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KEKEKALAN DAN KEMATIAN

Kekekalan artinya keadaan atau 

kualitas yang tidak dapat mati. Para 

penerjemah Alkitab menggunakan 

kata kekekalan untuk

menerjemahkan istilah Yunani 

athanasia, “ketidakmatian,” dan 

aphtarsia, “yang tidak binasa.”
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Kekekalan. Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kekal adalah abadi (1 

Tim. 1:17). “Kitab Suci tidak pernah melukiskan kekekalan sebagai 

kualitas atau keadaan yang dimiliki manusia–atau ‘jiwanya’ atau 

‘rohnya.’ Istilah-istilah yang biasa menggambarkan ‘jiwa’ dan ‘roh’... di 

dalam Alkitab digunakan lebih dari 1600 kali, sama sekali tidak pernah

dikaitkan dengan perkataan ‘abadi’ atau ‘tidak dapat mati’”
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Kekekalan Bersyarat. Ketika 

Tuhan menciptakan Adam dan

Hawa, Ia memberikan kebebasan 

berpikir–kuasa untuk menentukan 

pilihan. Mereka dapat menurut atau 

tidak menurut, kelanjutan 

eksistensi mereka bergantung 

kepada penurutan mereka yang 

terus-menerus kepada kuasa Allah.
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Maut: Upah Dosa. Tetapi sesudah mereka 

melanggar perintah Tuhan, akhirnya Adam dan 

Hawa menerima upah dosa yaitu maut (Rm. 6:23). 

Tindakan itu menunjukkan dengan jelas bahwa 

kekekalan yang telah dijanjikan itu bersyarat atas 

penurutan, dosalah yang menghilangkannya.
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Harapan bagi Manusia. Walaupun 

manusia lahir fana, Alkitab 

memberikan dorongan kepada 

mereka untuk mengusahakan 

kehidupan yang abadi. Yesus 

Kristus adalah sumber kekekalan 

ini: “Tetapi karunia Allah ialah hidup 

yang kekal dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita” Rm. 6:23
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Menerima Kekekalan. Sementara itu Yohanes menyatakan bahwa kita 

menerima karunia hidup kekal apabila kita menerima Yesus Kristus 

sebagai Juruselamat pribadi (1 Yoh. 5:11-13), pewujudan yang 

sesungguhnya akan karunia ini berlangsung pada waktu kedatangan 

Kristus yang kedua kali.
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SIFAT MAUT. Mati adalah 

Tidur. Kematian itu bukanlah

pembinasaan yang sudah 

sempurna–itu adalah suatu 

keadaan ketidaksadaran saat 

seseorang menanti kebangkitan. 

Berulang-ulang Alkitab 

mengatakan bahwa ini 

merupakan lanjutan dari 

keadaan tidur.
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SIFAT MAUT. Mati adalah Tidur.

1. Orang yang tidak sadar. “Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa (Pkh. 9:5). 

2. Waktu orang tidur, ia berhenti berpikir. “Apabila nyawanya melayang... pada hari 

itu juga lenyaplah maksudmaksudnya” (Mzm. 146:4). 

3. Tidur menghentikan segala kegiatan sehari-hari. “Karena tak ada pekerjaan, 

pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau 

akan pergi” (Pkh. 9:10).
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SIFAT MAUT. Mati adalah Tidur.

4. Tidur memisahkan kita dari orang-orang yang bangun, dan juga dari segala kegiatan mereka. “Untuk 

selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari” 

(ayat 6). 

5. Tidur yang normal membuat emosi tidak aktif. “Baik kasih mereka, maupun kebencian dan 

kecemburuan mereka sudah lama hilang” (ayat 6). 

6. Waktu tidur orang tidak memuji Tuhan. “Bukan orang2 mati akan memuji-muji Tuhan” (Mzm. 115:17). 

7. Tidur mengisyaratkan adanya bangun.  “Saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam 

kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit” 

(Yoh. 5:28, 29)
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Kembali menjadi Debu, Pada waktu manusia dijadikan, persatuan debu tanah 

(unsur tanah) dan napas hidup menghasilkan makhluk atau jiwa yang hidup. Adam 

tidak menerima satu jiwa sebagai bagian yang terpisah–ia menjadi jiwa yang hidup 

(Kej. 2:7; lihat juga bab 7). Pada waktu mati maka sebaliknya yang terjadi: debu dari 

tanah minus napas hidup menjadikan seseorang mati atau jiwa yang mati tanpa 

memiliki kesadaran apa pun (Mzm. 146:4). Unsur-unsur yang menjadikan tubuh itu 

kembali ke tanah tempat asalnya
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Debu tanah + Nafas kehidupan = 

Tubuh yang hidup atau manusia



Roh Kembali kepada Allah. Pernyataan Salomo bahwa roh (ruach)
kembali kepada Allah yang memberikannya menunjukkan bahwa apa

yang kembali kepada Allah ialah sekadar prinsip kehidupan yang 

telah diberikan-Nya. Tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa roh 

atau napas, adalah wujud yang sadar yang terpisah dari tubuh.
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Spiritualisme. Jika orang mati tidak 

memiliki perasaan sama sekali, kalau 

begitu, dengan siapakah atau apakah yang 

dikomunikasikan pengantara arwah itu? 

Setiap orang yang jujur akan mengakui 

bahwa paling sedikit sebagian dari 

fenomena ini adalah perbuatan curang; 

tetapi sebagian lagi yang lain tidak dapat 

diterangkan demikian. Yang jelas ada 

kuasa yang gaib (supernatural) yang 

berhubungan dengan spiritualisme.
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Dasar spiritualisme. Spiritualisme bermula dari dusta 

Setan yang pertama kepada Hawa – “Sekali-kali kamu 

tidak akan mati” (Kej. 3:4). Perkataannya itu merupakan

khotbah pertama mengenai kebakaan jiwa. Sekarang ini, 

di seluruh penjuru dunia, banyak agama yang tanpa 

sadar mengulang-ulangi kesalahan yang sama
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Amaran supaya Melawan Spiritualisme.

Alkitab dengan sangat tegas melarang

siapa pun berusaha berhubungan dengan 

orang mati atau dunia arwah. barangsiapa 

yang berhubungan dengan orang mati, 

sebagaimana yang dilakukan pengantara 

spiritualisme dewasa ini, sesungguhnya 

mereka itu berhubungan dengan “roh-roