik tolak dari analisis di atas, maka Ioanes Rakhmat menyimpulkan bahwa, 
 

Tubuh kebangkitan dari orang-orang mati seperti yang digambarkan di atas sama dengan tubuh 
kebangkitan dari Tuhan Yesus yang sudah terjadi, Tuhan Yesus yang dilihat Paulus sebagai “Adam yang 
akhir”, “Manusia kedua”, “Makhluk yang berasal dari surga” (ay. 45-48). Dengan demikian tubuh 
kebangkitan Yesus Kristus pun berbeda secara radikal dari tubuh fisikal yang dimiliki-Nya sebelum (dan 
di dalam) kematian-Nya. Tubuh kebangkitan Yesus sudah tidak ada hubungannya lagi dengan tubuh 

                                                           
20 Ibid, hlm. 8-9. 
21 Ibid, hlm. 9. 
22 Nukleus adalah bagian dari sel yang dianggap penting sekali untuk melangsungkan kehidupan [Lihat: KBBI, hlm. 788]. 
23 Rakhmat, Op. Cit., hlm. 9-10. 
24 Ibid, hlm. 10. 
25 Ibid, hlm. 11-12. 
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yang fana yang dimiliki-Nya sebelum kebangkitan-Nya. Meskipun tulang-belulang-Nya tertinggal di 

bumi, akan tetapi kebangkitan Yesus tetap dan telah berlangsung.
26 

 
Ioanes Rakhmat kembali menegaskan bahwa, kendatipun Yesus sudah mati disalibkan dan 
dikuburkan (tidak bangkit) tetapi Yesus Kristus dipercaya dan diimani tetap hidup dan hadir dalam 
pengalaman hidup gereja, sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kepercayaan seperti inilah yang 
melahirkan kisah-kisah metaforis tentang kebangkitan dan penampakan-penampakan diri-Nya dalam 
Perjanjian Baru. Kisah-kisah metaforis itu sekaligus menjadi dasar teks-teks Kitab Suci (Injil-injil).27 
Menurut Ioanes Rakhmat, ‘Kristus tetap hidup dan hadir dalam tubuh kebangkitan-Nya, melalui 
pelayanan kita dalam dunia, yakni gereja-Nya.28 

Ioanes Rakhmat beranggapan bahwa meskipun Yesus bangkit namun tubuh-Nya masih tetap 
ada dalam makam-Nya. Karena tubuh kebangkitan Yesus sudah tidak ada hubungan dengan tubuh 
fana yang dimiliki-Nya sebelum kematian. Jenazah Yesus dipindahkan para pengikut dan kaum 
keluarga-Nya ke suatu makam permanen di kota Yerusalem, itulah yang menyebabkan makam Yesus 
yang pertama kosong. 
 
 

1.2. Kontroversi temuan makam keluarga Yesus 
 
Penemuan sebuah makam keluarga di Talpiot, sebelah selatan kota Yerusalem, dimana para ahli 
arkeolog yang menemukan makam itu percaya bahwa makam tersebut adalah makam Yesus dan 
keluarga-Nya. Dalam makam tersebut ditemukan 10 osuarium29 dan salah satu diantaranya diduga 
milik Yesus. Teori kebangkitan metafora menurut Ioanes Rakhmat memang dilatarbelakangi oleh 
penemuan makam keluarga di Talpiot. Sedangkan dalam iman Kristen diyakini bahwa Yesus sudah 
bangkit, tiga hari setelah kematian-Nya. Berikut ini merupakan pemaparan Ioanes Rakhmat tentang 
makam Talpiot yang mereka anggap sebagai makam Yesus dan keluarga-Nya. 

Makam keluarga Yesus di Talpiot (sebelah selatan kota lama Yerusalem) diekskavasi 1-11 
April 1980 oleh arkeolog-arkeolog: Amos Kloner, Yosef Gath, Eliot Braun, dan Shimon Gibson, di 
bawah pengawasan Otoritas Kepurbakalaan Israel (OKI). Di dalamnya ditemukan 10 osuarium (peti 
tulang, terbuat dari batu gamping) berusia tua, dari kurun waktu pra tahun 70 abad 1M (akhir perang 
Yahudi 1 melawan Roma).30  

Sejak ekskavasi ini, tidak ada penyelidikan lebih lanjut atas makam ini. Di dalam sebuah film 
dokumenter BBC/CTVC yang berjudul ‘The Body in Question’ dan ditayangkan di Inggris pada Minggu 
Paskah 1996, muncul laporan sangat singkat tentang makam ini. Laporan singkat itu berisi tentang 
laporan penemuan makam keluarga Talpiot yang mereka duga sebagai makam Yesus dan keluarga-
Nya. Karena terlalu singkat, laporan ini berlalu begitu saja.31 

James D. Tabor melalui bukunya yang terbit 2006, ‘The Jesus Dinasty’, mengangkat kembali 
signifikansi makam Talpiot bagi studi tentang Yesus. Discovery Channel pada 4 Maret 2007 di 
Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Israel, dan Eropa menayangkan sebuah film dokumenter berjudul 
The Lost Tomb of Jesus dengan produser pelaksana James Cameroon.32  

Tesis yang diajukan film ini: makam Talpiot adalah betul makam keluarga Yesus dari 
Nazareth. Dalam waktu yang hampir bersamaan (Februari 2007) Simcha Jacobovici dan Charless 
Pellegrino menerbitkan buku The Jesus Family Tomb: The Discovery, The Investigation, and The 

                                                           
26 Ibid, hlm. 11.  
27 Ibid. 
28 Ibid, hlm.12.  
29 Osuarium disini merupakan terjemahan dari ossuary; mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Osuarium 
adalah sebuah kotak kecil yang terbuat dari batu kapur. Gunanya untuk menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal (khususnya 
untuk orang Yahudi). Jadi setelah dagingnya habis, tulang-tulang yang masih terbungkus kain kafan itu kemudian dikumpulkan dan 
selanjutnya diletakkan dalam sebuah kotak kecil yang terbuat dari batu kapur yang dinamakan osuarium. (lihat : The Jesus Family Tomb/ 
Makam Keluarga Yesus, hlm. 2). 
30 Rakhmat, Op. Cit., hlm. 1. 
31 Ibid. 
32 KOMPAS, Edisi: 5 April 2007, hlm. 15. 
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Evidance That Could Change History. Buku tersebut berisi tentang penemuan makam keluarga di 
Talpiot yang kemudian mereka percaya sebagai makam Yesus dan keluarga-Nya. Tak pelak lagi 
kontroversi sedunia atas temuan makam Talpiot pun bermunculan.33  

Reaksi sangat keras datang terutama dari kalangan Kristen Konservatif Evangelis. Sebaliknya, 
sejumlah pakar lain, seperti John Dominic Crossan dan James Charlesworth, mendukung penuh 
usaha-usaha penelitian terhadap makam Talpiot. Crossan menandaskan bahwa temuan makam 
Talpiot itu adalah “paku terakhir” yang ditancapkan pada peti mati literalis biblis.34 

Pada penggalian tahun 1980 ditemukan 10 osuarium dari makam Talpiot. Namun, sekarang 
ini OKI hanya memiliki 9 osuarium dari makam Talpiot, satu osuarium dinyatakan telah hilang.35 Dari 
sembilan osuarium ini, tiga diantaranya tidak memiliki inskripsi, sedangkan enam lainnya memuat 
inskripsi: (1) Yesus Anak Yusuf (bahasa Aram); (2) Maria (bahasa Aram); (3) Mariamene e Mara 
(Maria sang Master = Maria Magdalena) (bahasa Yunani); (4) Yoses (bahasa Aram); (5) Matius 
(bahasa Aram); (6) Yudas anak Yesus (bahasa Aram).36 

Keempat nama yang pertama sudah dikenal sebagai nama-nama yang sudah muncul dalam 
Alkitab Perjanjian Baru, baik sebagai anggota-anggota keluarga Yesus (Mrk. 6:3) maupun sebagai 
seorang yang dekat dengan-Nya (Maria Magdalena). Nama Matius muncul dalam ‘silsilah Yesus’ 
(Mat. 1 dan Luk. 3) dan juga muncul dalam Markus 2:14; sebagai ‘anak Alfeus (Klopas).37  
Alfeus atau Klopas, menurut James D. Tabor adalah saudara dari Yusuf, ayah legal Yesus. Jadi, Matius 
termasuk ke dalam anggota keluarga Yesus. Hanya saja Yudas anak Yesus yang tidak muncul dalam 
Perjanjian Baru.38 

Pada penggalian 1980 tulang belulang dari dalam semua osuarium sudah diserahkan pada 
otoritas Yahudi Ortodoks setempat untuk dikuburkan kembali. Pemeriksaan DNA tetap bisa 
dilakukan dengan memakai sisa-sisa endapan organik dari human residue yang menempel pada 
permukaan-permukaan dinding sebelah dalam atau mengendap di dasar osuarium.39 

Pada tahun 2005 Dr. Carney Matheson dan timnya dari Laboratorium Paleo – DNA 
Universitas Lakehead di Ontario telah memeriksa mitrokondria DNA terhadap human residue dari 
Yesus anak Yusuf dan Maria Magdalena. Dari penelitian ini tidak ditemukan adanya hubungan 
persaudaraan maternal antara ”Yesus” dan ”Maria Magdalena”. Artinya, Maria Magdalena dari 
makam Talpiot bukan ibu Yesus dan juga bukan saudara perempuan kandung-Nya.40  
Bisa jadi, karena ditemukan dalam satu makam keluarga, Maria Magdalena dalam makam Talpiot ini 
adalah orang luar yang menjadi istri sah Yesus; dan bisa jadi juga ”Yudas anak Yesus” adalah anak 
Maria Magdalena juga.41 

Pada 21 Oktober 2002 di Washington DC, Hershel Shanks, editor kondang dari Biblical 
Archeology Review, dan Discovery Channel mengumumkan telah ditemukan sebuah osuarium yang 
berinskripsi Aramaik Yakobus, anak Yusuf, saudara dari Yesus.42 

Osuarium Yakobus ini, yang dimiliki Oded Golan (pedagang barang antik kelahiran Tel Aviv), 
segera terkenal ke seluruh dunia. Osuarium ini, ketika sudah kembali ke Israel sehabis dipamerkan 
antara lain di Royal Ontario Museum disita oleh OKI, dan Oded Golan ditangkap dengan tuduhan 
telah memalsukan inskripsi saudara dari Yesus pada osuarium itu berdasarkan hasil tes isotop yang 
telah dilakukan Prof. Yuval Goren, pakar geologi dari Universitas Tel Aviv.43 

Namun pada Januari 2007, di ruang sidang pengadilan Israel atas Oded Golan, Prof. Goren 
menyatakan bahwa sedikitnya ada 2 huruf dari nama Yeshua (Yesus) pada inskripsi Aramaik di 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Ibid. 
40 Ibid.  
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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osuarium Yakobus ini terdapat lapisan mineral patina44 yang asli dan berusia tua. Dengan demikian 
keseluruhan frase saudara dari Yesus pada osuarium Yakobus itu harus dinyatakan asli.45 

Sementara ini, Tabor dan Jacobovici berpendapat ada kemungkinan bahwa satu osuarium 
yang telah hilang dari makam Talpiot itu adalah osuarium Yakobus. Shimon Gibson sendiri 
berpendapat bahwa ada kemungkinan osuarium Yakobus adalah osuarium ke-11 dari makam Talpiot 
yang telah dicuri dari makam itu sebelum penggalian dilakukan 1980.46  

Ketika diukur kembali, didapati ukuran osuarium Yakobus itu sama dengan ukuran osuarium 
yang telah hilang itu. Penelitian lapisan mineral patina pada osuarium Yakobus yang telah dilakukan, 
yang dibandingkan dengan patina-patina dari osuarium-osuarium lain dari makam Talpiot ini 
memastikan bahwa osuarium Yakobus berasal dari makam Talpiot. Sisa-sisa tulang belulang Yakobus 
masih tersedia.47  

Jika pengujian DNA diizinkan oleh OKI untuk dilakukan pada human residue Yakobus (hingga 
kini OKI masih belum memberi izin), dan jika terbukti bahwa DNA Yakobus match dengan DNA Yesus 
(yang sudah diketahui), maka tak terbantahkan lagi bahwa makam keluarga Yesus dari Nazareth, 
Yesus yang punya saudara satu ayah, yang bernama Yakobus, sebagaimana dicatat baik oleh tradisi 
Kristen (Gal. 1:19; Mrk. 6:3) maupun oleh Flavius Yosefus, sejarahwan Yahudi.48 
 Jacobovici, Pellegrino, dan James D. Tabor berpendapat bahwa terkumpulnya nama-nama 
anggota keluarga Yesus dalam makam Talpiot sebagai cluster adalah suatu kejadian yang unik, yang 
belum pernah ditemukan sebelumnya dalam situs galian arkeologis yang terkontrol dan terlokasi.49  
Pandangan mereka ini didukung oleh Kajian Statistik yang memanfaatkan teori propabilitas50 dan 
yang juga memperhitungkan baik demogran kota Yerusalem pra- tahun 70 (berpenduduk antara 
25.000 dan 75.000) maupun data nama-nama yang telah dicatat yang berasal dari semua makam 
yang telah ditemukan di kawasan-kawasan perbukitan kota Yerusalem.51 
 
 

1.3.  Kesimpulan: teori kebangkitan metafora 
 
Sebelum membahas tentang ‘teori kebangkitan metafora’ yang dipaparkan oleh Ioanes Rakhmat, 
perlu untuk memperhatikan satu pernyataan yang dipaparkan juga olehnya, sebelum memaparkan 
teori kebangkitan metaforanya, sebagai berikut: 
 

Dalam Markus 6:29 dikatakan bahwa ketika murid-murid Yohanes Pembaptis mendengar sang guru 
mereka sudah dibunuh oleh Herodes Antipas, mereka segera datang dan mengambil mayatnya lalu 
meletakkannya dalam sebuah kubur. Hal yang serupa juga terjadi pada mayat Yesus. Yusuf orang 
Arimatea, seorang yang telah menjadi murid Yesus juga (Mat. 27: 57), memberikan sebuah makam 
miliknya sendiri yang digali di dalam bukit batu untuk penguburan sementara mayat Yesus (karena 
sebentar lagi hari Sabat tiba) (Mrk. 15:42-47). Dari kubur itu, kaum keluarga Yesus kemudian 
memindahkan mayat Yesus ke makam yang permanen yang disediakan para pengikut pergerakan 
mesianik Yesus yang kini berpusat di Yerusalem. Telah dipindahkannya mayat Yesus ke kubur yang lain 
inilah yang menyebabkan kubur pertama itu kosong. Ketika waktunya telah tiba (satu tahun kemudian) 

tulang belulang Yesus dimasukkan ke dalam osuarium.
52 

 

                                                           
44 Patina adalah balutan hijau pada perunggu yang sebenarnya suatu oksida dan karbonat dari tembaga. [lihat: KBBI, hlm. 837]. Tetapi 
dalam konteks ini, dapat dimengerti sebagai suatu zat mineral yang digunakan untuk penulisan inskripsi pada osuarium-osuarium zaman 
dahulu. 
45 KOMPAS, Op. Cit., hlm. 15.  
46 Ibid. 
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid.  
50 Probabilitas adalah kemungkinan [lihat: KBBI, hlm. 896]. 
51 KOMPAS, Op. Cit., hlm. 15. 
52 Rakhmat, Op. Cit., hlm. 7. 
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Dengan memperhatikan pernyataan Ioanes Rakhmat di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 
ada beberapa hal yang ingin dia kemukakan yakni: Yesus tidak pernah bangkit, kubur Yesus kosong 
(kubur yang dicatat dalam Alkitab) karena memang mayat Yesus dipindahkan oleh keluarga-Nya ke 
makam yang lain, makam yang di Talpiot benar adalah makam Yesus dan keluarga-Nya. 
 Dengan bertitik tolak pada pernyataan yang Ioanes Rakhmat kemukakan di atas yang juga 
sekaligus menjadi konsepsi kebangkitan yang dia pegang dan yakini benar, maka akhirnya Ioanes 
Rakhmat menyatakan suatu teori kebangkitan Yesus yang dikenal dengan teori kebangkitan 
metafora, sebagai berikut: 
 

Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke Sorga 
tidak bisa dipahami sebagai kejadian-kejadian yang objektif, melainkan sebagai metafora’. Para penulis 
Perjanjian Baru sendiri pasti memahami keduanya sebagai metafora; jika tidak demikian, mereka 
adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang realitas dan 
mana yang fantasi atau delusi. Dalam metafora sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman 
subjektif, bukan dalam realitas objektif. Apakah Yesus bangkit? Ya! Tetapi bangkit di dalam memori 
dan pengalaman hidup yang dihadiri dan dibimbing oleh Roh-Nya. Apakah Yesus telah naik ke Sorga? 
Ya! Dalam arti bahwa Dia telah diangkat dalam Roh, untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani 
surgawi. Kebangkitan dan kenaikan Yesus tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makam-Nya. 
Untuk kedua peristiwa ini, yang dibutuhkan adalah tubuh rohaniah (lihat: 1 Kor. 15:35-58), bukan 

tubuh fisikal protoplasmik.
53 

 
Setelah menganalisis teori kebangkitan metafora menurut Ioanes Rakhmat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwadalam teori tersebut terkandung pengaruh paham pluralisme, gnostisisme, 
humanisme dan liberalisme. 
 
 

1.4. Pengaruh Pluralisme, Gnostisisme, Humanisme, dan Liberalisme terhadap teori 
kebangkitan metafora 

 
Berikut ini pemaparan pengaruh-pengaruh yang terkandung di dalam teori kebangkitan metafora 
menurut Ioanes Rakhmat yang ternyata dipengaruhi paham pluralisme, gnostisisme, humanisme dan 
liberalisme. 
 
Pengaruh Pluralisme 
Kelompok pluralisme berjuang untuk menghancurkan klaim keabsolutan dan kefinalan kebenaran 
dalam setiap agama. Mereka mengumandangkan pernyataan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya 
jalan keselamatan, karena dalam agama-agama non-Kristen juga terdapat keselamatan. 
 

Inti teologi pluralisme merupakan penyangkalan terhadap inti sari atau jati diri dari semua agama yang 
ada. Karena perjuangan mereka dalam membangun teologi pluralisme (teologi agama-agama), harus 
dimulai dari usaha untuk menghancurkan batu sandungan yang menghalangi perwujudan teologi 
mereka. Batu sandungan utama yang harus mereka hancurkan atau paling tidak yang harus 
digulingkan ialah klaim keabsolutan dan kefinalan kebenaran yang ada di masing-masing agama. Di 
dalam konteks kekristenan, mereka harus menghancurkan keyakinan dan pengajaran tentang Yesus 

Kristus sebagai penyataan Allah yang final.
54 

 
Pada umumnya kaum pluralis55 adalah penganut teologi liberal. Karena yang dipersoalkan oleh kaum 
liberal, itu pula yang dipersoalkan oleh kaum pluralis.56 Menurut kaum pluralis, 

                                                           
53 Ibid, hlm. 7-8. 
54 Stevry I. Lumintang, Teologi Abu-abu: Pluralisme Agama-agama (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 235-236. 
55 Pikiran kaum pluralis tentang Yesus adalah sama dengan penganut teologi pembebasan, dimana mereka memandang Yesus dalam 
pengertian fungsional, dan menggagalkan pengertian ontologis. Kaum pluralis dan kaum liberalisme hanya menekankan natur 
kemanusiaan Yesus, dan meniadakan keunikan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya. 
56 Lumintang, Op. Cit., hlm. 145. 
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Apa yang ditulis oleh penulis Injil tentang Yesus, sesungguhnya bukanlah Yesus yang sesungguhnya. 
Atau bukanlah Yesus yang benar-benar ada secara historis, melainkan Yesus menurut pikiran para 
murid atau para penulis Injil. Karena itu, Yesus yang dikenal dari Alkitab oleh orang Kristen sekarang, 

bukanlah Yesus yang sebenarnya, melainkan Yesus mitos para penulis Injil.
57 

  
Bukan saja kebangkitan Yesus yang diragukan oleh kaum pluralis, melainkan inkarnasi Yesus pun 
mereka ragukan. Hal ini tampak dalam pernyataan John Hick berikut ini: 
 

Inkarnasi adalah suatu mitos. Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep inkarnasi Hick 
mengalami perubahan, dimana ia berargumentasi bahwa yang terbaik untuk memikirkan mengenai 

penjelasan inkarnasi dalam Alkitab, adalah inkarnasi tersebut dipahami sebagai metafora.
58 

 
Teologi yang dibangun oleh kaum pluralis selama ini sangat bertentangan dengan teologi kaum Injili 
(teologi gereja, yang telah dianut orang Kristen selama ini, yang bersumber dari teologi ortodoks atau 
Alkitab). Orang-orang pluralis menolak teologi ini, padahal dalam pola pikir teologi ortodokslah 
termuat keunikan kekristenan.  
 Kaum pluralis gagal melihat peristiwa-peristiwa dalam Alkitab sebagai suatu peristiwa yang 
historis, karena mereka hanya melihat dan beranggapan bahwa Alkitab (khususnya kitab-kitab Injil 
yang mengisahkan tentang kehidupan Tuhan Yesus) adalah hasil rekayasa para murid Tuhan Yesus. 
Sehingga kaum pluralis meyakini bahwa semua kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus dalam Kitab-
kitab Injil adalah mitos dan bukan peristiwa yang historis. Keyakinan mereka (kaum pluralis) semakin 
dikuatkan dengan pernyataan John Hick (tokoh pluralis) bahwa inkarnasi Yesus sebenarnya adalah 
suatu metafora saja.  
 Ioanes Rakhmat juga gagal melihat peristiwa-peristiwa dalam Alkitab sebagai peristiwa yang 
historis. Ioanes Rakhmat adalah salah seorang pluralis tulen, memberi komentarnya tentang Yesus 
dalam Injil-Injil merupakan ciptaan penulis dan bukan Yesus historis. Bahkan Ioanes Rakhmat 
membedakan antara ucapan-ucapan yang benar-benar Yesus pernah ucapkan, dengan ucapan Yesus 
yang merupakan hasil rekayasa para penulis Injil.59 Bahkan teori kebangkitan metafora yang Ioanes 
Rakhmat kemukakan memberikan petunjuk bahwa Ioanes Rakhmat dipengaruhi oleh paham 
pluralisme. Karena dalam teori itu sangat jelas menentang bukti-bukti yang Alkitab berikan perihal 
kebangkitan Yesus yang historis.  
 
Pengaruh Gnostisisme 
Istilah ‘gnostik’ berasal dari kata Yunani ‘gnosis’ yang berarti ‘pengetahuan’ (atau sikap ‘tahu’, 
bandingkan dengan kata ‘agnostik’ yang berarti ‘tidak tahu’).60 Pengetahuan yang dimaksud adalah 
pengetahuan rahasia yang hanya dapat dipahami melalui persepsi dan pengalaman pribadi 
seseorang yang mereka anggap sebagai manusia terpilih. Faris al-Qayrawani dalam bukunya yang 
berjudul ‘Was Christ Really Crucified’, mendiskripsikan gnostisisme, sebagai berikut, 
 

The word gnosis is a Greek term for “knowledge”. Gnosticism is a religious philosophical movement 
including under its umbrella diverse groups who may agree or disagree on any number of principles. 
Knowledge was the main concept on which this movement built its religious doctrine. (kata gnostik 
adalah sebuah istilah dalam bahasa Yunani untuk ’ilmu pengetahuan’. Gnostisisme adalah sebuah 
gerakan filsafat agama dengan bermacam-macam kelompok, baik yang setuju atau tidak setuju 
dengan prinsipnya. Ilmu pengetahuan adalah konsep utama yang di atasnya gerakan ini membangun 

doktrin agamanya; terj. penulis).
61 

                                                           
57 Ibid. 
58 Ibid, hlm. 148. 
59 Op. Cit., hlm. 145, 527. 
60 Herlianto, Injil Yudas (Menggugat Yesus Injil Kanonik) (Jakarta: Yabina Ministry & Mitra Pustaka, 2006), hlm.7. 
61 Faris al – Qayrawani, Was Christ Really Crucifield?, (Austria: Light of Life, 1994), hlm. 49; lihat juga pernyataan Herlianto, (Injil Yudas: 
Menggugat Yesus Injil Kanonik), hlm. 7- 9. 
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Menurut Dick Mak, menyatakan bahwa ‘gnostik adalah ajaran sesat yang paling berpengaruh bagi 
gereja pada abad yang kedua, tetapi ajarannya sudah mulai muncul dan berpengaruh pada abad 
pertama.’62 Herlianto juga memberi pernyataan bahwa ‘kaum gnostisisme beranggapan keselamatan 
manusia terjadi melalui pencerahan diri dimana akhirnya manusia bisa melepaskan diri dari penjara 
tubuh dan alam, kemudian kembali kepada sumbernya.’63 

Ajaran gnostik tidak dapat dipisahkan dari filsafat Yunani (Platonisme). Karena dalam 
gnostisisme diajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dianggap jahat karena 
berasal dari dunia materi yang jahat, sedangkan jiwa dianggap baik karena berasal dari Tuhan. 
Pengajaran seperti ini merupakan ajaran filsafat Yunani (Platonisme) yang kemudian juga dipercaya 
dan diyakini oleh kelompok gnostisisme, seperti yang dikatakan dalam pernyataan di bawah ini, 
 

Gnostisisme mengajarkan bahwa jiwa manusia harus dibebaskan dari tubuh yang menjadi penjaranya, 
dan dikembalikan untuk menyatu dalam kesucian serta keabadian Allah. Kehidupan di alam fana ini 
hanyalah dislokasi, sehingga penuh penderitaan. Jiwa manusia harus dibebaskan dari tubuh beserta 
segala keinginan dan nafsunya, dan untuk mencapai pembebasan tersebut harus diutamakan 

pencapaian pencerahan atau perolehan pengetahuan mengenai rahasia kehidupan ini.
64 

 
Marvin Meyer, salah seorang penerjemah Injil Yudas, dalam kata pengantar terjemahannya 
mengatakan bahwa ‘kaum gnostik beranggapan supaya Yesus dapat disebut sebagai Juruselamat, 
maka kemanusiaan-Nya harus ditinggalkan karena hanya membatasi ruang gerak-Nya sebagai 
makhluk roh murni.65 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam anggapan kaum gnostik tubuh manusia adalah jahat, 
karena telah menjadi penjara bagi jiwa. Menurut anggapan mereka pada dasarnya tubuh adalah 
sesuatu yang jahat karena ia berasal dari dunia materi yang jahat – bukan dari Tuhan. Sehingga 
menurut anggapan kaum gnostik bahwa keselamatan akan diperoleh manusia nanti pada saat jiwa 
manusia terbebas dari penjara jiwa (tubuh). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kaum 
gnostik hanya meyakini dan percaya adanya keselamatan bagi jiwa sedangkan tubuh tidak. Dengan 
demikian keselamatan yang mereka yakini bukan keselamatan yang utuh atau penuh melainkan 
keselamatan yang bersifat sebagian atau setengah atau parsial. 

Kaum gnostik juga berpendapat bahwa setelah mengalami kematian, Yesus tidak akan 
mungkin lagi menggunakan tubuh protoplasmik-Nya (kebangkitan Yesus). Karena hal itu hanya akan 
membatasi ruang gerak Yesus sehingga menghambat-Nya disebut sebagai Juruselamat. Jadi bagi 
kaum gnostik, Yesus akan disebut sebagai Juruselamat nanti pada saat Roh-Nya terbebas dari tubuh-
Nya yang jahat. 

Dalam teori kebangkitan metafora yang dipaparkan oleh Ioanes Rakhmat secara implisit 
terlihat bahwa roh Yesus pada saat kematian-Nya di kayu salib telah bebas dari penjara jiwa (tubuh). 
Jadi tidak akan mungkin jiwa Yesus akan kembali masuk ke dalam tubuh dan menyatu kembali 
dengan tubuh protoplasmik Yesus. Pada saat jiwa Yesus terpisah dari tubuh (mati) maka itu 
merupakan keselamatan bagi jiwa Yesus, karena Yesus sudah mencapai pengetahuan yang puncak 
atau sempurna (gnosis). Dari sini jelaslah bahwa kaum gnostik tidak percaya akan kebangkitan tubuh.  
Maka disimpulkan bahwa Ioanes Rakhmat dipengaruhi oleh paham gnostik. Itu nampak dari teori 
yang dipaparkannya bahwa kebangkitan Yesus hanyalah metafora belaka dan tidak mungkin Yesus 
akan menggunakan lagi tubuh protoplasmik yang Dia pakai selama hidup sebagai manusia. Karena 
Dia akan pergi ke surga yang merupakan alam roh. Makanya sangat wajar apabila sekarang masih 
dapat ditemukan tulang belulang Yesus di Palestina karena memang kebangkitan-Nya hanya dalam 
roh atau tidak mengalami kebangkitan tubuh. 
 

                                                           
62 Dick Mak, Diktat: Tafsiran Perjanjian Baru 3 (Surat 1Yohanes), (Jakarta: SETIA, 2006), hlm. 4. 
63 Herlianto, Op. Cit., hlm. 8.  
64 BAHANA, Edisi Oktober 2007, hlm. 47. 
65 Herlianto, Op. Cit., hlm. 9. 
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Pengaruh Humanisme 
Bagi kelompok humanisme, manusia adalah ukuran segalanya. Dalam pengertian bahwa semua yang 
dianggap ‘benar’ harus disesuaikan lagi dengan pikiran manusia. Sehingga semua peristiwa yang sulit 
sekali diterima oleh pikiran atau rasio manusia dianggap sebagai peristiwa yang tidak historis, 
misalnya mukjizat-mukjizat Yesus dan kebangkitan-Nya. 

Agar lebih mengerti dan memahami paham humanisme, dan cara pandang mereka terhadap 
Alkitab (fakta historis mutlak kehidupan Yesus di dunia), maka sangat perlu untuk melihat dan 
mempelajari pendapat para tokoh humanis. Sehingga akan lebih mudah untuk mensinkronkannya 
dengan alur pikiran Ioanes Rakhmat, tokoh-tokohnya antara lain: 
 

 Francis Bacon
66

, dalam pandangan dan pemahamannya lebih menekankan dua hal, yakni: manusia dan 
pengalamannya sebagai faktor yang menentukan untuk mendapatkan kebenaran; dan akibat dari 
pandangan ini, maka Alkitab tidak dilihat lagi sebagai sumber yang objektif untuk mendapatkan 
kebenaran dari Allah.

67
 

 

 Thomas Hobbes
68

 mengatakan bahwa: iman Kristen adalah kepercayaan yang buta karena didasarkan 
atas mukjizat-mukjizat dan hal-hal yang bersifat absurd (tidak masuk akal). Menurutnya, mukjizat-
mukjizat hanya dapat dipahami seperti perumpamaan dan tidak sebagai peristiwa. Sedangkan hal-hal 
yang absurd seperti mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Bertitik tolak dari keyakinannya di atas 
maka dia beranggapan bahwa akal manusialah yang pantas disebut sebagai Firman Allah yang mutlak, 
sedangkan Alkitab dipandangnya hanya sebagai buku yang berguna untuk menjadikan manusia taat.

69
 

 

 Baruch de Spinoza
70

 tidak percaya bahwa Alkitab adalah Firman Allah, dan beranggapan bahwa hanya 
sebagian saja dari isinya yang merupakan Firman Allah. Spinoza juga memisahkan antara iman dan 
rasio. Alkitab hanya memiliki wewenang dalam iman, karena hanya berfungsi untuk menjadikan 
manusia taat. Mukjizat sangat tidak rasional sehingga dia beranggapan bahwa mukjizat itu tidak ada, 
dan hanya merupakan takhayul. Oleh karena itu Spinoza menentang dan tidak mempercayai 
kebangkitan Yesus.

71
 

 

 David Hume
72

 berpendapat bahwa hal-hal yang rasionallah yang benar-benar historis. Oleh karena itu 
Hume tidak percaya kepada hal-hal yang ajaib dan kepada mukjizat, merkipun dia juga menegaskan 
kemungkinan mukjizat itu dapat terjadi.

73
 

 

 Immanuel Kant
74

 berpendapat bahwa pikiran dan pengalaman tidak dapat memberikan objektifitas 
dan realitas bahwa Allah ada. Menurutnya, Alkitab hanya berguna untuk menjadikan moral manusia 
menjadi baik, meskipun itu bersifat historis atau tidak. Segala sesuatu yang tidak moralis meskipun itu 
bersifat historis menurutnya sangat tidak berguna bagi kekristenan. Dengan tegas Kant menyatakan 
laporan-laporan tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke Surga sudah diubah terlebih dahulu, baru 
kemudian dicatat dalam Alkitab oleh para murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain kebangkitan Yesus 
bukanlah peristiwa yang historis melainkan suatu rekayasa.

75
 

 
Ioanes Rakhmat beranggapan bahwa kebangkitan Yesus hanya bersifat metafora. Berarti bahwa 
kebangkitan-Nya hanya terjadi dalam alam roh (secara rohani saja; dipercaya dalam iman saja) dan 

                                                           
66 Francis Bacon adalah seorang filsuf Empirisme, yang hidup antara 1561-1624. Dia adalah tokoh yang memulai filsafat pencarahan, 
meskipun dari segi kehidupannya dapat juga dimasukkan ke dalam kalangan filsafat renaisans (lihat: Eta Linemann, Teologi Kontemporer: 
Ilmu atau Praduga?, hlm. 28-29). 
67 Eta Linemann, Teologi Kontemporer: Ilmu atau Praduga? (Malang: I3, 1991), hlm. 28-29. 
68 Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Materialisme, yang hidup antara 1588-1679. (lihat: Eta Linemann, hlm. 29-30). 
69 Ibid. 
70 Baruch de Spinoza adalah seorang yang ahli dalam filsafat Rasionalisme yang hidup antara 1632-1677. (lihat: Eta Linemann, hlm. 33-35). 
71 Linemann, Op. Cit., hlm. 33-35. 
72 David Hume adalah seorang ahli dalam filsafat Empirisme Skeptik, yang hidup antara 1711-1776. (lihat: Eta Linemann, hlm. 36). 
73 Ibid. 
74 Immanuel Kant adalah seorang ahli filsafat Agnostisisme, yang hidup antara 1724-1804. ‘Agnostisisme’ dalam filsafat Kant berarti bahwa 
keadaan yang sesungguhnya (das ding ansich) tidak dapat diketahui (lihat: Eta Linemann, hlm. 39-46). 
75 Ibid. 
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tidak harus membuat jasad-Nya hilang dari kubur. Oleh karena itu, apabila saat ini ditemukan tulang 
belulang Yesus di Palestina, hal ini dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat wajar.  

Secara eksplisit, Ioanes Rakhmat sebenarnya menolak kebangkitan Yesus, karena walaupun ia 
mengakui adanya kebangkitan metafora tetapi sebenarnya dia menolak kebangkitan Yesus; 
menentang Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak dan sebagai Firman Tuhan; tidak percaya akan 
adanya mukjizat (karena kebangkitan Yesus adalah mukjizat); tidak percaya bahwa Yesus adalah 
Allah; dan lebih mengutamakan dan percaya kepada rasionya (pikiran manusia). 
 
Eta Linemann memberikan pernyataan tentang kaum humanis, sebagai berikut: 
 

Humanisme telah memutuskan untuk memandang manusia sebagai ukuran atau kaidah segala 
sesuatu. Itu berarti menarik mundur dari Allah, dan juga penolakan terhadap Allah yang Maha Kuasa. 
Meskipun demikian pada permulaan humanisme, sebagian besar humanis masih beribadah dan saleh, 
walaupun bukan orang yang percaya sungguh-sungguh. Mereka berbicara tentang Allah dan memakai 
nama-Nya, tetapi apa yang telah mereka katakan tentang Allah tidak didasarkan pada Firman Allah 
(Alkitab). Mereka memandang dirinya sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak tunduk kepada 
Firman Allah. Pemikiran mereka didasarkan atas pikiran manusia yang semakin lama semakin jauh dari 

Firman Allah (Alkitab).
76 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ioanes Rakhmat sudah dipengaruhi paham humanisme. 
Itu sangat nampak dari teori yang dikemukakannya. Karena Ioanes Rakhmat menyatakan sebuah 
teori yang tidak lagi berdasar pada Alkitab. Ioanes Rakhmat adalah orang Kristen bahkan seorang 
pendeta, tetapi ia tidak tunduk kepada Alkitab. Teori yang dikemukakannya pun didasarkan pada 
pikiran manusia sehingga sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. 
 
Pengaruh Liberalisme 
Liberalisme berasal dari pengaruh filsafat-filsafat yang lahir dan berkembang sejak zaman 
Renaissance77 sampai Pencerahan.78  
 

Liberalisme adalah satu bentuk teologi yang tumbuh subur di gereja-gereja Barat dari pertengahan 
abad XIX dan sampai permulaan abad XX. Kata kunci liberalisme adalah kebebasan dan perkembangan 
– kebebasan dari dogma yang lama dan kebebasan untuk meneliti ide-ide baru, berkembang dalam 
kolaborasi dengan semua disiplin ilmu yang diyakini baru. Teolog liberal berusaha membebaskan 
manusia Kristen dari pemikiran yang berbau imani dan tradisi dan mencoba mengikuti pola manusia 

modern yang dianggap telah lahir baru dan mampu menggunakan rasionya dalam penelitian Alkitab.
79 

 
Seorang tokoh liberal lainnya yang bernama Rudolf Bultmann juga memberi pernyataan yang sama, 
yakni: 
 

Alkitab bukanlah merupakan Firman Allah yang telah diwahyukan dalam pengertian objektif. Meskipun 
Allah berbicara kepada manusia melalui Alkitab, namun secara objektif Alkitab merupakan hasil 
pengaruh – pengaruh sejarah dan agama kuno dan harus dinilai sama seperti literatur religius kuno 
yang lain. Berita tentang Yesus yang diberikan kepada kita dalam Sinoptik, sebagian besar tidak 
otentik, melainkan telah diciptakan oleh iman masyarakat Kristen mula-mula dalam berbagai macam 

tingkatannya.
80 

 

                                                           
76 Ibid, hlm. 21. 
77 Renaissance (kelahiran kembali) adalah zaman bangkitnya gelombang pemikiran yang dikenal dengan humanisme. Gelombang ini telah 
melepaskan manusia dari kekuasaan pemerintahan Negara dan Gereja Roma Katolik. Karena pada saat menjelang masa renaissance abad 
XIV, Gereja tetap menjadi pusat dunia. Dengan demikian ilmu pengetahuan pun berada di bawah gereja. Namun pada abad XIV, terjadilah 
kesadaran yang baru bagi gelombang pemikiran dan budaya. Kesadaran baru inilah yang disebut Renaissance (kelahiran kembali). (lihat: 
Teologi Abu-abu, Stevri I. Lumintang, hlm. 162-163).  
78 Lumintang, Op. Cit., hlm. 170. 
79 Ibid, hlm. 171. 
80 Harvie M. Conn, Teologia Kontemporer (Malang: SAAT, 1991), hlm. 42. 
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Dalam liberalisme, rasio mendapat penekanan utama. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang tidak 
dapat disinkronkan dengan rasio (misalnya: mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, kebangkitan-Nya, 
dan lain-lain) dianggap sebagai cerita dongeng dan bukan peristiwa yang historis. 

Adolf Harnack (1851-1930), dalam bukunya What is Christianity?, melihat Yesus hanya 
sebagai manusia biasa yang bermoral tinggi.81 Albrecht Ritschl (1822-1889) memandang Yesus hanya 
dalam aspek manfaatnya bagi manusia dan etika moral juga menekankan natur kemanusiaan Yesus, 
sambil membuang natur keilahian-Nya yang supernatural.82 Ritschl juga menolak pandangan 
tradisional mengenai dosa asal, inkarnasi, penyataan, kebangkitan, gereja, dan kerajaan Allah, dan 
menciptakan sebuah kiasmus83 yang tidak dapat menjembatani perbedaan antara Yesus Sejarah dan 
Yesus iman.84  

Di dalam teori kebangkitan metafora, ide-ide liberalisme seperti: penolakan terhadap 
otoritas Alkitab; mukjizat-mukjizat serta keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, tampak 
sangat jelas. 
 
John F. Walvoord, dalam bukunya yang berjudul Yesus Kristus Tuhan Kita, menuliskan pandangan 
kaum liberal tentang kebangkitan Yesus, sebagai berikut: 
 

Dalam teologi liberal, kebangkitan Yesus ditolak dan dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang tidak 
penting. Dan disimpulkan bahwa Kristus terus ada sesudah kematian-Nya tetapi tidak dalam sebuah 
tubuh. Ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pokok ini telah ditafsirkan secara rohani atau 

diberi penjelasan lain.
85 

 
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa teori kebangkitan metafora yang dinyatakan oleh 
Ioanes Rakhmat merupakan teori yang sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme yang lebih 
mengedepankan rasio sebagai kebenaran dan bukan Alkitab. 
  

                                                           
81 Ibid, hlm. 173.  
82 Ibid, hlm. 173 -174. 
83 Kiasmus adalah pengulangan dan sekaligus pembalikan dua kata dalam satu kalimat. (lihat: KBBI, hlm. 566). 
84 Conn, Op. Cit., hlm. 174. 
85 John F. Walvoord, Yesus Kristus Tuhan Kita (Surabaya : YAKIN, 1969), hlm. 193. 
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2. STUDI APOLOGETIK TERHADAP TEORI KEBANGKITAN YESUS YANG BER-
SIFAT METAFORA 

 
 

2.1. Tanggapan kritis terhadap eksegesis Ioanes Rakhmat tentang tubuh kebangkitan 
dalam 1 Korintus 15:35-58 

 
Sebelum memberikan tanggapan kritis terhadap konsep ‘tubuh kebangkitan’ seperti yang diper-
tahankan oleh Ioanes Rakhmat, disajikan tafsiran 1 Korintus 15:35-58. Ini dapat memberi kemudahan 
untuk menganalisis dan mengklasifikasi setiap kekeliruan yang terdapat dalam eksegesis Ioanes 
Rakhmat terhadap ayat-ayat itu. 
 
 

A. Tafsiran 1 Korintus 15:35-58  
 
Dalam menguraikan perikop ini (ay. 35-58), Rasul Paulus terlebih dahulu telah menjelaskan dengan 
sangat rinci tentang kebangkitan Yesus dan hubungannya dengan keselamatan orang percaya (1 Kor. 
15:1-34). Pada ayat 35-58, Rasul Paulus sedang menjawab pertanyaan orang-orang yang menyangkal 
kebangkitan serta menyatakan cara dan sifat kebangkitan itu.  
 Pada bagian ini, Rasul Paulus mengawali dengan mencantumkan pertanyaan orang-orang 
yang tidak percaya akan adanya kebangkitan: Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan 
tubuh apakah mereka akan datang kembali? (ay. 35)86. Dari pertanyaan ini, sangat jelas 
menggambarkan bahwa memang mereka meragukan bahkan tidak percaya akan adanya 
kebangkitan. Menurut buku Tafsiran Masa Kini 3, bahwa kemungkinan besar orang-orang itu adalah 
orang-orang Yunani. Oleh karena orang Yunani hanya memikirkan kebangkitan jiwa dan menyangkal 
kebangkitan tubuh. Akibatnya beberapa orang Kristen di Korintus beranggapan bahwa agama Kristen 
mengajarkan jenazah-jenazah yang dihidupkan kembali, sehingga dalam pengertian mereka, 
kebangkitan adalah perpanjangan dari hidup jasmani saja.87 Akan tetapi, dalam ayat 36, Rasul Paulus 
menyebut mereka adalah orang-orang yang bodoh! Apa alasan Rasul Paulus menyebut mereka 
sebagai orang-orang bodoh? Dalam ayat 36 selanjutnya Rasul Paulus mengatakan: apa yang engkau 
sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Menurut J. Wesley Brill, 
bahwa: Rasul Paulus menyebut mereka bodoh karena sebenarnya contoh kebangkitan dapat dilihat 
setiap hari dari tanaman. Pengalaman sehari-hari seharusnya mengajarkan kepada seseorang bahwa 
kebangkitan bukanlah hal yang mustahil dapat terjadi.88 Orang menanam padi, tidak akan 
menyangkal tentang kebangkitan, sebab bibit yang ditaburkan itu menjadi busuk dan rusak tetapi 
dari kematian itu tumbuh suatu tanaman yang hidup. Hidup yang benar harus melalui kematian 
terlebih dahulu. Menyangkal kebangkitan tubuh manusia adalah sama bodohnya dengan menyangkal 
kebangkitan pada bibit padi sebab itu sudah disaksikan dengan mata sendiri.89 
 Apabila membaca Yohanes 12:24, dapat disimpulkan bahwa pengajaran Rasul Paulus kepada 
jemaat di Korintus tentang tubuh kebangkitan, ternyata juga pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. 
Bahkan Yesus menyebut orang-orang Saduki sebagai orang-orang yang sesat dan tidak mengerti akan 
Firman Tuhan dan kuasa Allah, oleh karena mereka meragukan bahkan tidak percaya kepada 
peristiwa kebangkitan orang mati. Menurut buku Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, bahwa dalam ayat 36-

                                                           
86 Pfitzner mengatakan, “Paulus mengantisipasi jenis-jenis pertanyaan yang pasti akan diajukan oleh seseorang di Korintus. Ia seringkali 
mengembangkan argumennya dengan cara ini (Rm. 3:5, 9; 6:1, 15; 7:7; 9:14, 30; 11:19). Pertanyaan yang penting bukanlah ‘cara kerja’ 
kebangkitan. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Sama pentingnya dengan pertanyaan yang kedua: dan dengan tubuh apakah 
mereka akan datang kembali dari dalam kubur ketika kebangkitan itu terjadi? Paulus sebelumnya telah menekankan bahwa tubuh adalah 
bagian dari pribadi kita; ia bukanlah sesuatu yang tidak penting dalam masalah-masalah rohani. Dan ia telah menunjuk pada kebangkitan 
tubuh untuk menggarisbawahi argumennya (6:13, 14)” (Pfitzner 2008, 316). 
87 Tim Penyusun, Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 (Jakarta: YKBK/ OMF, 1994), hlm. 514. 
88 J. Wesley Brill, Tafsiran Surat Korintus Pertama (Bandung: Kalam Hidup, n.d.), hlm. 317. 
89 Ibid.  
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37, Rasul Paulus sedang membicarakan dua hal yang sangat penting, yakni: pertama (ay. 36), 
bagaimana kematian dapat membangkitkan hidup? Kesamaan yang terdapat pada biji menunjukkan 
bahwa kematian sangat diperlukan untuk mengabadikan hidup (bandingkan dengan Yoh. 12:24).90 
Kedua (ay. 37), bagaimanakah keadaan tubuh kebangkitan? Tubuh itu secara erat dihubungkan 
dengan tubuh yang lama, namun tidak persis sama dengan itu.91 Hal ini menunjukkan bahwa tubuh 
kebangkitan yang akan dimiliki oleh orang percaya adalah tubuh yang masih mempunyai hubungan 
dengan tubuh yang lama (memiliki kontinuitas), akan tetapi tubuh kebangkitan juga tidak persis sama 
dengan tubuh yang lama (memiliki diskontinuitas). 
 Dalam ayat 38-40, Rasul Paulus menjawab pertanyaan yang kedua pada ayat sebelumnya (ay. 
35), yang menyatakan, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 38 dengan jelas 
mengatakan bahwa Allah memberikan tubuh yang beranekaragam kepada tiap-tiap ciptaan-Nya. 
Pada ayat ini, Rasul Paulus sebenarnya ingin menyatakan segala sesuatu terjadi atas kehendak agung 
dari Allah, termasuk kebangkitan. Sang Pencipta (Allah) memberikan tubuh sesuai dengan jenis yang 
ditentukan-Nya pada waktu penciptaan. Allah menghendaki supaya setiap jenis biji tidak mengalami 
perubahan, misalnya: pada saat biji mangga di tanam, dan yang ternyata yang tumbuh adalah pohon 
jambu. Hal ini tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena Allah telah menetapkan jenis tubuh untuk 
masing-masing biji. Menurut J. Wesley Brill bahwa ada beribu-ribu tanaman di atas bumi dan masing-
masing mempunyai tubuh sendiri dan pada waktu ditaburkan dalam tanah, unsur asalnya jadi tidak 
berubah. Tentu Allah yang telah menciptakan semuanya itu sangat tahu bagaimana memberi 
kekuatan kepada unsur yang tersembunyi dalam tubuh jasmani manusia, suatu tubuh baru pada 
waktu unsur itu terlepas dari tubuh jasmani karena kematian.92 
 Ayat 39 bermaksud untuk menegaskan ayat sebelumnya (ay. 38), sekaligus Rasul Paulus ingin 
menyatakan adanya perbedaan yang terdapat dalam alam semesta berbeda dengan perbedaan-
perbedaan yang terdapat dalam dunia tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Menurut Donald Guthrie, 
ayat 39 ini ditegaskan Rasul Paulus untuk menyatakan betapa besar-Nya kuasa Tuhan yang sanggup 
menyediakan bentuk tubuh yang cocok bagi semua ciptaan-Nya.93 Sedangkan J. Wesley Brill 
menyatakan bahwa Paulus dalam ayat 39 mau mengatakan bahwa jikalau di antara jenis binatang 
saja dapat dilihat ada perbedaan yang begitu besar, mengapa orang beranggapan bahwa tubuh 
kebangkitan akan menjadi beban yang sangat berat bagi jiwa sama seperti tubuh sebelum 
kematian.94 
 Dalam ayat 40, Rasul Paulus mengklasifikasi kedua jenis tubuh yang telah diuraikannya sejak 
awal. Karena dalam ayat 40 ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa ada dua jenis tubuh, yakni: tubuh 
surgawi (sôma epouranian) dan tubuh duniawi (sôma epigeian). Rasul Paulus mengatakan bahwa 
tubuh duniawi adalah tubuh yang telah dia paparkan dalam ayat 39, sedangkan tubuh rohani adalah 
tubuh kebangkitan. Masing-masing tubuh tersebut mempunyai kemuliaan yang berbeda.  
 Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dia kemukakan sebelumnya, pada ayat 41 Rasul 
Paulus kembali mengajak para pembaca surat Korintus untuk melihat alam semesta untuk belajar 
dan mengerti akan adanya perbedaan (diskontinuitas) antara tubuh duniawi dengan tubuh 
kebangkitan. Kalau sebelumnya Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat dan belajar 
dari dunia tanaman atau tumbuh-tumbuhan, kemudian belajar dan melihat dunia binatang, maka 
sekarang, Rasul Paulus dalam ayat 41, mengajak pembaca surat Korintus untuk belajar dan melihat 
benda-benda angkasa. Kalau di antara benda-benda angkasa ini saja terdapat perbedaan yang besar 
sekali, padahal telah dijadikan dari unsur-unsur yang sama dan mempunyai bentuk yang sedikit 
sama, apalagi di antara tubuh duniawi dan tubuh kebangkitan. Kemuliaan tubuh duniawi tidak dapat 
dibandingkan dengan kemuliaan tubuh surgawi. Oleh karena itu, mengapa orang-orang merasa aneh 

                                                           
90 Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, Loc. Cit. 
91 Ibid. 
92 Brill, Op. Cit., hlm. 318  
93 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 3, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 178 
94 Brill, Op. Cit., hlm. 319 
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jika tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh jasmani? Perbedaan itu menyatakan kemuliaan 
pekerjaan Allah dan kuasa-Nya sebagai Pencipta.95 
 Ayat 42-44 adalah bagian yang berbicara tentang penerapan dari semua perumpamaan 
tentang tubuh kebangkitan yang telah Rasul Paulus kemukakan di atas.  Dalam penerapan ini, Paulus 
berkata bahwa tubuh yang telah mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan ayat 42); dalam 
kemuliaan dan kekuatan (ay. 43); dan menjadi tubuh rohaniah (ay. 44). Menurut Donald Guthrie, 
kata rohaniah (pneumatikon) dalam ayat ini jelas menunjukkan suatu tubuh yang memang bahannya 
sama sekali berbeda dari tubuh alamiah (psukhikon).96 Dalam ayat 50, Rasul Paulus mengatakan 
bahwa perubahan dalam ayat 42, 43, 44 itu perlu karena darah dan daging tidak mendapat bagian 
dalam Kerajaan Allah. Kesimpulannya, sebenarnya Rasul Paulus ingin menyatakan tentang tubuh 
manusia pada waktu mati (alamiah) akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan (rohaniah). 
 Dalam ayat 45, Rasul Paulus menyatakan perbedaan yang konkret antara Adam yang 
pertama sebagai makhluk yang hidup dengan Adam yang akhir sebagai roh yang menghidupkan. 
Sebenarnya pada ayat ini Rasul Paulus ingin menyatakan Adam yang pertama (semua umat 
manusia)97 adalah ciptaan, sedangkan Yesus (Adam yang terakhir) adalah Pencipta. Dalam Kejadian 
2:7 dikatakan bahwa ‘nanti pada saat Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung 
manusia, barulah manusia disebut sebagai makhluk yang hidup’. Adam adalah makhluk yang hidup 
tapi secara rohani telah mati. Hal ini disebabkan karena Adam pada akhirnya jatuh ke dalam dosa 
(Kej. 3). Akibat kejatuhan Adam dalam dosa membuat semua manusia juga berdosa (Rom. 3:10-18). 
Oleh karena itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga turut menciptakan manusia, harus berinkarnasi 
menjadi manusia untuk memberikan hidup kepada manusia yang telah mati secara rohani.98 
Klimaksnya pada waktu Yesus bangkit dan mengalahkan kuasa kematian itu. Kebangkitan dan 
kemenangan Yesus inilah yang akhirnya juga memberikan kehidupan dan penebusan kepada 
manusia yang berdosa. Hal inilah yang sebenarnya Rasul Paulus ingin katakan dalam ayat ini. 
Menurut Donald Guthrie, meskipun Kristus dinyatakan Rasul Paulus sebagai Roh yang 
menghidupkan, tetapi hal itu tidak berarti Yesus tidak mempunyai suatu bentuk tubuh. Perbedaan 
antara Adam dan Kristus yang Rasul Paulus katakan dalam ayat ini, bukanlah perbedaan natur tubuh 
dari keduanya.99 Kesimpulannya bahwa pada saat Yesus bangkit, Dia juga memiliki tubuh, dan bukan 
sebagai makhluk rohani tanpa tubuh. 
 Ayat 46-49 adalah kelanjutan dari ayat 45. Apabila dalam ayat 45, Rasul Paulus ingin 
menjelaskan perbedaan antara Adam dan Yesus Kristus, maka tiga ayat kemudian (ay. 46,47,48), 
Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci dan mengklasifikasikan antara Adam pertama dengan Adam 
yang terakhir (Yesus Kristus). Adam pertama adalah alamiah, sedangkan Adam yang akhir adalah 
rohaniah (ay. 46). Adam yang pertama berasal dari debu tanah, sedangkan Adam yang akhir berasal 
dari surga (ay. 47-48). Semua manusia adalah keturunan Adam yang telah mati secara rohani karena 
dosa. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus, orang percaya akan dibangkitkan dengan dikaruniakan 
kehidupan yang baru (bebas dari dosa). Ayat 49 sebenarnya berisi janji tentang hidup yang baru 
(hidup kekal) yang akan dimiliki setiap orang percaya (orang Kristen sejati).  
 Mengapa tubuh manusia yang dimiliki sekarang harus diubah? Karena memang tubuh yang 
sekarang atau tubuh alamiah yang sudah tercemar oleh dosa, yang dalam ayat ini disebutkan sebagai 
darah dan daging tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dosa akan dikalahkan oleh 
Kebenaran. Kerajaan iblis akan takluk dan dihancurkan dengan hadirnya kerajaan Allah (ay. 50).  

                                                           
95 Ibid. 
96 Guthrie, Loc. Cit. 
97 Meskipun mungkin dalam frasa ini Rasul Paulus menyebut ‘Adam Pertama’ itu ditujukan kepada Adam yang sebenarnya (Adam yang di 
Taman Eden/Kej. 2). Akan tetapi, dalam skripsi ini, penulis menafsirkan nya sebagai semua umat manusia yang telah berdosa akibat dosa 
warisan atau dosa turunan dari Adam. Alasan penulis adalah karena memang semua manusia akan memperoleh penghukuman yang kekal 
dalam Adam di Taman Eden, namun dalam Adam Terakhir (Yesus Kristus), umat pilihan-Nya akan beroleh anugerah dan keselamatan 
(hidup yang kekal). 
98 Mati secara rohani disini terjadi pada saat roh manusia terpisah dari Allah, dan sedang menuju kepada kebinasaan. Pada waktu manusia 
berdosa karena melawan kehendak Tuhan Allah maka pada saat itu pula roh manusia terpisah dari Allah (mati secara rohani). Oleh sebab 
itu Yesus Kristus berinkarnasi sebagai manusia sejati untuk menjadi perantara atau penghubung manusia dengan Allah. Sekaligus 
memperbaiki hubungan Allah dan manusia yang telah rusak oleh karena dosa. 
99 Guthrie, Op. Cit., hlm. 177 
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 Ayat 51-58 bersifat eskatologis. Rahasia yang Allah telah bukakan kepada Rasul Paulus, dia 
sampaikan pada perikop ini kepada jemaat di Korintus (secara khusus) dan juga kepada semua orang 
percaya yang ada di seluruh dunia (secara umum). Rahasia itu adalah pada waktu Kristus datang 
kembali, ketika nafiri yang terakhir dibunyikan maka semua orang yang percaya kepada Kristus akan 
dibangkitkan, apabila sudah mati; dan yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata (ay. 51-
52; band. 1 Tes. 4:14-18). Orang percaya akan mengenakan tubuh yang baru yakni tubuh kemuliaan 
(tubuh kebangkitan dan tubuh yang telah diubahkan dalam sekejap mata) karena tubuh itu bersifat 
kekal dan tidak tercemar lagi oleh dosa. Kristus sudah bangkit dari kematian, sehingga orang yang 
percaya kepada-Nya akan dibangkitkan pula dalam kemuliaan Kristus, sebab kebangkitan Kristus 
adalah kebangkitan sulung (1 Kor. 15:21). Oleh karena Yesus telah bangkit maka orang percaya juga 
pasti akan bangkit akan tetapi nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua (band. 1 Tes. 
4:14). 
 Pada saat kemuliaan itu dinyatakan kepada orang percaya, maka maut tidak akan berkuasa 
lagi atas mereka. Manusia yang telah mengenakan tubuh kebangkitan itu, tidak akan mengalami 
kematian; tidak berdosa; melainkan sudah menang dalam kemuliaan Kristus. Kemenangan Kristus 
inilah yang Allah anugerahkan kepada gereja-Nya (ay. 55,57). Taurat hanya menyatakan dosa kepada 
manusia, tetapi Kristus yang menyembuhkan dan membereskan dosa itu. Taurat hanya berfungsi 
seperti rontgen untuk menyatakan suatu penyakit, tetapi Kristus seperti obat yang berkhasiat untuk 
menyembuhkan penyakit itu. Jadi dapat dipahami bahwa Taurat hanya sebatas alat untuk membawa 
manusia kepada kebenaran dalam Krsitus (ay. 56). Kemenangan Kristus meliputi dua hal, yakni: 
kebangkitan orang-orang percaya yang mati dalam iman kepada Kristus, dan perubahan orang-orang 
percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan Yesus.  

Dalam ayat 58, Rasul Paulus memberikan suatu kesimpulan praktis. Dengan lemah lembut 
dia menasihati mereka agar tetap teguh dalam iman, beralas dan berakar dalam Kristus, dan dengan 
giat melakukan pekerjaan Tuhan, yakni memberitakan Injil sehingga semua kehendak Tuhan dalam 
umat yang Dia pilih akan segera terwujud seturut dengan waktu yang Allah tetapkan dalam 
kekekalan. Mengapa Rasul Paulus mendorong pembaca surat Korintus untuk berbuat demikian? Oleh 
karena Rasul Paulus yakin bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah orang percaya tidak 
akan menjadi sia-sia. 
 
 

B. Tanggapan kritis terhadap konsep tubuh kebangkitan menurut Ioanes Rakhmat 
 
Setelah penulis menguraikan atau memaparkan tafsiran penulis terhadap 1 Korintus 15:35-58, maka 
berikut ini akan diuraikan tanggapan yang kritis terhadap konsep ‘tubuh kebangkitan’ yang dipahami 
oleh Ioanes Rakhmat, sebagai hasil eksegesisnya terhadap 1 Korintus 15:35-58. 
 
1. Dalam 1 Korintus 15:35-58, Paulus berbicara tentang kontinuitas dan diskontinuitas antara 

tubuh sebelum kematian dengan tubuh setelah kematian 
 
Dalam hasil eksegesisnya terhadap 1 Korintus 15:35-58, Ioanes Rakhmat menyimpulkan bahwa hanya 
yang diskontinuitaslah yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam pasal ini 
(alinea kelima). Meskipun sebelumnya (dalam alinea ketiga), Ioanes Rakhmat mengatakan bahwa 
dalam analogi metaforis tubuh kebangkitan dari biji tumbuhan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, 
juga memperlihatkan suatu kontinuitas antara tubuh sebelum kematian dengan tubuh setelah 
kematian (tubuh kebangkitan). Akan tetapi dengan tegas dikatakannya bahwa hanya diskontinuitas-
lah yang terdapat dalam pasal ini. 

Dengan melihat kedua pernyataan di atas yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat maka 
dapat disimpulkan bahwa Ioanes Rakhmat tidak konsisten dalam memberikan suatu kesimpulan. 
Bahkan pernyataannya, menunjukkan dia sebagai orang yang tidak tegas dalam pendiriannya. Karena 
pada awalnya, dia mengemukakan bahwa memang dalam 1 Korintus 15:35-58 juga terdapat suatu 
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prinsip kontinuitas antara tubuh sebelum kematian dengan tubuh kebangkitan. Namun sangat 
mengherankan bahwa pada akhirnya, Ioanes Rakhmat menyimpulkan hanya diskontinuitaslah yang 
Rasul Paulus ingin kemukakan dalam pasal ini. 

Apabila membaca 1 Korintus 15:35-58, memang secara eksplisit Rasul Paulus menerangkan 
prinsip diskontinuitas antara tubuh kebangkitan dengan tubuh sebelum kematian, itu tampak jelas 
mulai dari ayat 38-54 sehingga tidak salah jika Ioanes Rakhmat juga menyimpulkan seperti itu. Akan 
tetapi Ioanes Rakhmat juga mengetahui bahwa secara implisit dalam pasal ini juga terkandung 
prinsip kontinuitas antara tubuh kebangkitan dengan tubuh sebelum kematian (sebelum yang telah 
diuraikan sebelumnya), namun meski dia tahu akan hal itu, akan tetapi dia tetap tidak mengakui 
prinsip kontinuitas dalam pasal ini. Itu sebabnya Ioanes Rakhmat menyimpulkan bahwa hanya prinsip 
diskontinuitaslah yang Rasul Paulus ingin kemukakan dalam pasal ini. Perlu untuk diketahui bahwa 
penolakan Ioanes Rakhmat terhadap kontinuitas bukan karena Rasul Paulus tidak mengajarkan hal 
itu dalam pasal ini, akan tetapi hal itu disebabkan oleh karena Ioanes Rakhmat memang tidak 
percaya akan adanya kontinuitas antara tubuh yang lama dengan tubuh kebangkitan.  

Ioanes Rakhmat keliru apabila menyatakan bahwa hanya prinsip diskontinuitaslah yang Rasul 
Paulus ingin kemukakan dalam pasal ini, karena memang sebenarnya dalam pasal ini terkandung 
kedua prinsip tersebut. Rasul Paulus saat menguraikan pasal ini dengan suatu analogi dari dunia 
tumbuh-tumbuhan, sebenarnya dia ingin menegaskan kedua prinsip tersebut, yakni: kontinuitas dan 
diskontinuitas. Dalam ayat 36-37 (seperti yang telah diuraikan di atas), Rasul Paulus mengajak 
pembaca untuk melihat petani yang sedang menabur benih. Waktu biji gandum ditaburkan, biji 
tersebut harus mati atau busuk terlebih dahulu, setelah itu barulah dapat mengeluarkan batang 
gandum. Pada saat menabur biji gandum tidak akan mungkin yang tumbuh adalah pohon mangga. 
Oleh sebab itu dalam ayat 38, Rasul Paulus tegaskan: “tetapi Allah memberikan kepadanya suatu 
tubuh seperti yang dikehendaki-Nya: Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri”. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal ini Rasul Paulus mengemukakan prinsip kontinuitas 
dan diskontinuitas atas tubuh sebelum kematian dengan tubuh kebangkitan. Ioanes Rakhmat juga 
tahu akan hal itu. Biji gandum yang ditanam harus mati terlebih dahulu (diskontinuitas), akan tetapi 
yang akan tumbuh nantinya adalah pohon gandum juga dan tidak akan mungkin pohon mangga 
(kontinuitas). 

Dari kenyataan ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa Ioanes Rakhmat adalah orang yang 
tahu tentang kebenaran Alkitab, akan tetapi tidak mau tunduk dan mengakui kebenaran itu. Ioanes 
Rakhmat adalah orang yang gagal dalam melihat Alkitab secara utuh, karena dia hanya melihat yang 
tersurat dan menyepelekan makna yang tersirat. Oleh karena itu, Ioanes Rakhmat menjadi orang 
yang tidak memiliki sikap yang konsisten atau berpendirian yang teguh.  

Selain itu, ada juga alasan lain yang mengakibatkan Ioanes Rakhmat tidak lagi menjadikan 
Alkitab sebagai sumber kebenaran yang mutlak dan membuatnya tidak dapat melihat dengan benar 
setiap kebenaran yang ada di dalamnya, yakni: dengan adanya pengaruh dari paham-paham yang 
salah seperti: gnostisisme, humanisme, liberalisme dan pluralisme. 
 
2. Tubuh Yesus setelah bangkit sama dengan tubuh kebangkitan orang percaya, namun memiliki 

perbedaan 
 
Dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus menguraikan tentang kebangkitan kepada jemaat yang ada di 
Korintus. Dia mengawalinya dengan menerangkan kebangkitan Kristus (ay. 1-11); kemudian 
kebangkitan orang percaya (ay. 12-34); dan dia mengakhiri dengan menguraikan tubuh kebangkitan 
yang akan dimiliki oleh orang percaya pada saat dibangkitkan pada akhir zaman (ay. 35-58).  

Apakah tubuh Yesus setelah bangkit sama dengan tubuh kebangkitan yang dianugerahkan 
Allah kepada orang percaya? Menurut Ioanes Rakhmat, ‘tubuh kebangkitan dari orang-orang mati 
seperti yang digambarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:35-58 sama dengan tubuh kebangkitan 
Tuhan Yesus yang sudah terjadi (alinea keenam). Jadi, Ioanes Rakhmat beranggapan bahwa tubuh 
kebangkitan Yesus sama dengan tubuh kebangkitan orang percaya.  
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Pernyataan Ioanes Rakhmat di atas tidak salah namun perlu untuk diselidiki kembali 
kebenarannya. Pada saat Ioanes Rakhmat menyatakan hal ini, harus diketahui bahwa itu 
didasarkannya pada pernyataannya bahwa tubuh kebangkitan Yesus tidak sama dengan tubuh-Nya 
sebelum mati (diskontinuitas). Pendapat sepeti ini merupakan pendapat yang keliru karena sangat 
bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kebangkitan Yesus (Mat. 28; Mrk. 16; Luk. 24; Yoh. 20).  

Memang benar bahwa tubuh Yesus pada waktu bangkit sama dengan tubuh kebangkitan 
yang akan dimiliki oleh orang percaya nanti. Akan tetapi, Ioanes Rakhmat lupa bahwa sebenarnya 
kedua tubuh kebangkitan tersebut juga memiliki perbedaan meskipun dalam 1 Korintus 15:20, Rasul 
Paulus katakan bahwa kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung dari semua orang-orang 
percaya yang telah dan akan meninggal. Maksudnya adalah karena Yesus telah dibangkitkan maka 
pasti orang percaya juga akan dibangkitkan sama seperti Dia.  

Persamaannya, adalah bahwa tubuh Yesus merupakan tubuh yang tidak berdosa. Begitu pula 
dengan tubuh kebangkitan orang percaya, sudah tidak berdosa lagi, karena tubuh yang masih 
berdosa (masih tercemar keinginan-keinginan daging) tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah (1 
Kor. 15:50). Selain itu, tubuh Yesus setelah bangkit dengan tubuh kebangkitan orang percaya sama-
sama memiliki diskontinuitas dan kontinuitas dengan tubuh sebelumnya.  

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa tubuh Yesus setelah bangkit adalah tubuh-Nya pada 
waktu Dia lahir, melayani, disalibkan, mati dan dikuburkan. Hal ini terbukti pada waktu kebangkitan-
Nya ternyata membuat kubur-Nya kosong (Mat.28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). Namun 
tubuh orang percaya harus melalui proses alam terlebih dahulu, yakni: harus mati dan kembali 
menjadi debu. Nanti pada saat nafiri dibunyikan dan Kristus datang untuk kedua kalinya sebagai Raja 
barulah tubuh kebangkitan yang sudah dikuduskan dan sudah tidak berdosa lagi diberikan Allah 
kepada orang percaya.  

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa memang tubuh Yesus dan tubuh kebangkitan 
orang percaya tetap memiliki perbedaan dan persamaan. Oleh karena tubuh Yesus hanya tiga hari 
dalam kubur dan pada waktu dibangkitkan Allah, kubur-Nya jadi kosong. Hal ini mengindikasikan 
bahwa Yesus bangkit dengan tubuh-Nya yang lama. Sedangkan orang percaya bertahun-tahun 
bahkan berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun dalam kubur, sehingga tubuhnya sudah menjadi 
debu kembali karena dosa. Nanti setelah akhir zaman barulah mereka dibangkitkan dan 
dianugerahkan tubuh yang baru tetapi dengan wajah yang sama pada tubuh yang lama, hanya saja 
sudah tidak berdosa lagi. Sedangkan tubuh Yesus memang bebas dari dosa. 

Kesimpulannya, bahwa tubuh Yesus setelah bangkit memiliki persamaan dan perbedaan 
dengan tubuh kebangkitan orang percaya. Ini merupakan paradoks yang tidak dapat disangkali. 
Dengan demikian, Ioanes Rakhmat kembali gagal melihat Alkitab secara menyeluruh. Ioanes Rakhmat 
hanya melihat yang tersurat saja kemudian menyepelekan makna yang tersirat. Ioanes Rakhmat juga 
gagal dalam mengerti dan memahami paradoks yang terdapat dalam Alkitab.  
 
3. Tubuh Yesus setelah kebangkitan-Nya adalah tubuh-Nya sebelum kematian-Nya (kontinuitas), 

meskipun memiliki perbedaan (diskontinuitas) 
 
Ioanes Rakhmat memberikan kesimpulan bahwa tubuh kebangkitan Yesus Kristus pun berbeda 
secara radikal dari tubuh fisikal yang dimiliki-Nya sebelum kematian-Nya. Tubuh kebangkitan Yesus 
sudah tidak ada hubungannya lagi dengan tubuh yang fana yang dimiliki-Nya sebelum kebangkitan-
Nya (alinea 6). Dengan menganalisa pernyataan Ioanes Rakhmat di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa sebenarnya Ioanes Rakhmat mau berkata Yesus menggunakan tubuh yang lain pada waktu 
Dia bangkit, sehingga tubuh-Nya yang lama tetap ada dalam kubur dan kembali menjadi debu. 

Pernyataan seperti itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab sangat tegas 
mengajarkan bahwa pada waktu Yesus bangkit, kubur Yesus kosong (Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; 
Yoh. 20:6-7). Itu berarti bahwa pada waktu kebangkitan-Nya, Dia masih menggunakan tubuh-Nya 
yang lama. 

Bagaimana sebenarnya sifat tubuh Yesus setelah kebangkitan-Nya? Tubuh Yesus setelah 
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kebangkitan-Nya adalah tubuh jasmaniah. Hal ini tampak jelas dalam kisah Yesus makan ikan goreng 
setelah Dia bangkit (Luk. 24:42). Kemudian dalam kisah perjumpaan Yesus dengan para murid-murid-
Nya secara khusus pada waktu Dia memerintahkan Tomas menaruh jari-Nya di lubang paku pada 
tangan-Nya dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus (Luk. 24:39; Yoh. 20:20; 20:27).100 
Akan tetapi tubuh Yesus setelah kebangkitan-Nya juga adalah tubuh rohaniah. Hal ini sangat jelas 
kelihatan dalam hal penampakan Tuhan Yesus secara tiba-tiba sebagaimana Dia juga dapat 
menghilang tiba-tiba (Luk. 24:31, 36; Yoh. 20:19, 26 band. 1Kor. 15:44).101 Jelas sekali kelihatan sifat 
paradoks dalam tubuh Yesus setelah bangkit. 

Selain itu, tubuh Yesus setelah bangkit bersifat kontinuitas dengan tubuh-Nya yang dahulu. 
Hal ini tampak jelas dalam peristiwa Yesus makan ikan goreng (Luk.24:39, 43; Yoh. 20:20, 27) dan 
juga pada saat setelah kebangkitan-Nya ternyata para murid-murid-Nya masih bisa mengenali Yesus 
(Mat. 28:9, 17; Luk. 24:36-41; Yoh.20:20, 24-31).102 Kedua hal di atas sangat jelas menunjukkan 
prinsip kontinuitas pada tubuh Yesus setelah bangkit dan sebelum kebangkitan-Nya. 

Akan tetapi ternyata tubuh Yesus setelah kebangkitan juga bersifat diskontinuitas dengan 
tubuh-Nya yang lama. Hal ini sangat jelas dalam peristiwa penampakan Yesus yang tidak langsung 
dikenali oleh para murid-murid-Nya sendiri (Yoh. 20:15; 21:4; Mat. 28:17; Luk. 24:16). Selain itu, 
ternyata dalam penampakan Yesus secara tiba-tiba, bagaimana Ia pun dapat menghilang tiba-tiba 
(Luk. 24:31, 36; Yoh. 20:19, 26).103 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena tubuh Yesus setelah bangkit bersifat 
jasmaniah dan rohaniah, maka tubuh tersebut harus memiliki kontinuitas dan diskontinuitas dengan 
tubuh-Nya yang lama, ini sekali lagi menunjukkan konsepsi paradoks yang tidak dapat dihindari 
dalam memahami tubuh Yesus setelah kebangkitan-Nya. Konsep paradoks ini harus tetap dibiarkan 
seperti itu atau harus diterima apa adanya. Sangat keliru apabila membuang atau menyingkirkan 
salah satu segi supaya tampak lebih logis atau lebih mudah dipahami dengan rasio. 

Ternyata hal inilah yang Ioanes Rakhmat ingin terapkan dalam memahami tubuh Yesus 
setelah kebangkitan-Nya, agar kelihatan lebih logis. Ioanes Rakhmat membuang salah satu aspek, 
yakni kontinuitas. Sehingga dia menyatakan bahwa tubuh Yesus setelah bangkit bersifat 
diskontinuitas dengan tubuh sebelum kematian-Nya. Kemungkinan Ioanes Rakhmat beranggapan 
bahwa tubuh Yesus yang lama juga sama dengan tubuh manusia yang lain, sehingga dia mengatakan 
bahwa tidak mungkin tubuh yang fana, Yesus gunakan lagi setelah kebangkitan-Nya. Ioanes Rakhmat 
menyepelekan kesaksian Alkitab tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan Alkitab mengajarkan 
bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan intim antara Maria dengan Yusuf. Dia 
hidup dalam ketidakberdosaan dan berbeda dengan manusia yang lain (Mat. 1:20). Maka tubuh-Nya 
bukanlah tubuh yang fana, melainkan tubuh kekal. Jadi, merupakan suatu kekeliruan yang besar 
apabila Ioanes Rakhmat menyangkal akan adanya kontinuitas antara tubuh Yesus sebelum dengan 
sesudah kematian-Nya.  

Stephen Tong mengatakan bahwa: Yesus adalah Juruselamat karena Ia tidak berdosa. Ini 
merupakan salah satu syarat seorang Juruselamat.104 Jadi, dapat disimpulkan bahwa tubuh lama 
Yesus adalah tubuh yang tidak berdosa, maka tidak ada yang salah jika pada waktu kebangkitan-Nya, 
Dia menggunakan tubuh tersebut untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga dan memerintah sebagai 
Raja.  

Dengan demikian, pernyataan Ioanes Rakhmat bahwa tubuh Yesus setelah bangkit hanya 
bersifat diskontinuitas dengan tubuh-Nya yang lama merupakan pernyataan yang tidak lengkap dan 
keliru. Selain itu, karena Ioanes Rakhmat menyatakan hal itu di atas dasar pemahaman yang salah 
tentang natur Kristus. Maka ajaran Ioanes Rakhmat adalah ajaran sesat karena sangat bertentangan 
dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus tidak berdosa (Ibr. 7:26). 
 

                                                           
100 Adji A. Sutama, Yesus Tidak Bangkit ?, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 167. 
101 Ibid. 
102 Ibid, hlm. 168. 
103 Ibid, hlm. 168-169. 
104 Stephen Tong, Yesus Kristus Juruselamat Dunia, (Surabaya: Momentum, 2004), hlm. 111. 
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4. Gereja bukan tubuh kebangkitan Yesus 
 
Menurut Ioanes Rakhmat, bahwa meskipun tulang-belulang Yesus tertinggal di bumi, akan tetapi 
kebangkitan Yesus tetap dan telah berlangsung, oleh karena Yesus tetap hidup dan hadir dalam 
tubuh kebangkitan-Nya yakni gereja-Nya (alinea kedelapan). 

Alkitab memang mengajarkan bahwa gereja atau orang percaya adalah tubuh Kristus (1 Kor. 
12:27). Akan tetapi, Alkitab juga mengajarkan bahwa kebangkitan-Nya membuat kubur-Nya kosong 
(Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). Hal ini mengindikasikan bahwa Yesus bangkit dengan 
tubuh-Nya sejak lahir, hidup melayani, disalibkan, dan mati.  

Jadi, apabila Ioanes Rakhmat menyatakan bahwa tubuh kebangkitan Yesus adalah gereja-Nya 
merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Oleh karena Alkitab 
tidak pernah mengajarkan hal tersebut, dan tidak terdapat satu ayat pun dalam Alkitab yang 
menyatakan bahwa meskipun tubuh Yesus tertinggal di bumi, tetapi kebangkitan-Nya tetap dan telah 
berlangsung. Justru Alkitab mengajarkan bahwa kebangkitan-Nya membuat kubur-Nya kosong (Mat. 
28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). 

Jadi memang bahwa gereja adalah tubuh Kristus, tetapi gereja bukan tubuh kebangkitan 
Yesus. Gereja merupakan tubuh Yesus dalam pengertian rohani. Oleh karena itu gereja bukanlah 
tubuh kebangkitan-Nya. 

Apabila Ioanes Rakhmat memahami gereja sebagai kebangkitan Yesus, itu berarti Ioanes 
Rakhmat percaya bahwa Yesus hanya bangkit dalam pengertian rohani, bukan dalam suatu peristiwa 
yang historis. Pemahaman seperti ini jelas adalah pemahaman yang salah dan sesat. 
 
 

2.2. Problematika kebenaran makam keluarga Yesus 
 
Penemuan makam keluarga di Talpiot yang disinyalir sebagai makam Yesus dan keluarga-Nya menim-
bulkan keresahan dan kemarahan sebagian besar orang Kristen di seluruh dunia, oleh karena pene-
muan tersebut menyimpulkan beberapa hal yang sangat bertentangan dengan iman Kristen yang 
didasarkan pada ajaran Alkitab. Kesimpulan-kesimpulan tersebut, antara lain: Yesus tidak bangkit 
oleh karena tulang belulang-Nya telah ditemukan; Yesus menikah dengan Maria Magdalena; dan 
Yesus mempunyai seorang putra hasil perkawinan-Nya dengan Maria Magdalena, yang bernama 
Yudas.  
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan sebelumnya (bab2). Dalam bab 
tersebut, telah dijelaskan tentang adanya keterkaitan antara temuan makam Talpiot dengan teori 
kebangkitan metafora dari Ioanes Rakhmat. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kekeliruan yang 
terdapat dalam penemuan makam tersebut. Kekeliruan-kekeliruan tersebut juga sekaligus akan 
membuktikan bahwa makam keluarga yang ditemukan di Talpiot bukanlah makam Yesus dan 
keluarga-Nya.  
 
 

A. Kekeliruan dalam perspektif statistik 
 
James Cameron mengklaim bahwa menurut ahli statistik, Andrey Feuerverger, profesor statistik 
Universitas Toronto, mengatakan bahwa kemungkinan ada komposisi keluarga seperti keluarga Yesus 
adalah 1:600, dan kalau osuari Yakobus dimasukkan akan menjadi 1:30.000. Sedangkan James D. 
Tabor memberi taksiran yang lebih bombastis lagi, dengan mengemukakan 1:250.000.105 Dengan 
demikian, mereka menyimpulkan makam di Talpiot sebagai makam Yesus dan keluarga-Nya oleh 
karena bertitik tolak dari data statistik di atas. 

                                                           
105 Herlianto2, Kubur Yesus Ditemukan?, (Bandung: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 27. 
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 Statistik di atas didasarkan pengandaian nama-nama yang terdapat pada osuarium-osuarium 
yang telah ditemukan selama ini, karena jika nama itu diperluas kepada masyarakat yang luas, tentu 
hasil perbandingannya akan berbeda.106 
 Namun pengakuan Feuerverger dalam berita di situsnya ‘Dear Statistical Colleage’ (4 Maret 
2007), dia menulis: saya sekarang percaya bahwa saya tidak seharusnya mengambil kesimpulan 
yang mengkaitkan kuburan itu dengan keluarga dalam Perjanjian Baru.107 
 Di samping itu perlu untuk dicatat bahwa nama-nama Yesus, Maria dan Yusuf sangat umum 
pada abad pertama. Kira-kira 25% dari kaum wanita pada zaman Yesus bernama Maria. Nama Yusuf 
juga merupakan nama yang umum pada waktu itu, dan kira-kira 1 diantara 10 lelaki bernama 
‘Yesua’.108 

Dengan demikian tampak sekali bahwa metode statistik yang dipakai oleh James Cameron cs 
untuk membuktikan makam Talpiot sebagai makam Yesus dan keluarga-Nya, memiliki kelemahan 
dan kekeliruan. Oleh karena ahli statistik yang jasanya dipakai Cameron untuk membenarkan 
kesimpulannya, ternyata juga percaya bahkan menyimpulkan bahwa makam Talpiot tidak berkaitan 
sama sekali dengan makam Yesus dalam Perjanjian Baru. 

Jadi, data statistik yang dikemukakan oleh Cameron hanya merupakan hasil rekayasanya 
sendiri dengan dibantu orang-orang yang memang punya tujuan sama dengan dia, yakni mencari 
keuntungan dengan cara menyebar luaskan isu-isu yang sesat dan kontroversi tentang Pribadi Yesus. 
 
 

B. Kekeliruan dalam perspektif DNA 
 
Menurut Cameron, ahli DNA telah memeriksa DNA dari residue tulang dalam osuarium Yesus dan 
Mariamene dan menemukan bahwa keduanya tidak berasal dari ibu yang sama (maternal linkage), 
sehingga disimpulkan bahwa keduanya suami-istri, karena ditemukan dalam satu makam keluarga.109 
 Namun kemudian, Carney Matheson, ahli DNA yang dimintai jasanya oleh Cameron untuk 
meneliti DNA tulang yang ada dalam osuarium Yesus dan Mariamene menyangkal mengaitkan Yesus 
dan Mariamene sebagai suami istri.110 Ted Koppel menulis dalam bukunya, “The Lost Tomb of Jesus – 
A Critical Look”, surat pengakuan tertulis Matheson yang menyebutkan bahwa ‘kita tidak dapat 
melakukan tes untuk menunjuk ikatan perkawinan’.111 
 Dengan demikian sekali lagi Cameron mengemukakan suatu pendapat yang sangat 
bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena Matheson sendiri menyatakan bahwa 
meskipun DNA Yesus dan Mariamene tidak sama, akan tetapi tidak bisa dan tidak mungkin untuk 
menyimpulkan bahwa mereka adalah suami-istri. Atau dengan kata lain, pernyataan Cameron 
merupakan pernyataan yang terburu-buru. 
 Seorang ahli DNA sendiri yang langsung meneliti DNA pada kedua osuarium tersebut 
menyatakan suatu pernyataan yang menolak kesimpulan bahwa kemungkinan Yesus dan Mariamene 
suami-istri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan Cameron lebih bersifat subjektif 
dan tidak dapat dipercaya kebenarannya. Bisa jadi semuanya itu adalah hasil rekayasa dari Cameron 
untuk memperoleh suatu keuntungan. 
 
 

C. Kekeliruan dalam perspektif tradisi Yahudi 
 
Menurut adat istiadat Yahudi, orang mati harus dikuburkan di kota asalnya. Jadi seharusnya makam 
keluarga Yusuf dan Maria berada di Nazaret dan bukan di Yerusalem. Peneliti Timur Tengah dan 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid, hlm. 28. 
108 Sumber: Artikel ‘Makam Keluarga Yesus Fakta atau Dongeng?’, hlm. 3. 
109 Herlianto, Op. Cit., hlm. 28. 
110 Ibid. 
111 Ibid, hlm. 29. 
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antropolog Biblika, Joe Zias menyatakan bahwa makam itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya 
dengan Yesus. Oleh karena Yesus dikenal sebagai orang Nazaret, bukan Yesus dari Yerusalem. 
Seandainya keluarga-Nya cukup berada sehingga wajar apabila memiliki sebuah tempat pemakaman. 
Akan tetapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya karena ternyata Yusuf (ayah Yesus) hanyalah 
seorang tukang kayu, makanya sangat tidak logis jika bisa membuat makam keluarga yang standar 
nilainya untuk orang kaya.112 Selain itu, dalam pandangan orang Yahudi, Yesus adalah ‘narapidana’ 
atau penjahat. Dalam tradisi mereka (orang Yahudi), penjahat diharamkan untuk dikuburkan secara 
layak, bahkan tidak mungkin akan memiliki kuburan yang mewah seperti makam di Talpiot. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi Yahudi pun menolak apabila makam 
keluarga di Talpiot, sebelah selatan Yerusalem, adalah makam Yesus dan keluarga-Nya. 
 
 

D. Kekeliruan dalam perspektif para ahli 
 
Berikut ini dipaparkan pendapat para ahli yang mengungkap kelemahan-kelemahan dari anggapan 
Cameron cs bahwa makam keluarga di Talpiot adalah makam keluarga Yesus. Pendapat-pendapat 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 Craig Evans, penulis buku Jesus and the Ossuaries, menurutnya makam itu seharusnya 
menyimpan tulang dari sekitar 35 orang, dan kira-kira setengahnya adalah dari osuarium-osuarium 
yang dipublikasikan oleh Cameron cs. Sehingga dia menyimpulkan bahwa ada kontaminasi113 besar 
dalam situs ini.114  
 Stephen Pfann, seorang ahli biblika pada University of The Holy Land di Yerusalem, juga tidak 
dapat memastikan apakah nama “Yesus” pada osuarium itu telah dibaca dengan benar. Ia merasa 
nama itu lebih mirip Hanun115. Tulisan Semitik kuno memang sulit untuk dibaca.116 
 Darrell Bock, seorang ahli Perjanjian Baru, mengemukakan bahwa tidak mungkin makam 
keluarga di Talpiot adalah makam keluarga Yesus. Oleh karena tidak mungkin keluarga dan para 
pengikut Yesus mengubur tulang-tulang-Nya di tanah keluarga dan kemudian berbalik dan 
memberikan kesaksian bahwa Ia telah bangkit secara fisik dari kematian.117 
 William Dever, seorang ahli arkeologi dan antropologi Timur Tengah, yang telah bekerja 
bersama arkeolog-arkeolog Israel selama 50 tahun, mengatakan bahwa para ahli telah mengetahui 
tentang osuarium-osuarium itu bertahun-tahun lamanya. Kenyataannya bahwa hal itu diabaikan jelas 
menunjukkan bahwa itu tidak dianggap penting. Tambahnya lagi bahwa kalau bukan karena 
menyesatkan banyak orang, hal itu sebenarnya sesuatu yang menggelikan.118 
  Melihat pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang 
mengatakan makam keluarga di Talpiot adalah makam Yesus dan keluarga-Nya merupakan pendapat 
yang terburu-buru. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan memberi indikasi bahwa 
semuanya itu hanyalah rekayasa belaka yang dibuat Cameron cs untuk mencari ketenaran. Hal ini 
telah dibuktikan sendiri oleh para ahli yang memang berkompeten dalam bidang ini. 
 
 

E. Kesalahan dalam perspektif Alkitab 
 
Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bangkit dan kebangkitan-Nya bukanlah kebangkitan roh melainkan 
kebangkitan tubuh (Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). Dengan demikian, tidak mungkin 

                                                           
112 Artikel ‘Makam Keluarga Yesus Fakta atau Dongeng?, Op. Cit., hlm. 4. 
113 Kontaminasi adalah pengotoran, pencemaran, (khususnya karena kemasukan unsur-unsur dari luar). (Sumber: KBBI, hlm. 591. 
114 Artikel ‘Makam Keluarga Yesus Fakta atau Dongeng?’, Op. Cit., hlm. 3. 
115 Hanun (‘baik hati’) [1] Raja Amon yang melibatkan orang-orang Amon dalam perang yang membawa malapetaka melawan Daud (2 Sam. 
10:1-6); [2] Seseorang yang memperbaiki tembok Yerusalem (Neh. 3:30); [3] Seseorang yang memperbaiki gerbang Lebak di Yerusalem 
(Neh. 3:13). Sumber: Ensiklopedia Alkitab, Gandum Mas, Malang, 1995, hlm. 1339. 
116 Ibid.  
117 Artikel, Op. cit., hlm. 5-6. 
118 Ibid, hlm. 6. 
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tulang-tulang Yesus masih dapat ditemukan di bumi. Jadi, tulang-tulang yang terdapat di makam 
Talpiot bukanlah tulang-tulang Yesus.  
 Alkitab mengajarkan bahwa Yesus tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Yesus hidup 
sebagai manusia selama 33 ½ tahun dan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan 
bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena atau pun dengan perempuan lain. Maria Magdalena 
hanyalah pengikut-Nya yang sangat mengasihi Yesus dan Yesus pun mengasihinya. 

Dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mengatakan makam Talpiot adalah makam Yesus 
dan keluarga-Nya merupakan pendapat yang keliru dan sesat. Alkitab adalah Firman Allah yang tidak 
akan mungkin mengandung kesalahan. Kesaksian Alkitab tentang Pribadi dan kebangkitan-Nya 
merupakan kesaksian yang tidak terbantahkan karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak atau 
kebenaran yang sesungguhnya (band. Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20: 6-7). 
 
 

2.3. Bukti-bukti Alkitab tentang kebangkitan historis Yesus 
 
Bukti-bukti Alkitab tentang kebangkitan Yesus adalah bukti mutlak yang tidak diragukan lagi keab-
sahannya. Oleh karena Alkitab adalah Firman Tuhan yang diwahyukan Tuhan Allah kepada para nabi, 
para rasul, dan para penulis Alkitab yang lain. Alkitab tidak mengandung sedikit pun kesalahan, jadi 
tidak ada kisah yang dicatat para penulis Alkitab yang tidak nyata, melainkan semua adalah kisah 
yang historis. Apabila ingin memperoleh suatu sumber yang otentik tentang peristiwa kebangkitan 
Yesus, harus kembali kepada Alkitab (back to the Bible). Berikut ini adalah bukti-bukti tentang 
kebangkitan Yesus yang dicatat oleh para penulis kitab Injil. 
 
 

A. Matius 28:6 
 
Matius 28:1-10 secara khusus menerangkan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 
mengawalinya dengan memberi keterangan waktu ‘setelah hari Sabat lewat’ dan ‘menjelang 
menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu’. Menurut Newman, keterangan yang pertama 
cukup jelas maksudnya bahwa hari Sabat sudah berakhir, namun keterangan yang kedua tidak begitu 
jelas. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Newman tidak jelas maksudnya dalam ayat di atas, 
penulis juga tidak dapat mengerti dan memahaminya. Menurut orang Yahudi hari dimulai pada saat 
matahari terbenam.119 Namun apabila membaca dalam Alkitab BIS, di sana dengan jelas dikatakan 
bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu (BIS=’pada hari minggu pagi-pagi sekali’).  

Dalam ayat 2, Matius mencatat bahwa ada malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu 
penutup makam Yesus kemudian menggulingkannya lalu duduk di atas batu tersebut. Ayat 3 
menjelaskan bahwa wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ketika 
malaikat Tuhan itu hadir di makam Yesus, ada tiga peristiwa yang terjadi dalam catatan Matius, 
yakni: (1) gempa bumi yang hebat (ay. 2), (2) batu penutup makam Yesus terbuka (ay. 2), (3) para 
penjaga kubur menjadi ketakutan dan tergeletak di tanah seperti orang mati.  

Apabila kronologis peristiwa dianalisis dari ayat 1-4, kemungkinan besar bahwa pada waktu 
itu Maria Magdalena dan Maria yang lain terlebih dahulu hadir di makam Yesus dari malaikat Tuhan 
itu. Jadi, apabila seperti itu maka para perempuan itu pasti menyaksikan ketiga peristiwa yang terjadi 
di kubur Yesus. Oleh karena memang semua peristiwa dari ayat 1-4 terjadi dalam waktu hampir 
bersamaan. Pada saat para wanita itu mengalami ketakutan yang luar biasa, malaikat Tuhan itu 
berkata bahwa ‘Janganlah kamu takut..............’(ay. 5). Pernyataan malaikat Tuhan ini berguna untuk 
menghilangkan rasa takut yang ada pada para perempuan itu. Dan dalam ayat 1-4 ditemukan ada 
dua kemungkinan yang menyebabkan para perempuan itu mengalami ketakukan yang luar biasa, 
yakni: (1) dengan menyaksikan semua peristiwa yang dahsyat pada waktu itu, (2) melihat 

                                                           
119 Barclay M. Newman dan Philip C. Stine, Pedoman Penerjemahan Injil Matius, (Jakarta: LAI, 1998), hlm. 860. 
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penampakan malaikat Tuhan dengan wajah yang berkilau bagaikan kilat dan pakaian yang putih 
bagaikan salju. 

Ayat 6 merupakan ayat kunci dari bagian ini (Mat. 28:1-10). Oleh karena dalam ayat inilah 
tercatat berita tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ayat 5-7 merupakan satu kesatuan karena 
dalam ketiga ayat ini merupakan perkataan malaikat Tuhan kepada para perempuan. 
 
Ayat 6: 

“οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο”120 Ia tidak ada di sini, sebab 
Ia telah dibangkitkan seperti Ia telah mengatakan; mari lihatlah tempat di mana Ia berbaring.)121 
 Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut: 
 

Alkitab Terjemahan Baru Alkitab Terjemahan BIS Alkitab Terjemahan Lama 

“Ia tidak ada di sini, sebab Ia 
telah bangkit, sama seperti 
yang telah dikatakan-Nya. Mari, 
lihatlah tempatnya Ia 
dibaringkan.”122 

“Ia tidak ada di sini. Ia sudah 
bangkit seperti yang sudah 
dikatakan-Nya dahulu. Mari 
lihatlah tempat Ia 
berbaring.”123 

“Tiadalah Ia di sini, karena Ia 
sudah bangkit seperti kata-Nya 
dahulu. Mari kamu, lihatlah 
tempat Tuhan sudah terbaring 
itu.”124 

 
Dengan memperhatikan dan menganalisis ketiga versi terjemahan di atas, maka disimpulkan bahwa 
ada dua hal utama yang harus diperhatikan yang Matius catat dan ingin sampaikan dalam ayat 6 ini, 
yakni: (a) kubur Yesus kosong, dan (b) kubur Yesus kosong karena Ia telah dibangkitkan. 
 

1. Kubur Yesus kosong (οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο/ Ia 
tidak ada di sini, .....mari lihatlah tempat di mana Ia berbaring) 

 
Apabila melihat dari Alkitab bahasa Yunani, maka kalimat dalam ayat ini (ayat 6) diawali dengan kata 

‘οὐκ’ (ouk) berarti ‘not’ dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia berarti ‘tidak atau 
bukan’.125 Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kata ini ditempatkan setelah kata ganti orang 
ketiga tunggal (Ia tidak ada di sini / TB dan BIS); kecuali dalam Alkitab TL, arti kata ini juga berada di 
depan atau awal kalimat. Meski dalam berbagai macam terjemahan dilihat beragam versi letak dari 
kata ini, akan tetapi sangat perlu untuk memperhatikan jenis kata ini, yakni sebagai kata keterangan 
yang bersifat negatif (negative adverb)126. Kata keterangan dalam bahasa Yunani adalah kata yang 
dipakai untuk menjelaskan kata kerja.127 Menurut William D. Mounce, adverbia (kata keterangan) 
adalah suatu tata bahasa (participle) yang cocok dengan kata benda atau kata ganti di dalam kalimat. 
Akan tetapi, tindakannya menggambarkan participle (tata bahasa) secara langsung ke arah kata 
kerja.128  

 Kata ‘ἔστιν’ (estin) berarti ‘Ia ada’. Kata ‘ἔστιν’ (estin) merupakan kata kerja indikatif aktif 

orang ketiga tunggal (singular). Kata ‘οὐκ ἔστιν’ (ouk estin) tidak dapat dipisahkan, karena saling 
terkait satu sama lain. Sehingga kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kedua kata ini 
diartikan ‘Ia tidak ada’. ‘Ia’ adalah ‘Yesus’ yang dalam konteks ini sebagai orang ketiga tunggal. 

Malaikat Tuhan sebagai orang pertama, dan para perempuan sebagai orang kedua. Jadi, kata “οὐκ 

ἔστιν “ ingin mengatakan bahwa Yesus benar-benar sudah tidak ada. Dimana? Mengapa? Kata “ὧδε” 
(hode) juga merupakan kata keterangan (adverb)129. Dalam bahasa Indonesia kata ini diterjemahkan 

                                                           
120 Alkitab Yunani – Indonesia (Jakarta: LAI, 2002), hlm. 228. 
121 Hasan Sutanto1, P B I K, (Jakarta: LAI, 2004), hlm. 176. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Alkitab Terjemahan Lama (Jakarta: LAI, 2003), hlm. 48. 
125 J. W. Wenham, Bahasa Yunani Koine, (Malang: SAAT, 1987) hlm. 26. 
126 Wesley J. Perschbacher, The New Analytical Greek Lexicon, (USA: Hendrickson Publishers, 1990), hlm. 299. 
127 Yusuf Agustinus Lifire, Diktat: Ikhtisar Tata Bahasa Yunani Perjanjian Baru, (Jakarta: SETIA, 2008), hlm. 29. 
128 William D. Mounce, Basic of Biblical Greek Grammar, (Michigan: Zonderven, Grand Rapids, 2003), hlm. 275. 
129Perchbacher, Op. Cit., hlm. 444 
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‘di sini’. Dengan demikian kata ini ingin memberi keterangan tempat. ‘Di sini’ bisa berarti ‘di dalam 
kubur ini’; karena peristiwa ini terjadi di kubur Yesus. 
 Jadi, malaikat Tuhan itu ingin berkata kepada para perempuan itu bahwa kubur Yesus 

kosong. Kata “οὐκ ἔστιν ὧδε” atau “Ia tidak ada di sini” merupakan suatu pernyataan dari malaikat 
Tuhan kepada para perempuan untuk memberitahukan bahwa ‘Ia (Yesus) yang dalam konteks ini 
sebagai orang ketiga tunggal, benar-benar sudah tidak ada. Oleh karena kalimat ini mengandung 
kasus indikatif yang menyatakan suatu peristiwa yang sebenarnya. Yesus sungguh tidak ada dan 
benar-benar tidak ada lagi dalam arti bahwa kubur itu telah kosong.  
 Kemudian ayat 6 ini, Matius mengakhiri dengan satu pernyataan dari malaikat Tuhan kepada 
para perempuan itu untuk meyakinkan mereka tentang pernyataan bahwa ‘kubur Yesus benar-benar 
kosong’ seperti yang malaikat telah beritakan. Jadi ada kemungkinan pada waktu percakapan antara 
malaikat Tuhan dengan para perempuan itu terjadi di luar kubur Yesus. Dan pada waktu malaikat 
Tuhan itu memberitakan kepada mereka bahwa kubur Yesus kosong, kemungkinan mereka masih 
ragu atau kurang percaya.  

 Sehingga malaikat Tuhan itu perlu untuk meyakinkan mereka dengan mengatakan, “δεῦτε 

ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο (deute idete ton topon hopou ekeito) atau dalam bahasa Indonesia berarti 
“mari lihatlah tempat dimana Ia berbaring”. Ini merupakan perkataan malaikat Tuhan kepada para 
perempuan yang skeptik atau ragu agar menjadi percaya dan yakin. Dalam Alkitab TL, berbunyi: 
“marilah kamu, lihatlah tempat Tuhan itu berbaring”. Dalam Alkitab TB, berbunyi: “Mari, lihatlah 
dimana Ia berbaring”. Sedangkan dalam Alkitab BIS, berbunyi: “mari lihat tempatnya Ia dibaringkan”. 
Ketiga versi terjemahan di atas memang tampak ada sedikit perbedaan. Dalam Alkitab BIS, lebih 
menonjolkan bentuk pasif, yakni: “Ia dibaringkan”. Apabila membaca dengan lebih teliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada waktu Yesus mati dan dikuburkan, ada orang lain yang menguburkan-Nya 
atau membaringkan mayat-Nya di tempat itu. Bukan berarti Alkitab TB dan TL ingin menjelaskan 
bahwa Yesus menguburkan diri-Nya sendiri, tanpa bantuan orang lain.  

 Kata “δεῦτε” merupakan kata sifat keterangan yang mengandung unsur perintah dalam 

bentuk lampau aktif kepada orang kedua jamak (plural). Dalam bahasa Indonesia, kata “δεῦτε” berarti 
“mari”, dan dalam NIV diterjemahkan dengan kata “come”.130 

 Kata “ἴδετε” merupakan kata kerja aktif yang mengandung unsur perintah (imperatif) yang 

sudah terjadi kepada orang kedua jamak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata “ἴδετε” berarti 
“lihatlah”. Sedangkan dalam NIV, diterjemahkan “see”.131 

 Kata “τὸν” merupakan kata sandang tertentu dalam bahasa Yunani bagi sesuatu yang 

maskulin tunggal pada kasus akusatif.132 Kata “τόπον” merupakan kata benda maskulin tunggal yang 
berfungsi untuk melanjutkan objek dalam suatu kalimat yang punya arah atau tujuan.133 Dalam 

terjemahan bahasa Indonesia, kata “τόπον” berarti “tempat”. Sedangkan dalam NIV diterjemahkan 
“the place”.134 

 Kata “ὅπου” (hopou) merupakan kata keterangan (adverb) dalam kalimat atau ayat ini 

berfungsi sebagai kata pelengkap. Dalam bahasa Indonesia, kata “ὅπου” (hopou) diterjemahkan 
“dimana”. 

 Kata ἔκειτο merupakan kata kerja untuk menyatakan suatu peristiwa yang lampau sedang 
terjadi (imperfek) dalam bentuk pasif kepada orang ketiga tunggal (singular). Dalam terjemahan 
bahasa Indonesia kata ini berarti “Ia berbaring”. Akan tetapi lebih cocok jika diterjemahkan “Ia 
dibaringkan dahulu”. 
 Kesimpulannya bahwa malaikat Tuhan itu sebenarnya ingin mengatakan “Hai perempuan-
perempuan, marilah dan lihatlah tempat Yesus dahulu dibaringkan atau dikuburkan”. Ini merupakan 
kalimat yang mengandung unsur perintah, untuk membuktikan bahwa kubur Yesus benar-benar 
kosong. Kalimat perintah ini sangat dibutuhkan para perempuan itu karena kondisi mereka sedang 

                                                           
130 Hasan Sutanto1, Loc. Cit. 
131 Ibid. 
132 Wenham, Op. Cit., hlm. 12 
133 Ibid, hlm. 24 
134 Hasan Sutanto1, Loc. Cit. 
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dalam keadaan ragu. Jadi, malaikat Tuhan itu mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan bukti 
kepada mereka bahwa kubur Yesus benar-benar kosong. 
 

2. Kubur Yesus kosong, karena Ia telah dibangkitkan (ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν /Sebab Ia telah 
dibangkitkan seperti Ia telah mengatakan;) 

 
Mengapa kubur Yesus kosong? Matius juga menerangkan jawabannya dalam ayat 6. Setelah malaikat 
Tuhan itu mengkonfirmasikan tentang kubur kosong kepada para perempuan serta mengajak atau 
memerintahkan para perempuan itu untuk melihat sendiri makam Yesus yang telah kosong. Akan 
tetapi tidak hanya sampai disitu, malaikat juga mengkonfirmasikan bahwa kubur itu kosong 
disebabkan Yesus telah bangkit. Bukan karena tubuh-Nya dicuri atau dipindahkan oleh orang. Oleh 
sebab itu, pernyataan malaikat selanjutnya sangat dibutuhkan dan sangat penting karena pernyataan 
itu tidak hanya menentang ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit; kubur-
Nya kosong karena mayat-Nya dicuri atau dipindahkan (band. Mat. 28:11-15), akan tetapi sekaligus 
menyatakan bahwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang historis karena benar-benar 
terjadi.  

 Kalimat ἠγέρθη135 γὰρ καθὼς εἶπεν atau “sebab Ia telah dibangkitkan, sama seperti yang 
dikatakan-Nya”. Kalimat ini merupakan konfirmasi dari malaikat Tuhan kepada para perempuan 

bahwa kubur Yesus kosong, karena Dia telah bangkit. Kata “ἠγέρθη” merupakan kata kerja pasif yang 
bersifat indikatif dalam bentuk lampau untuk orang ketiga tunggal (singular). Terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia adalah “Ia telah dibangkitkan”. Namun setelah melihat dan manganalisis kasus-
kasus yang terkandung di dalamnya, maka sebenarnya kata ini dapat berarti “Yesus benar-benar 
telah dibangkitkan”. Kasus indikatif yang terdapat dalam kata ini ingin menegaskan bahwa 
kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa yang historis karena benar-benar terjadi. 

Kata “εἶπεν” (eipen) merupakan kata kerja aktif dalam bentuk indikatif lampau orang ketiga 
tunggal. Meskipun dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia berbunyi: “Ia telah mengatakan”, 
akan tetapi kata ini dalam arti yang sebenarnya berbunyi: “Ia (Yesus) dahulu benar-benar pernah 
mengatakan bahwa Ia akan dibangkitkan”. Jadi, peristiwa kebangkitan Yesus juga sudah pernah 
dikatakan-Nya kepada para murid-Nya sebelum kematian-Nya (band. Mrk. 10:34). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus merupakan 
peristiwa yang historis, dan bukan dongeng, mitos, metafora dan lain-lain. Dengan kebangkitan-Nya 
membuat kubur-Nya kosong. Seperti dalam Matius 28:6 katakan bahwa Ia (Yesus) benar-benar tidak 
ada di kubur ini, karena Ia benar-benar telah dibangkitkan. Hal ini berarti pada waktu Dia bangkit, 
bukan hanya Roh-Nya yang bangkit136, akan tetapi Yesus bangkit dengan tubuh-Nya pada waktu 
disalibkan, mati dan dikuburkan. 

Berikut ini juga merupakan kesaksian Markus tentang kebangkitan Yesus yang historis yang 
terdapat dalam Markus 16:1-8. 
 
 

B. Markus 16:6 
 
Markus 16:1-8 merupakan pasal yang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Namun dalam 
pembahasannya tentang kebangkitan Yesus, dalam ayat 8, Markus menutupnya dengan sikap takut 
yang dialami oleh para perempuan sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa tentang setiap peristiwa 
yang mereka saksikan di kubur Yesus. Menurut Philip Van Linden bahwa: dengan mengakhiri secara 
demikian, Markus sebenarnya mengundang para pembacanya untuk masuk dan menggantikan 

                                                           
135 Menurut Osborne, “Kemenangan ‘Ia telah dibangkitkan’ adalah sebuah bentuk pasif ilahi; Allah telah membangkitkan Yesus dari kubur” 
(Osborne 2010, 1067). 
136 Apabila dipahami bahwa Yesus hanya bangkit dalam roh-Nya saja, dan tidak bangkit dengan tubuh. Maka sama saja menyangkal atau 
tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang sangat keliru 
atau sangat tidak alkitabiah. 
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kedudukan para perempuan di makam kosong. Oleh karena itu para perempuan gagal 
menyampaikan pesan yang mereka terima dari utusan Allah.137 
 Dikatakan juga bahwa ayat 8 dari pasal ini merupakan ayat penutup dari Injil Markus. Padahal 
apabila dibaca dalam Alkitab, Markus 16 mempunyai 20 ayat. Ternyata menurut para ahli bahwa ayat 
9-20 ditambahkan pada Injil Markus di kemudian hari oleh karena mereka tidak percaya bahwa 
Markus mengakhiri Injil dengan situasi seperti itu.138 
  Markus memberi keterangan bahwa setelah hari Sabat lewat, para perempuan itu, yakni: 
Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-
rempah untuk meminyaki jenazah Yesus (ay. 1). Menurut Jacob van Bruggen bahwa dalam ayat ini 
muncul nama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yoses. Dalam Markus 15:47, ia (Markus) 
menyebut nama anaknya yang satu (Yoses), sedangkan dalam Markus1 16:1 dengan nama anaknya 
yang satu lagi. Selain mereka, hadir juga Salome yang tidak ada waktu pemakaman. Mungkin dia ikut 
bersama anaknya, Yohanes, ketika anaknya itu pulang dengan ibu Yesus dari Golgota (Yoh. 19:25-
27).139  
 Dalam ayat 2 Markus menulis bahwa ‘mereka berangkat pagi-pagi benar’ dan ia 
menambahkan ‘setelah matahari terbit’. Dalam Yohanes 20:1, dijelaskan bahwa mereka berangkat 
ketika hari masih gelap dan kemudian di dalam Matius 28:1 dan Lukas 24:1 menjelaskan bahwa 
mereka tiba di kuburan ketika fajar mulai menyingsing. Apabila melihat penjelasan dari keempat Injil 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keempatnya saling melengkapi. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa para perempuan itu berangkat ke kubur ketika hari masih gelap, dan tiba di kubur 
pada waktu fajar atau matahari sudah mulai terbit, kemungkinan sekitar jam 6 pagi. 
 Ayat 3 mengindikasikan munculnya sikap skeptik dalam diri mereka karena dari dalam ayat 1 
dinyatakan Markus bahwa mereka hendak ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-
rempah. Akan tetapi hal itu tidak akan mungkin terwujud dan mereka pun ragu oleh karena kubur itu 
ditutup dengan sebuah batu yang besar (band. ay. 4).  

Namun dalam ayat 4 merupakan jawaban dari keragu-raguan yang muncul dalam ayat 
sebelumnya. Akhirnya ketika melihat dari dekat, ternyata batu besar itu telah terguling. 
Kemungkinan perasaan para perempuan itu bercampur antara senang dan heran. Oleh karena di satu 
sisi mereka beranggapan bahwa maksud mereka untuk meminyaki mayat Yesus akan terwujud, 
namun di sisi yang lain mereka tidak percaya batu itu telah terguling karena batu itu sangat besar. 
Apa yang digambarkan Markus memiliki sedikit perbedaan dengan yang Matius kemukakan dalam 
Injilnya. Matius menggambarkan bahwa seakan-akan para perempuan itu menyaksikan peristiwa 
gempa yang mengakibatkan batu penutup makam Yesus terguling dari mulut makam (Mat. 28:2). 
Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua Injil Sinoptis di atas, akan tetapi keduanya justru 
saling melengkapi. 

Akhirnya para perempuan itu masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang 
memakai jubah putih sehingga membuat mereka terkejut (ay. 5). Markus dan Lukas tidak begitu jelas 
menyebut identitas orang muda itu, sangat berbeda dengan Matius yang menyebutnya seorang 
malaikat Tuhan (ay. 2). Markus menyebutnya seorang muda yang memakai jubah putih (ay. 5); dan 
Lukas menyebutnya dua orang berdiri didekat mereka. Meskipun ketiga Injil ini memberi penjelasan 
yang kelihatannya berbeda, akan tetapi sebenarnya saling melengkapi sehingga dapat disimpulkan 
bahwa orang muda itu pasti malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar 
kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Sumber Matius dan Markus hanya menyebutnya 
satu orang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada dua malaikat seperti 
yang Lukas saksikan.  

Ayat 6 merupakan perkataan malaikat Tuhan kepada para perempuan itu bahwa Yesus sudah 
bangkit. Ayat 7 adalah perintah untuk memberitakan cerita atau peristiwa kebangkitan Yesus kepada 
murid-murid yang lain dan mengingatkan mereka dengan perkataan Yesus sebelum mati bahwa: ‘Ia 

                                                           
137 Philip van Linden, Tafsir Alkitab Perjanjian Baru [Markus], (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 112. 
138 Ibid. 
139 Jacob van Bruggen, Markus: Injil menurut Petrus, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 616. 
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(Yesus) mendahului kamu ke Galilea sesudah Ia bangkit (band. Mrk. 14:28; Mat. 26:32). Akan tetapi, 
dalam ayat 8, Markus menjelaskan bahwa para perempuan itu tidak mengatakan apa-apa, karena 
ketakutan yang mereka alami.  

Dalam pembahasan ini, secara khusus akan menganalisis ayat 6. Oleh karena ayat 6 ini 
merupakan ayat kunci dari pasal 16, yang dengan tegas menyatakan tentang kebangkitan Yesus yang 
historis. 
  
Ayat 6: 

“ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν 

ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. / tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah terkejut; kalian 
mencari Yesus (orang) Nazaret (yang) disalibkan; Ia telah dibangkitkan, Ia tidak ada di sini; inilah 
tempat di mana mereka membaringkan Dia.)140 
 
Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ayat 6 ini berbunyi sebagai berikut: 

Alkitab Terjemahan Baru Alkitab Terjemahan BIS Alkitab Terjemahan Lama 

“Tetapi orang muda itu berkata 
kepada mereka, Janganlah 
takut! Kamu mencari Yesus 
orang Nazaret, yang disalibkan 
itu. Ia telah bangkit. Ia tidak 
ada di sini. Lihat! Inilah tempat 
mereka membaringkan Dia.”141 

“Orang muda itu berkata, 
‘Jangan takut! Saya tahu kalian 
mencari Yesus orang Nazaret 
yang sudah disalibkan. Ia tidak 
ada di sini. Ia sudah bangkit! 
Lihat saja, ini tempat mereka 
membaringkan Dia’.”142 

“Maka kata orang muda itu 
kepada mereka itu: ‘Janganlah 
kamu tercengang; kamu 
mencari Yesus, orang Nazaret 
yang sudah disalibkan itu. Ia 
sudah bangkit, tiada Ia di sini, 
tengoklah tempat orang 
meletakkan Dia’.”143 

 
Setelah membandingkan ketiga terjemahan serta memperhatikan bahasa aslinya, dapat disimpulkan 
bahwa ada dua hal penting yang Markus ingin sampaikan dalam ayat ini (ayat 6), karena mengindi-
kasikan kehistorisan kebangkitan Yesus, yakni: (a) Yesus telah bangkit; (b) kubur-Nya kosong. 
 Berikut ini penulis akan membahas atau memaparkan kedua hal yang ingin disampaikan oleh 
Markus untuk menyatakan kehistorisan kebangkitan Yesus yang sekaligus menentang teori 
kebangkitan metafora. 
 

1. Yesus telah bangkit (ἠγέρθη) 
 

Kata ‘ἠγέρθη’ (egerthe) merupakan kata kerja indikatif pasif yang berbentuk lampau (aorist) orang 
ketiga tunggal (singular). Arti kata ini dalam bahasa Indonesia adalah ‘Ia telah dibangkitkan’. Namun 
dengan memperhatikan dan menganalisis kasus-kasus yang terkandung di dalamnya, maka 

sebenarnya kata ‘ἠγέρθη’ (egerthe) dapat berarti ‘Ia (Yesus) benar-benar atau sungguh-sungguh telah 
dibangkitkan’. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus merupakan suatu 
peristiwa yang historis (karena kata ini mengandung kasus indikatif, yakni peristiwa yang benar-benar 
telah terjadi). Yesus telah bangkit oleh karena kuasa Allah Bapa yang membangkitkan-Nya. 
 Kesimpulannya bahwa Yesus benar-benar telah mati, akan tetapi Yesus juga benar-benar 
telah dibangkitkan Allah Bapa. Dengan kebangkitan-Nya Dia telah menyatakan kemenangan-Nya atas 
kuasa maut. 
 

2. Kubur-Nya kosong (οὐκ ἔστιν ὧδε) 
 

                                                           
140 Hasan Sutanto1, Op. Cit., hlm. 288 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Alkitab TL, Op. Cit., hlm. 77 
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Alkitab mengajarkan bahwa kubur-Nya yang kosong merupakan suatu bukti bahwa Yesus benar-
benar bangkit. Ini merupakan kebenaran yang mutlak sehingga apabila ada pernyataan-pernyataan 
lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pernyataan ini, maka pengajaran-pengajaran yang 
lain itu adalah ajaran yang salah atau sesat. 

 Dalam ayat 6, Markus menuliskan suatu pernyataan ‘οὐκ ἔστιν ὧδε’ (ouk estin hode) yang 
berarti ‘Ia tidak ada di sini’. Dalam Alkitab-TB diartikan ‘Ia tidak ada disini’; Alkitab-TL diartikan ‘tiada 
Ia di sini’; dan dalam Alkitab-BIS diartikan ‘Ia tidak ada di sini’. Apabila ketiga versi terjemahan di atas 
diperhatikan, maka hanya Alkitab-TL yang memberikan terjemahan berbeda dengan terjemahan 
yang lain meskipun memiliki maksud yang sama. 

 Kata ‘οὐκ’ berarti ‘tidak atau bukan’, dan dalam bahasa Inggris berarti ‘not’. Kata ‘οὐκ’ 
merupakan kata keterangan yang menerangkan subjek (seperti yang sudah dibahas dalam Mat. 
28:6). 

 Kata ‘ἔστιν’ berarti ‘Ia ada’, yang merupakan kata kerja indikatif orang ketiga tunggal 

(singular) dalam bentuk present (sekarang). Jadi, ‘οὐκ ἔστιν’ berarti ‘Ia tidak ada’. Namun setelah 
menganalisis setiap kasus yang terkandung dalam kedua kata di atas, maka sebenarnya berbunyi 
demikian: ‘Ia (Yesus) sekarang benar-benar tidak ada’. Kalimat tersebut menyatakan suatu keadaan 

yang sebenarnya. Kata ‘ὧδε’ berarti ‘di sini’, yang juga merupakan kata keterangan tempat. 
Keterangan tempat itu mengarah ke kubur Yesus (di sini = di kubur ini).  

 Maka ‘οὐκ ἔστιν ὧδε’ (ouk estin hode) dapat juga berarti ‘Yesus sekarang benar-benar tidak 
ada di kubur ini’. Dengan demikian hal ini merujuk kepada kebenaran bahwa kubur Yesus kosong 
pada waktu kebangkitan-Nya. Oleh karena pernyataan ‘Ia benar-benar tidak ada di sini’ berarti 
tubuhYesus sama sekali tidak ada di dalam kubur, tubuh dan Roh-Nya telah bangkit. Cole 
menambahkan, “Di sini tidak hanya pengumuman kabar sukacita dari Malaikat, tetapi bukti yang juga 
jelas nyata, di dalam kubur kosong: Yesus dari Nazaret telah bangkit dari kematian”.144  
 Kesimpulannya adalah kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang historis atau benar-
benar terjadi, maka kubur-Nya kosong. Kubur Yesus kosong bukan karena mayat-Nya dicuri, tetapi 
karena kebangkitan-Nya. 
 
 

C. Lukas 24:6 
 
Dalam Lukas 23:56b, orang Yahudi merayakan hari Sabat sebagai hari perhentian sesuai dengan adat-
istiadat mereka (band. Kel.20:8-11). Kemudian dalam Lukas 24:1, dikatakan bahwa pada hari Minggu 
(hari pertama), kemungkinan matahari belum terbit karena Lukas cantumkan ‘pagi-pagi benar’, para 
perempuan itu pergi ke kubur Yesus dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. 
Dalam ayat 10, Lukas menjelaskan bahwa para perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana 
dan Maria ibu Yakobus. Dalam Injil Lukas tidak begitu jelas diceritakan maksud para perempuan itu 
pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Akan tetapi di dalam Injil Markus (16:1), 
sangat jelas dicantumkan bahwa mereka hendak pergi untuk meminyaki mayat Yesus.  
 Namun setelah mereka sampai di kubur, ternyata batu besar yang dipakai untuk menutup 
kubur itu sudah terguling dari mulut kubur (Luk. 24:2). Setelah para perempuan itu masuk ke dalam 
kubur, ternyata mereka tidak menemukan lagi mayat Yesus atau kubur itu sudah kosong (ay.3). 
Menurut B. J. Boland, Lukas berbicara sangat singkat tentang kebangkitan Yesus. Dengan maksud 
supaya para pembaca mengerti dan paham dengan realita bahwa peristiwa kebangkitan Yesus tidak 
bisa dijelaskan dengan rinci atau panjang, oleh karena hal itu merupakan suatu misteri dan harus 
tetap tinggal misteri.145 
 Kemungkinan para perempuan itu datang terlambat ke kubur, sehingga yang mereka 
dapatkan adalah batu yang sudah terguling, dan bisa jadi mereka berpikir bahwa mayat Yesus telah 
dicuri oleh orang lain. Ketika mereka tidak lagi menjumpai mayat Yesus, mereka jadi bingung dan 

                                                           
144 R. Alan Cole, The Tyndale New Testament Commentaries: Mark, (Surabaya: Momentum, 2007), hlm.332. 
145 B. J. Boland, Tafsiran Alkitab Injil Lukas, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 580. 



Ady Putra, Kajian kritis terhadap teori kebangkitan metafora 
 

36 

tidak tahu bagaimana menanggapi kenyataan yang mereka hadapi, sehingga mereka berdiri 
termangu-mangu karena kebingungan (ay. 4a). Akhirnya tiba-tiba tampak dua malaikat berdiri di 
dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan (ay. 4b). Matius dan Markus mencatat bahwa 
hanya satu malaikat, tetapi Lukas mencatat ada dua malaikat dan begitu juga dengan Yohanes (Yoh. 
20:12). Kemungkinan sumber Matius dan Markus tidak melihat malaikat yang satu, sehingga 
memberikan laporan bahwa hanya ada satu malaikat di kubur itu. Namun Morris mengatakan, “Jelas 
bahwa semua mengacu kepada Malaikat. Fakta kadang-kadang kita mendengar dari satu dan kadang 
dua tidak perlu menjadi perhatian kita. Seperti banyak penafsir menunjukkan, juru bicara lebih 
menonjol dibanding rekan-rekannya dan dapat disebut tanpa menyebutkan orang lain”.146 Itu berarti, 
meskipun pernyataan beberapa penulis Injil di atas berbeda-beda khususnya tentang jumlah 
malaikat yang ada di kubur Yesus pada waktu kebangkitan-Nya, namun pernyataan mereka tentang 
keabsahan kubur Yesus yang kosong adalah sama. 
 Ayat 5, menceritakan para perempuan itu mengalami kekuatiran, oleh karena telah melihat 
dua malaikat yang mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan. Dengan demikian, masalah mereka 
semakin bertambah. Mereka yang sudah berada dalam kebimbangan, akhirnya juga mengalami 
ketakutan karena telah melihat kedua malaikat itu. Akan tetapi, ketika mereka dalam kondisi seperti 
ini, kedua malaikat itu memberikan klarifikasi kepada mereka, dengan bertanya: ‘mengapa kamu 
mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?’. Klarifikasi dari malaikat itu sekaligus menjadi 
jawaban untuk pertanyaan yang muncul di benak para perempuan ketika melihat batu itu sudah 
terguling.  
 Dalam ayat 6-7, sangat jelas menjelaskan malaikat itu mengatakan mayat Yesus tidak ada 
dalam kubur karena memang Dia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, sehingga para perempuan itu 
teringat dengan perkataan Yesus sebelum Dia disalibkan (bnd. Mat.16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mrk. 
8:31; 9:31; 10:33-34; Luk. 9:22; 18:31-33). 
 Kemudian para perempuan itu menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus kepada para murid 
yang lain. Tetapi murid-murid yang lain menganggap perkataan-perkataan mereka hanyalah omong 
kosong belaka, sehingga mereka tidak percaya (ay. 9-11). Tetapi Petrus bereaksi dengan segera pergi 
ke kubur Yesus, dan dia hanya menemukan kain kafan saja dalam kubur itu. Sehingga dia pergi 
dengan hati penasaran akan apa yang telah terjadi (ay. 12).  
 Dalam pembahasan ini, penulis secara khusus akan membahas ayat 6, karena dalam ayat ini 
dapat ditemukan satu bukti bahwa kubur Yesus kosong pada waktu Dia bangkit. Ayat ini merupakan 
inti dari pasal 24 yang membahas tentang kebangkitan Yesus.  
 
Ayat 6:  

“οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ/ Ia tidak ada di sini 
tetapi dia telah dibangkitkan. Ingatlah bahwa Ia berkata kepadamu ketika Ia berada di Galilea)147 
Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ayat 6 berbunyi sebagai berikut: 

Alkitab Terjemahan Baru Alkitab Terjemahan BIS Alkitab Terjemahan Lama 

“Ia tidak ada di sini, Ia telah 
bangkit. Ingatlah apa yang 
dikatakan-Nya kepada kamu, 
ketika Ia masih di Galilea.”148 

“Ia tidak ada di sini, Ia sudah 
bangkit! Ingatlah apa yang 
sudah dikatakan-Nya 
kepadamu sewaktu Ia masih di 
Galilea.”149 

“Tiada Ia di sini, melainkan Ia 
sudah bangkit. Ingatlah 
bagaimana perkataan-Nya 
kepadamu tatkala Ia lagi di 
Galilea.”150 

 
Apabila diperhatikan penulisan ketiga terjemahan di atas, tampak jelas kelihatan perbedaannya. 
Akan tetapi sebenarnya ketiganya mengacu pada satu maksud yang sama, yakni: menyatakan 
tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua 

                                                           
146 Leon Morris, The Tyndale New Testament Commentaries: Luke, (Surabaya: Momentum, 2007), hlm. 364.  
147 Hasan Sutanto1, Op. Cit., hlm.467. 
148 Ibid. 
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150 Alkitab TL, Op. Cit., 124. 
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hal yang dikemukakan dalam ayat ini, yakni: (a) kubur Yesus kosong; (b) kubur-Nya kosong karena Dia 
telah bangkit.  
 

1. Kubur Yesus kosong (οὐκ ἔστιν ὧδε) 
 

Kata οὐκ ἔστιν yang artinya ‘Ia tidak ada’. Kata ‘οὐκ’ merupakan kata keterangan untuk menerangkan 

subjek atau menegaskan keberadaan subjek. Kata ‘οὐκ’ berarti ‘tidak’. Sedangkan kata ‘ἔστιν’ berarti 
‘Ia ada’, dan merupakan kata kerja indikatif aktif dalam bentuk present (sekarang) orang ketiga 
tunggal (singular). Kata ini mengandung modus indikatif yang berfungsi untuk menyatakan suatu 
keadaan yang sungguh-sungguh atau keadaan yang sebenarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kata ‘οὐκ ἔστιν’ dapat berarti ‘Ia (Yesus: orang ketiga tunggal) benar-benar sudah tidak ada’. 
Ketidakadaan Yesus di dalam kubur merupakan suatu kondisi yang sebenarnya.  

Kata ‘ὧδε’ berarti ‘di sini’, yang merupakan kata keterangan untuk menerangkan tempat subjek 

berada. Dengan demikian bahwa kata ini juga dapat diartikan ‘di kubur ini’. Jadi, kata ‘ὧδε’ berarti ‘di 
sini’ dan dapat juga berarti ‘di kubur ini’.  

 Jadi ‘οὐκ ἔστιν ὧδε’ yang artinya ‘Ia tidak ada di sini’, setelah dianalisis maka penulis 
menyimpulkan bahwa kata ini juga berarti ‘Yesus benar-benar sudah tidak ada di sini’. Dan 
ketidakadaan-Nya merupakan kondisi yang sebenarnya. Sehingga dapat dipahami bahwa kubur Yesus 

benar-benar kosong. Alasannya karena dalam kata ‘ἔστιν’ terkandung modus indikatif yang berfungsi 
untuk menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya.  
 

2. Kubur-Nya Kosong, karena Yesus telah dibangkitkan (ἠγέρθη) 
 

Mengapa kubur Yesus kosong? Kata ‘ἠγέρθη’ berarti ‘Ia telah dibangkitkan’. Kata ini merupakan kata 
kerja indikatif pasif dalam bentuk lampau (aorist) orang ketiga tunggal (singular). Sehingga 
disimpulkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, 
meskipun dalam diatesis pasif. Akan tetapi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tidak 
memperlihatkan bentuk pasif dalam kata ini. Alkitab-TB ‘Ia telah bangkit’; Alkitab-BIS ‘Ia sudah 
bangkit’; dan Alkitab-TL ‘Ia sudah bangkit’. Meskipun sebenarnya kata ini berarti ‘Ia telah 
dibangkitkan’.  

 Kesimpulannya bahwa kata ‘ἠγέρθη’ dapat juga diartikan ‘Ia (Yesus: orang ketiga tunggal) 
benar-benar telah dibangkitkan’. Yesus benar-benar telah Allah bangkitkan pada hari minggu, 
sebelum para perempuan datang ke kubur. Mengapa kubur Yesus kosong? Bukan karena mayat-Nya 
dicuri, melainkan karena Dia telah dibangkitkan Allah sebagai yang sulung dari semua kebangkitan 
orang percaya. Pernyataan ini juga sekaligus menentang ajaran sesat (teori Ioanes Rakhmat) yang 
tidak percaya akan kebangkitan Yesus. 
 
 

D. Yohanes 20:6-7 
 
Menurut buku Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, bahwa dalam riwayat tentang kebangkitan Yesus (Yoh. 
20:1-10), Yohanes dengan sengaja memilih hanya beberapa peristiwa saja untuk diceritakan dalam 
pasal ini. Dia bermaksud ingin menerangkan beberapa pelajaran rohani yang dapat digali dari fakta 
kebangkitan.151 
 Dalam ayat 1, Yohanes menjelaskan bahwa pada hari Minggu (hari pertama), waktu matahari 
belum terbit bahkan masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, namun ketika dia 
sampai di sana, ia melihat bahwa batu telah terguling dari mulut kubur itu. Yohanes memberikan 
penjelasan bahwa yang pergi ke kubur Yesus pada waktu itu hanya Maria Magdalena. Sedangkan 
Matius mencatat bahwa Maria Magdalena ditemani dengan Maria yang lain (Mat. 28:1), Markus 
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mencatat bahwa Maria Magdalena ditemani Maria ibu Yakobus, dan Salome (16:1). Lukas memberi 
informasi bahwa yang pergi bersama-sama dengan Maria Magdalena ke kubur Yesus adalah Yohana, 
dan Maria ibu Yakobus. Kemungkinan besar maksud Yohanes mencantumkan hanya Maria 
Magdalena saja, oleh karena dia ingin menegaskan kepada para pembaca atau penerima Injil ini 
bahwa dalam peristiwa kebangkitan Yesus Maria Magdalena adalah pelaku utama bersama dengan 
Petrus dan Yohanes. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pada waktu itu sebenarnya ada 
perempuan lain yang menemani Maria Magdalena. Adanya perbedaan-perbedaan seperti ini, 
disebabkan karena keempat Injil di atas mempunyai sumber masing-masing yang berbeda dengan 
Injil-injil yang lain. Laporan dari sumber-sumber yang berbeda inilah yang memunculkan perbedaaan, 
tetapi perbedaan itu saling melengkapi.  
 Yohanes mencatat bahwa Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada saat hari masih gelap. 
Menurut Milne, “Pada hari Sabat, orang Yahudi dilarang berjalan jauh, dan para pengikut Yesus yang 
berdukacita dan tercerai berai sedang berkabung pada hari itu. Menurut adat Yahudi, orang wajib 
berkabung di kubur selama tiga hari pertama (band. Catatan pada 11:17) sebab jiwa orang mati 
dianggap masih hadir. Itu sebabnya, pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu bagi kita, 
teman-teman Yesus pergi ke kubur-Nya untuk melaksanakan kewajiban suci itu. Menurut Injil-injil 
lain, Maria ada di antara kelompok para wanita yang pagi-pagi benar sudah mengunjungi kubur 
Yesus. Yohanes tidak mengabaikan kemungkinan itu, dan sebenarnya menandakan kehadiran 
perempuan lain di balik pertanyaan Maria dalam ayat 2, kami tidak tahu. Namun, Yohanes 
memusatkan laporannya pada Maria Magdalena”.152   
 Kata yang Yohanes pakai untuk menunjuk ‘pagi-pagi benar’ adalah proi. Kata ini merupakan 
istilah yang menunjuk kepada periode jaga terakhir dari empat periode jaga malam, yaitu: pukul 
03.00-06.00.153 
 Dengan demikian bahwa Maria Magdalena pergi ke kuburan antara jam tiga dan jam enam 
pagi, ketika hari masih gelap. Namun waktu dia sampai di kuburan, dia menjadi heran karena telah 
melihat batu itu telah terguling dari mulut kubur. Padahal dalam Matius 27:66, diterjemahkan bahwa 
para penguasa waktu itu sudah memeteraikan batu itu untuk memberi jaminan tidak ada seorang 
pun yang akan menggeser batu itu.  
 Kemungkinan Maria Magdalena memikirkan dua hal, yakni: pertama, dia berpikir bahwa 
mungkin orang-orang Yahudi telah membawa pergi tubuh Yesus, dan kedua, dia juga mengira bahwa 
mungkin mayat Yesus telah dirampok oleh sekelompok perampok kubur (band. ay. 2). Dalam kondisi 
seperti ini, Maria Magdalena merasa tidak mampu untuk memikirkannya sendiri, sehingga dia 
kembali ke kota dan mendapatkan Petrus dan Yohanes (murid yang dikasihi Yesus) (ay. 2). Kemudian 
Maria Magdalena menyampaikan apa yang telah dilihat dan apa yang telah dia pikirkan tentang yang 
telah dilihatnya di makam Yesus.  
 Setelah Maria Magdalena menceritakan tentang kejadian di makam Yesus, maka dengan 
segera Petrus dan Yohanes pergi ke kuburan Yesus (ay. 3). Dijelaskan dalam ayat 4 bahwa mereka 
berdua berlari bersama-sama, namun Yohanes lebih cepat dari Petrus sehingga dia tiba lebih awal di 
kubur itu. Yohanes melihat ke dalam kubur itu dan tampak baginya hanya kain kafan yang sudah 
tergeletak di tanah, tetapi ternyata dia (Yohanes) tidak masuk ke dalam kubur itu (ay. 5). Sangat 
berbeda dengan Petrus, pada waktu dia sampai di kubur, dia langsung masuk ke dalam kubur itu dan 
melihat kain kafan sudah berada di tanah, dan kain peluh yang berada dikepala Yesus sudah tidak 
terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping dan sudah tergulung (ay. 6-7).  
 Nanti setelah Petrus masuk ke dalam kubur, barulah Yohanes juga menyusul masuk ke dalam 
kubur dan melihat bahwa kubur itu benar-benar kosong kemudian dia percaya bahwa Yesus bangkit 
(ay. 8). Ternyata yang membuat mereka (Petrus dan Yohanes) percaya bukan apa yang telah mereka 
baca dalam Kitab Suci, melainkan mereka percaya bahwa Yesus bangkit karena telah melihat dengan 
mata kepala sendiri dan itulah yang meyakinkan mereka. Karena dalam ayat 9 dikatakan bahwa 
selama ini mereka belum mengerti apa yang Kitab Suci katakan tentang kebangkitan Yesus.  
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 Yohanes adalah orang yang pertama percaya akan kebangkitan Yesus. Dia adalah murid yang 
paling dikasihi oleh Yesus. Inilah yang selalu menjadi kemuliaan tersendiri bagi Yohanes.  
 Dalam pembahasan ini, akan difokuskan secara khusus kepada ayat 6-7. Kedua ayat ini 
menceritakan ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam makam Yesus, akan tetapi mereka melihat 
ternyata makam atau kubur itu telah kosong. Oleh karena itu, beriku ini akan dipaparkan analisis 
(eksegesis) terhadap kedua ayat tersebut (ay. 6-7). 
 
Ayat 6-7: 

 “   ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια 

κείμενα, καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς 
ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. / lalu datanglah juga Simon Petrus mengikuti dia dan masuk ke dalam 
kubur itu, lalu ia melihat kain kafan terletak (di situ), dan kain penutup muka, yang ada pada kepala-
Nya, tidak bersama dengan kain-kain kafan tetapi terletak terpisah sudah digulung di suatu 
tempat.)154

 

 Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kedua ayat di atas berbunyi demikian: 

Alkitab Terjemahan Baru Alkitab Terjemahan BIS Alkitab Terjemahan Lama 

“Maka datanglah Simon Petrus 
juga menyusul dia dan masuk 
ke dalam kubur itu. Ia melihat 
kain kafan terletak di tanah, 
sedang kain peluh yang tadinya 
ada di kepala Yesus tidak 
terletak dekat kain kafan itu, 
tetapi agak disamping di 
tempat yang lain dan sudah 
tergulung.”155 

“Simon Petrus menyusul dari 
belakang, lalu langsung masuk 
ke dalam kuburan itu. Ia 
melihat kain kafan terletak di 
situ, tetapi kain yang diikat 
pada kepala Yesus tidak ada 
didekatnya melainkan 
tergulung tersendiri.”156 

“Kemudian Petrus pun tibalah 
dari belakang dia, serta masuk 
ke dalam kubur, lalu nampak 
kain kafan itu terletak, dan 
saputangan, yang dahulu 
dikepala-Nya itu, tidak terletak 
bersama-sama dengan kain 
kafan, melainkan berasing 
tergulung pada tempatnya 
sendiri.”157 

 
Dengan memperhatikan ketiga terjemahan di atas, dapat dilihat bahwa memang ada sedikit 
perubahan atau perbedaan dalam terjemahan. Namun yang paling menonjol nampak sekali pada 

terjemahan kata “σουδάριον”. Dalam arti yang sebenarnya kata ini berarti “kain penutup muka atau 
sapu tangan”.158 Namun dalam Alkitab TB diterjemahkan sebagai “kain peluh”; dalam Alkitab BIS 
diterjemahkan sebagai “kain yang diikat pada kepala”; dan dalam Alkitab TL diterjemahkan sebagai 
“saputangan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya Alkitab TL yang konsisten menggunakan arti 
yang sebenarnya dari kata ini.  
 Dalam kedua ayat ini (ay. 6-7), dapat memberikan laporan tentang kondisi kubur Yesus pada 
waktu Dia bangkit. 

 Kata θεωρεῖ berarti ‘ia melihat’. Kata ini merupakan kata kerja indikatif aktif dalam bentuk 
present orang ketiga tunggal. Dengan adanya kasus indikatif aktif present dapat memberikan 
petunjuk bahwa kata ini mau menjelaskan, ‘Petrus benar-benar sedang melihat‘. Kasus indikatif 
menunjukkan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa yang sebenarnya.  

 Apa yang benar-benar Petrus sedang lihat? Kata ὀθόνια κείμενα berarti “kain-kain kafan 
terletak (di situ)”. Tetapi dalam Alkitab TB, kedua kata ini diartikan ‘kain kafan terletak di tanah’. 
Tampak sedikit perbedaan. Kata ὀθόνια merupakan kata benda dalam bentuk akusatif netral jamak 
(plural). Kasus akusatif menunjukkan bahwa kata ini merupakan objek langsung, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa objek yang benar-benar sedang dilihat oleh Petrus adalah kain-kain kafan 
(plural).  

                                                           
154 Hasan Sutanto1, Op. Cit., hlm. 610-611. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Alkitab TL, Op. Cit., hlm. 161. 
158 Hasan Sutanto2, P B I K Jilid 2, (Jakarta: L A I, 2004), hlm. 712. 
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 Ada apa dengan kain-kain kafan itu? Kata κείμενα berarti “terletak (di situ)”. Dalam Alkitab TB 
diterjemahkan terletak di tanah, dalam Alkitab BIS diterjemahkan “terletak di situ”, sedangkan dalam 

Alkitab TL diterjemahkan “terletak”. Kata “κείμενα” merupakan kata kerja present participle akusatif. 

Sehingga kata ini berfungsi sebagai objek langsung karena mengandung kasus akusatif. Jadi, ὀθόνια 

κείμενα berarti “kain-kain kafan sudah terletak disitu”. Kain kafan berfungsi untuk membungkus 
mayat Yesus pada waktu di kubur. Akan tetapi sekarang sudah terletak di situ (di tanah). Dengan 

demikian καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα berarti “lalu ia (Petrus) benar-benar sedang melihat kain-kain 
kafan terletak di situ (di tanah)”. Hal ini mengindikasikan bahwa mayat atau tubuh Yesus juga tidak 
ada pada waktu kebangkitan-Nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kubur itu kosong.  

 Dalam ayat 7, perlu untuk diperhatikan kata “σουδάριον” (soudarion) yang berarti “kain 
penutup muka atau saputangan”. Hanya Alkitab TL yang konsisten menerjemahkan kata ini sesuai 
dengan arti yang sebenarnya. Kata ini merupakan kata benda akusatif netral dalam bentuk tunggal 
(singular). Kasus akusatif yang terkandung dalam kata ini memberikan petunjuk bahwa ia berfungsi 
sebagai objek langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata ini merupakan objek langsung 
kedua yang Petrus benar-benar lihat dalam kubur Yesus setelah kain-kain kafan sudah terletak di 
tanah.  
 Apa yang terjadi dengan “kain penutup muka” atau “saputangan” itu? Selanjutnya dijelaskan 

bahwa ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον berarti “tetapi terpisah sudah digulung di suatu 

tempat”. Kata χωρὶς berarti “terpisah”. Akan tetapi dalam Alkitab TB menterjemahkan “agak 

disamping”, dan Alkitab TL menterjemahkan “berasing”. Dalam arti yang sebenarnya, kata χωρὶς 
berarti “secara terpisah, tanpa, selain, di luar, bukan untuk”.159 Dengan demikian, dapat dilihat 
bahwa LAI memberi terjemahan dengan menggunakan kata yang berbeda, meskipun sebenarnya 
mempunyai maksud yang sama. Kata ini merupakan kata sifat, kata keterangan, yang menerangkan 

objek kedua, yakni kata “σουδάριον” (soudarion). Kata ini menerangkan bahwa sapu tangan atau kain 
penutup muka telah terpisah dari kain kafan yang sebelumnya bersama-sama. 

 Kata ἐντετυλιγμένον berarti “sudah digulung”160. Kata ini merupakan kata kerja pasif dalam 
bentuk akusatif maskulin tunggal. Kasus akusatif menunjukkan bahwa kata ini berfungsi sebagai 
objek. Digulung oleh siapa? Jawabannya pasti Tuhan Yesus, dan orang mati tidak akan mungkin bisa 
untuk melipat atau menggulung sapu tangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pada waktu itu 
Yesus benar-benar telah bangkit (bangkit dengan tubuh jasmani).  
 Jadi, ‘saputangan atau kain penutup muka’ sudah atau telah terpisah, dan juga sudah 

tergulung. Yohanes memberi keterangan selanjutnya bahwa εἰς ἕνα τόπον yang berarti “di suatu 
tempat”.  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον berarti “tetapi sudah terpisah, 
sudah digulung di suatu tempat”. Petrus benar-benar telah melihat dua hal dalam kubur Yesus, yakni: 
(1) kain-kain kafan sudah terletak di situ (di tanah), (2) saputangan atau kain penutup muka yang 
sudah terpisah dan sudah digulung di suatu tempat. Apa yang Petrus lihat adalah suatu kenyataan 
yang sebenarnya. Akan tetapi Petrus tidak melihat atau tidak menemukan lagi tubuh atau mayat 
Yesus (kubur Yesus kosong). Itu berarti bahwa Yesus pada waktu bangkit, Dia bangkit dengan tubuh 
yang dipakai-Nya pada waktu Dia mati dan dikubur. 
 
 

E. Kesimpulan 
 
Setelah dianalisis (dieksegesis) kesaksian dari keempat Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes) yang 
menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus, maka disimpulkan: (1) kebangkitan Yesus adalah 

                                                           
159 Hasan Sutanto2, ibid, hlm. 825 
160 Milne menegaskan, Kata kerja ‘tergulung’ dapat juga diterjemahkan ‘terputar’. Tampaknya Yohanes melihat kain-kain yang dipakai 
untuk mengafani Yesus diletakkan seolah-olah Yesus masih ada di situ, dengan segala rempah-rempah yang dipakai, dan kain peluh di 
sampingnya. Pakaian kubur itu tampaknya tidak terganggu sama sekali, seolah-olah tubuh Yesus hanya melepaskan diri darinya..” (Milne, 
hlm. 439). 
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peristiwa yang historis (bukan metafora); (2) kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh (tidak 
mungkin tulang belulang Yesus masih dapat ditemukan di bumi); dan kedua kesimpulan di atas 
memberi indikasi bahwa kubur Yesus benar-benar kosong (Mat. 28:6; Mrk.16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-
7). 
 
 

2.4. Kekeliruan teori kebangkitan metafora 
 
Setelah menganalisis teori Ioanes Rakhmat dari awal, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini 
merupakan ajaran sesat yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta kebenaran yang terkandung 
dalam Alkitab sebagai Firman Tuhan. Oleh karena selain teori ini dipengaruhi paham-paham yang 
sesat seperti: pluralisme, gnostisisme, humanisme, dan liberalisme; dan semua teori-teori itu sangat 
bertentangan dengan ajaran Alkitab.  
 Meskipun Ioanes Rakhmat dalam mengemukakan teori kebangkitan metafora berusaha atau 
mencoba untuk memakai ayat-ayat Alkitab sebagai dasar teorinya, namun perlu diketahui bahwa 
Ioanes Rakhmat justru keliru dalam memahami dan mengerti setiap makna yang terkandung di 
dalamnya.  
 Berikut ini akan dipaparkan kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam teori kebangkitan 
metafora: 
 
 

A. Pada waktu kebangkitan-Nya, kubur Yesus kosong 
 
Dalam pembahasan sebelumnya tentang bukti-bukti kebangkitan Yesus dari kesaksian Alkitab, 
dengan jelas dan tegas diterangkan dalam ke empat Injil (Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-
7) bahwa Yesus bangkit dengan tubuh jasmani yang merupakan tubuh-Nya pada waktu Dia mati 
meskipun tubuh tersebut memiliki ‘diskontinuitas161 dengan tubuh-Nya yang lama’. Dengan demikian 
tidak akan mungkin bahwa tulang belulang Yesus dapat ditemukan di bumi, karena Dia telah bangkit.  
  Dalam teori kebangkitan metafora, Ioanes Rakhmat menyatakan, jika sisa-sisa jasad Yesus 
memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke Sorga tidak bisa dipahami sebagai 
kejadian-kejadian yang objektif, melainkan sebagai metafora.  
  Dari pembahasan tentang kebangkitan dalam keempat Injil sangat jelas pertentangannya 
dengan teori Ioanes Rakhmat ini. Dalam ke empat Injil ditegaskan bahwa kubur Yesus kosong. 
Bahkan setelah Dia bangkit, Yesus menampakkan diri-Nya kepada lebih dari 500 saudara (1 Kor. 
15:6); Yesus makan ikan goreng (Luk. 24:42); dan menyuruh Tomas menaruh jarinya dalam lobang 
paku di tangan-Nya dan menyuruhnya untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus 
bekas tombak pada waktu Dia disalibkan (Yoh. 20:27). Semua yang Yesus lakukan setelah bangkit 
mengindikasikan bahwa Dia masih memiliki tubuh jasmani, yang bisa diraba, bisa dikenali, bersifat 
materi, dan memiliki tulang dan daging. Itu berarti bahwa tidak akan mungkin tulang-tulang Yesus 
tertinggal di bumi pada waktu kebangkitan-Nya. 
  Hal ini sekaligus menyatakan bahwa kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa yang bersifat 
subjektif seperti yang dikatakan oleh Ioanes Rakhmat, melainkan sesuatu peristiwa yang objektif. 
 
Dengan demikian, pernyataan Ioanes Rakhmat dalam teori kebangkitan metafora merupakan 
pernyataan yang sesat dan keliru. Karena sangat berlawanan dengan ajaran Alkitab sebagai sumber 
kebenaran yang mutlak. Ioanes Rakhmat telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah sehingga 
dia tidak lagi melihat Alkitab sebagai kebenaran mutlak yang tidak mungkin salah. Ioanes Rakhmat 
justru lebih mengandalkan pikiran manusia, penemuan-penemuan yang belum tuntas, dan segala 
sesuatu yang bersifat logis atau masuk akal. 

                                                           
161 Maksud diskontinuitas bahwa tubuh Tuhan Yesus setelah bangkit memiliki perbedaan kualitas dengan tubuh-Nya sebelum kematian-
Nya (dapat dibaca dalam pembahasan tentang ‘tubuh kebangkitan’ dalam BAB II, A. 2.c.). 
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B. Para penulis Injil (Perjanjian Baru) memberi kesaksian bahwa kebangkitan Yesus 
adalah peristiwa historis 

 
Dalam teori kebangkitan metafora, Ioanes Rakhmat mengatakan bahwa para penulis Perjanjian Baru 
sendiri pasti memahami kebangkitan Yesus hanya metafora; jika tidak demikian, mereka adalah 
orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang realitas dan mana 
yang fantasi atau delusi. 
 Ioanes Rakhmat dapat digolongkan ke dalam orang yang terlalu terburu-buru dan ceroboh 
dalam memberikan pendapat atau kesimpulan. Ini terlihat jelas dalam pernyataannya di atas. Selain 
itu, Ioanes Rakhmat juga adalah orang yang tidak mampu melihat Alkitab dengan ‘kaca mata’ yang 
benar, bahkan dia lebih mengutamakan rasionya, padahal dia adalah seorang pendeta yang 
seharusnya tunduk dan membela Alkitab. 
 Justru para penulis Perjanjian Baru tahu benar bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa 
yang historis. Kesaksian mereka tidak perlu untuk diragukan, oleh karena setidaknya mereka hidup 
sezaman dengan Yesus; sumber-sumber yang mereka peroleh untuk menulis Injil langsung dari 
orang-orang yang menyaksikan langsung kehidupan Yesus, bahkan melihat Yesus secara langsung 
setelah kebangkitan-Nya. Di atas semuanya itu, dipercaya bahwa mereka (para penulis Injil) pada 
waktu menulis, mereka mendapat ilham atau wahyu dari Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, pada 
waktu mereka menulis, tidak akan mungkin kesaksian mereka mengandung kesalahan. Sedangkan 
Ioanes Rakhmat hidup hampir 2000 tahun setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan dia bukanlah 
saksi langsung dari kehidupan Yesus karena dia tidak hidup sezaman dengan Tuhan Yesus. Jadi, 
kesaksian para rasul atau penulis Perjanjian Baru lebih valid162 dan dapat dipercaya dibandingkan 
dengan teori yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat. 
  Jadi, ketika para penulis Injil menulis ‘Yesus bangkit dengan tubuh-Nya sebelum Dia mati 
disalibkan’, pasti memang seperti itulah kenyataannya. Oleh karena Roh Kudus tidak akan mungkin 
berbohong atau berdusta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa justru Ioanes Rakhmat-lah 
yang sebenarnya tidak bisa untuk membedakan mana yang realitas, dan mana yang fantasi atau 
delusi. Kemungkinan Ioanes Rakhmat tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia gagal dalam 
mengerti dan memahami kebenaran Alkitab dengan benar. Dari teori kebangkitan metafora yang dia 
kemukakan menunjukkan bahwa Ioanes Rakhmat lebih percaya kepada pikiran manusia dibanding 
kesaksian Alkitab.  
 
 

C. Yesus bangkit dalam sejarah (kebangkitan-Nya sungguh historis) 
 
Dalam teori kebangkitan metafora, Ioanes Rakhmat mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya 
ada dalam memori dan pengalaman hidup yang dihadiri dan dibimbing oleh Roh-Nya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa yang historis.  

Sangat keliru jika Ioanes Rakhmat mengemukakan bahwa Yesus bangkit hanya dalam memori 
dan pengalaman hidup yang dibimbing oleh Roh-Nya. Kemungkinan Ioanes Rakhmat lupa bahwa 
sekarang Yesus telah berada di Surga, dan yang sekarang menggantikan-Nya di bumi adalah Allah 
Roh Kudus. Memang Roh Kudus tidak memiliki tubuh jasmani tetapi Yesus tetap memiliki tubuh yang 
bersifat materi, dan Roh Kuduslah yang menggantikan Yesus sejak hari Pentakosta di bumi untuk 
hadir dan memimpin gereja sampai sekarang bahkan sampai Kristus datang kembali untuk 
memerintah sebagai Raja.  

Yesus benar-benar bangkit dalam sejarah, dan bukan hanya dalam memori atau ingatan 
manusia. Justru karena Yesus benar-benar bangkit maka Roh Kudus menjelaskan dan memateraikan 
itu dalam setiap gereja-Nya sehingga memiliki iman kebangkitan yang nantinya akan menjadi dasar 

                                                           
162 Valid artinya sah, syah, sahih, dan benar. 
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keselamatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya peristiwa kebangkitan juga 
tersimpan dalam memori gereja-Nya. Jadi, Yesus bangkit dengan tubuh jasmani-Nya dan naik ke 
Surga dengan tubuh jasmani itu pula, dan Roh Kuduslah yang menggantikan tugas Yesus di bumi 
sampai waktunya tiba Dia kembali datang untuk memerintah sebagai Raja di bumi untuk selama-
lamanya. 
 
Dapat disimpulkan bahwa Ioanes Rakhmat sekali lagi keliru dalam memahami dan mengerti Firman 
Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk merubah setiap dogma yang terkandung dalam Alkitab dengan 
berusaha untuk membuat semuanya menjadi logis atau masuk akal. Sedangkan dalam Wahyu 22:18-
19, Yohanes menulis, ‘jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka 
Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan 
jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah 
akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari Kota Kudus, seperti yang tertulis di dalam 
Kitab ini’.  

Hal ini berarti bahwa celakalah apabila menambah ataupun mengurangi setiap makna atau 
tulisan yang terkandung dalam Alkitab. Akan lebih celaka jika sudah mengerti dan memahami Firman 
Tuhan akan tetapi berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. 
 
 

D. Yesus bangkit dengan tubuh jasmani yang bersifat rohani 
 
Dalam teori kebangkitan metafora, Ioanes Rakhmat mengatakan, ‘untuk peristiwa kebangkitan 
Yesus, yang dibutuhkan adalah tubuh rohaniah, bukan tubuh fisikal protoplasmik’. Kemungkinan 
Ioanes Rakhmat tidak tahu bahwa tubuh kebangkitan Yesus bersifat kontinuitas dan diskontinuitas. 
Dalam pengertian bahwa Dia bangkit dengan tubuh-Nya yang lama, meskipun tubuh tersebut juga 
memiliki perbedaan dengan tubuh yang lama, yakni: dapat muncul dengan tiba-tiba dan menghilang 
dengan tiba-tiba, dan tidak dapat langsung dikenali oleh para murid. Meskipun demikian, tubuh 
kebangkitan Yesus juga adalah tubuh-Nya yang lama dan ini sangat tampak dengan lubang paku yang 
terdapat di tangan dan kaki-Nya. Selain itu, Yesus juga setelah bangkit masih bisa makan ikan goreng. 
Semua hal di atas mengindikasikan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh-Nya yang lama (tubuh 
protoplasmik), meskipun sudah bersifat rohani. 
 Jadi, apabila Ioanes Rakhmat mengatakan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh Roh, sehingga 
Dia tidak mungkin lagi menggunakan tubuh protoplasmik-Nya, maka dapat disimpulkan bahwa 
pernyataan itu merupakan pernyataan yang keliru karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena 
Alkitab mengajarkan bahwa kubur Yesus kosong pada waktu Dia bangkit; dan setelah Dia bangkit, 
masih terdapat bekas paku dan tombak pada tangan, kaki dan lambung-Nya. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa Dia bangkit dengan tubuh fisik protoplasmik-Nya meskipun bersifat rohani. 
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3. IMPLIKASI TEORI KEBANGKITAN METAFORA BAGI ORANG KRISTEN 
 
 
Dari hasil penelitian terhadap teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat, 
sangat jelas kelihatan bahwa teori tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat menyesatkan. Oleh 
karena Alkitab membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit (kebangkitan yang historis dan bukan 
metafora) dan bukti tersebut sekaligus menentang kekeliruan dari teori kebangkitan metafora. Hal 
itu mengindikasikan bahwa iman Kristen yang berdasarkan pada kebangkitan Yesus benar-benar 
adalah iman yang sejati, dan bukanlah iman yang kosong atau sia-sia (1Kor. 15: 2, 14). Akan tetapi 
dengan munculnya teori kebangkitan metafora menjadi bukti bahwa tidak semua orang Kristen 
menerima kebangkitan Yesus sebagai peristiwa yang historis, oleh karena yang mengemukakan teori 
kebangkitan metafora adalah orang Kristen bahkan dia adalah seorang pendeta, akan tetapi dia 
beranggapan bahwa kebangkitan Yesus hanyalah peristiwa metafora. 
 Berikut ini akan dipaparkan beberapa implikasi dari teori kebangkitan metafora terhadap 
orang Kristen, sehingga tidak mudah disesatkan oleh teori kebangkitan metafora yang dikemukakan 
oleh Ioanes Rakhmat.  
 
 

3.1. Kebangkitan Yesus sebagai yang sulung dari kebangkitan semua orang percaya 
 
Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15: 20, bahwa ‘tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah 
dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal’. 
Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang Rasul Paulus ingin sampaikan dalam ayat ini, yakni: (1) 
Yesus benar-benar telah dibangkitkan Allah dari kematian; dan (2) kebangkitan-Nya sebagai yang 
sulung dari orang-orang percaya yang telah meninggal. 
 Dalam buku Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, Norman Hillyer menafsirkan 1 Korintus 15:20, 
sebagai berikut: 
 

Tetapi yang benar, dengan membuang enam kata ‘jika’ sebagai pengandaian yang disebut tadi, ialah 
bahwa Kristus telah dibangkitkan, dan (menurut bahasa Yunani: kejadian yang sudah lalu dengan 
akibat-akibat yang terus menerus) tak akan mati lagi. Demikianlah iman dikokohkan, pengampunan 
menjadi pengalaman yang sungguh-sungguh, dan hidup sesudah hidup ini bagi orang Kristen dijamin 
(band. Ibr. 6:19-20). Yang sulung, mencakup juga kesatuan alamiah dengan ‘penuaian’ yang mengikuti 
artinya kebangkitan Kristus menjanjikan pengumpulan yang terakhir dari seluruh umat Allah. Penuaian 
yang sempurna dipelopori dan dikuduskan oleh seberkas hasil pertama yang dipersembahkan pada 
hari setelah Sabat setelah Paskah (Im. 23:10, dab.), yaitu hari Paskah Kristen, hari kebangkitan Kristus. 

Maut yang sengatnya sudah lenyap (ay. 55) itu bagi orang Kristen tak lebih dari tidur.
163 

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, dan 
kebangkitan-Nya sebagai yang sulung dari kebangkitan semua orang yang percaya kepada-Nya. Oleh 
karena itu, kebangkitan Yesus melahirkan: (1) iman Kristen; (2) kehidupan yang yang kekal bagi orang 
yang dianugerahkan iman (orang Kristen sejati); (3) orang yang percaya akan menjadi warga kerajaan 
Sorga dan akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan yang sama 
dengan tubuh Kristus (band. Flp. 3:20). 
 
 

3.2. Hendaklah orang Kristen waspada terhadap teologi berkembang 
 
Pada abad ke-19, Schleiermacher memperkenalkan metode yang baru dalam berteologi. Dalam 
metodenya, Ioanes Rakhmat menggunakan pemahaman manusia berdasarkan emosi dan nalarnya 

                                                           
163 Tim Penyusun, Tafsiran Alkitab Masa Kini 3, (Jakarta: YKBK/OMF, 1994), hlm. 513. 
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sendiri menjadi dasar dari pemikiran religius. Oleh karena itu, iman kepada Alkitab sebagai wahyu 
Allah yang berotoritas disingkirkannya. Akibatnya, manusia tidak lagi menganggap pengetahuan 
tentang Allah sebagai sesuatu yang diperoleh melalui Alkitab, melainkan pengetahuan akan Allah 
dapat diperoleh melalui pikiran atau rasio.164 
 Dalam teori kebangkitan metafora, sangat jelas dilihat bahwa Ioanes Rakhmat tidak lagi 
menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam berteologi. Oleh karena itu, dia lebih cenderung 
menggunakan pikirannya untuk menggantikan Alkitab dalam berteologi. Teori kebangkitan metafora 
merupakan teori yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Oleh karena Alkitab mengajarkan bahwa 
Yesus benar-benar bangkit sehingga kebangkitan-Nya merupakan peristiwa yang historis. Sedangkan 
teori ini menolaknya dengan menganggap bahwa kebangkitan Yesus hanyalah suatu metafora. 
Ajaran seperti itu adalah ajaran yang sesat.  
 Kesimpulannya bahwa Ioanes Rakhmat sudah dipengaruhi oleh teologi yang berkembang, 
yakni teologi modern yang tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam berteologi. Apabila 
diperhatikan apa yang telah dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan bab sebelumnya (bab 2), 
disimpulkan bahwa Ioanes Rakhmat dengan teori kebangkitan metafora yang dikemukakannya telah 
dipengaruhi oleh paham pluralisme, gnostisisme, humanisme dan liberalisme. Keempat paham di 
atas meragukan akan otoritas Alkitab sebagai Firman Allah. Oleh karena itu, sangat wajar apabila 
Ioanes Rakhmat juga meragukan otoritas Alkitab dengan mengemukakan sebuah teori yang sangat 
tidak alkitabiah. 
 Dengan demikian sebagai orang percaya, perlu untuk berhati-hati atau waspada terhadap 
teologi yang berkembang. Jangan sampai orang Kristen disesatkan dengan ajaran-ajaran yang 
dibangun di atas dasar yang salah, dan bukan berdasarkan ajaran Alkitab. Oleh karena ajaran-ajaran 
yang sesat dapat membawa orang Kristen kepada kebinasaan (2 Ptr. 2:1). 
 
 

3.3. Orang Kristen mengaku Alkitab adalah sumber kebenaran yang mutlak 
 
Alkitab adalah Firman Allah. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis bagi manusia. Jika hendak 
membuang Alkitab sama sekali dari dunia (sesuatu yang tidak mungkin), maka manusia harus 
memutuskan jalur kehidupan dengan Tuhan.165 Di dalam 2 Timotius 3:16, 17; diterangkan bahwa 
Alkitab memiliki otoritas yang mutlak. Alkitab merupakan standar untuk mengevaluasi dan 
memahami segala sesuatu yang telah terjadi, dan yang akan terjadi atau yang telah ada maupun 
yang akan ada. Alkitab merupakan hakim dari segala sesuatu dan tidak pernah bisa akan dihakimi 
oleh sumber yang lain. Alkitab adalah Firman Allah maka tidak mungkin ada otoritas lain yang lebih 
tinggi. 
 Dalam mempelajari doktrin tentang Alkitab, ada dua hal yang perlu untuk diperhatikan, 
yakni: infallibilitas dan inerransi. Infallibilitas artinya otoritas Alkitab tidak bercacat, tidak bercela, 
mutlak dan mencakup seluruhnya. Alkitab tidak dapat dikontradiksikan, dilanggar, diabaikan, atau 
dilawan dengan cara apapun tanpa mendapat hukuman.166 Sedangkan inerransi artinya Alkitab 
mempunyai kualitas yang bebas dari kesalahan, oleh karena Alkitab tidak menyatakan hal yang 
bertentangan dengan kenyataan; Alkitab mencatat sejarah secara akurat dan sempurna.167 
 Orang Kristen harus memiliki pandangan yang benar terhadap Alkitab.168 Oleh karena ketika 
orang Kristen memandang Alkitab dengan cara yang salah, maka tidak menutup kemungkinan 

                                                           
164 Louis Berkhof, Teologi Sitematika 1 (Doktrin Allah), (Surabaya: Momentum, 2004), hlm. 8-9. 
165 W. Gary Crampton, Verbum Dei (Alkitab: Firman Allah), (Surabaya: Momentum, 2000), hlm. 1. 
166 Ibid, hlm. 52. 
167 Ibid, hlm. 53. 
168 Dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Suci’, Pdt. Henk Venema memberikan beberapa aturan dasar dalam membaca dan menafsirkan 
Kitab Suci, seperti: (1) Alkitab adalah Firman Allah; (2) Alkitab adalah buku yang merupakan kesatuan sehingga harus dibaca dalam 
keseluruhannya; (3) Alkitab bukan milik penafsir, sehingga harus diinterpretasikan menurut maksud penulisnya; (4) Alkitab menafsirkan 
dirinya sendiri. (Sumber: Henk Venema, Kitab Suci, Jakarta, YKBK, hlm. 28-31). Menurut analisis penulis, orang Kristen harus memiliki 
keempat hal di atas, untuk bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Oleh karena Ioanes Rakhmat benar-benar tidak memilikinya, sehingga 
Ioanes Rakhmat mencetuskan sebuah teori yang sesat dan menyesatkan. 
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mereka akan mengikuti jejak Ioanes Rakhmat. Oleh karena Ioanes Rakhmat tidak lagi menganggap 
Alkitab sebagai Firman Allah sehingga dia meragukan atau tidak lagi sepenuhnya percaya kepada 
kesaksian Alkitab. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa 
peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang historis karena Yesus benar-benar bangkit sehingga 
kubur-Nya kosong (Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:6; Yoh. 20:6-7). Akan tetapi, Ioanes Rakhmat 
mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus hanyalah metafora belaka. Dalam pengertian bahwa 
kebangkitan-Nya tidak harus membuat jasad-Nya lenyap dari kubur karena Dia hanya bangkit dalam 
roh-Nya. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Alkitab. 
 Jadi, teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat dapat menjadi 
pelajaran bagi semua orang Kristen untuk tetap menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam kehidupan 
sehari-hari. Orang Kristen harus tetap punya pandangan bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan yang 
tidak mungkin mengandung kesalahan, sehingga tetap menjadikan Firman Tuhan (Alkitab) sebagai 
presuposisi (dasar pemikiran) di dalam bertindak, berpikir dan berargumentasi. Dengan demikian 
orang Kristen dapat tetap kokoh berpegang pada iman yang sejati dalam Kristus, dan senantiasa 
mampu menghadapi serta melawan setiap tantangan dari ajaran-ajaran yang sesat terutama ajaran-
ajaran dari Ioanes Rakhmat. 
 
 

3.4. Orang Kristen menjadi pembela iman (apologet) 
 
Kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman Kristen. Rasul Paulus mengatakan bahwa, ‘tetapi 
andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga 
kepercayaan kamu’ (1Kor. 15:14). Ayat di atas mengindikasikan bahwa kebangkitan Yesus melahirkan 
iman Kristen, karena seandainya Yesus tidak bangkit maka iman Kristen tidak akan ada. Tetapi yang 
benar bahwa Yesus benar-benar telah bangkit (1Kor. 15:20), dan orang Kristen percaya akan hal itu. 
Itulah sebabnya kebangkitan Yesus menjadi sesuatu yang paling urgen (penting) dalam iman Kristen.  

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarah kekristenan, iman Kristen selalu 
diserang oleh pihak-pihak tertentu (termasuk orang Kristen itu sendiri) yang berusaha untuk 
memojokkan dan mencari-cari kesalahan iman Kristen (secara khusus menyerang Alkitab). Namun 
mereka tidak menemukan kesalahan atau kebohongan dalam kekristenan, dan akibatnya mereka 
menciptakan teori-teori yang bohong untuk menjalankan rencana jahat mereka. Contoh yang 
terdapat dalam Alkitab adalah peristiwa setelah Yesus bangkit. Para imam kepala dan tua-tua orang 
Yahudi (musuh-musuh Yesus) menciptakan teori baru yakni bahwa para murid-murid-Nyalah yang 
datang dan mencuri mayat Yesus (Mat. 28: 11-15). Ternyata penyerangan terhadap iman Kristen 
seperti di atas terus berlangsung sampai sekarang dan mungkin akan terus ada sampai Tuhan Yesus 
datang kembali.  
 Pada waktu Ioanes Rakhmat mempopulerkan teori kebangkitan metafora, yang sangat jelas 
bertentangan dengan ajaran Alkitab, sebagai orang Kristen yang tetap setia kepada Alkitab maka 
sudah sewajarnya setiap orang Kristen mampu memberi pertanggungjawaban terhadap iman mereka 
dengan berargumen untuk menentang teori tersebut. Dalam hal ini orang Kristen harus berapologet 
dengan mereka untuk memberi klarifikasi dan sekaligus meluruskan segala sesuatu yang salah dalam 
teori kebangkitan metafora supaya tidak terlalu banyak orang-orang Kristen yang disesatkan dengan 
teori Ioanes Rakhmat tersebut. 
 Teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat kiranya dapat menjadi 
cambukan kepada orang-orang Kristen untuk lebih serius mempelajari Alkitab, sehingga melalui 
pimpinan Roh Kudus orang Kristen dapat mengerti dan memahami Alkitab bahkan mampu untuk 
melakukan Firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. 

Apabila orang-orang Kristen sudah memiliki presuposisi (dasar pemikiran) yang benar 
terhadap Alkitab maka pasti mereka memiliki kemampuan dan kelayakan untuk memberi 
pertanggungjawaban kepada orang-orang yang bodoh (seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus 
dalam 1 Kor. 15, ketika dia menguraikan tentang kebangkitan tubuh), yang tidak mengerti terhadap 
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kebenaran Firman Tuhan, secara khusus kepada Ioanes Rakhmat. Sama seperti yang Rasul Petrus 
nasihatkan,  
 

‘Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedia pada segala waktu untuk 
memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu 
tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah-lembut, dan hormat, dengan 
hati nurani yang murni, supaya mereka, yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam 
Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka’ (1 Ptr. 3:15-16). 

 
Dari nasihat Rasul Petrus di atas, dapat disimpulkan beberapa kriteria atau syarat dari setiap 
apologet Kristen, yakni: (1) harus benar-benar sudah lahir baru, (2) memiliki kerelaan untuk 
memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan iman Kristen, (3) 
dalam memberikan pertanggungjawaban, harus dengan lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang 
murni (tidak dengan emosi dan keinginan yang jahat). Dengan demikian dapat disimpulkan untuk 
menjadi seorang apologet, setiap orang Kristen harus memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan.  
 
Jadi, orang-orang Kristen harus mampu menjadi apologet-apologet yang senantiasa memiliki 
kapasitas dalam memberikan argumentasi-argumentasi yang berdasarkan atas Alkitab untuk 
meluruskan setiap teori manusia yang salah, yang berusaha untuk memfitnah iman Kristen. Dalam 
hal ini, orang Kristen juga sekaligus menjadi pembela iman. 
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PENUTUP  
 
 
Teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat merupakan teori yang 
berbahaya karena dapat menyesatkan orang-orang Kristen. Teori ini dapat digolongkan sebagai 
ajaran yang sesat karena bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, orang Kristen patut berhati-
hati terhadap setiap pengajaran yang tidak alkitabiah, dan tetap berdiri teguh dalam persekutuan 
serta ajaran yang benar yang dilandaskan atas Alkitab. 
 Setelah menganalisis dan mempelajari teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh 
Ioanes Rakhmat, maka dapat disimpulkan beberapa point , yakni: 
 Pertama, teori kebangkitan metafora yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat adalah teori 
yang dipengaruhi oleh paham-paham yang salah, seperti: pluralisme, gnostisisme, humanisme, 
liberalisme. Oleh karena itu, wajar apabila teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi, teori 
kebangkitan metafora teori yang keliru dan menyesatkan. 
 Kedua, kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh seperti 
yang dikemukakan oleh Ioanes Rakhmat dalam teori kebangkitan metafora. Dalam keempat Injil 
(Mat. 28:6; Mrk. 16:6; Luk. 24:4; Yoh. 20:6-7) menuliskan dan mengajarkan bahwa kubur Yesus 
kosong, sehingga keliru apabila tulang belulang yang ditemukan di Talpiot (sebelah selatan kota 
Yerusalem) dianggap sebagai tulang belulang Yesus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Yesus 
adalah peristiwa yang historis dan bukan sebuah metafora seperti yang Ioanes Rakhmat kemukakan 
dalam teorinya.  
 Ketiga, tubuh Yesus setelah bangkit adalah tubuh jasmani-Nya sebelum Dia mati, akan tetapi 
sudah memiliki kualitas yang berbeda. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tubuh kebangkitan 
Yesus memiliki kontinuitas (sama/hubungan) dan diskontinuitas (berbeda/tidak berhubungan). 
Semua orang Kristen pun nantinya akan dianugerahkan tubuh kebangkitan yang sama seperti tubuh 
kebangkitan Yesus. 
 Keempat, oleh karena Yesus benar-benar telah bangkit (kebangkitan historis) sebagai yang 
sulung dari kebangkitan orang percaya, maka nantinya setiap orang percaya juga akan dibangkitkan 
Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam Kerajaan Sorga untuk selama-lamanya. 
 
Semoga tulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang benar tentang kebangkitan Yesus serta 
kebangkitan kita nantinya sesuai dengan kesaksian Kitab Suci (Alkitab). Sehingga kita tidak mudah 
disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang selalu berusaha memutarbalikkan fakta perihal ajaran Kitab 
Suci, dan secara khusus ajaran tentang kebangkitan. Terima kasih.  
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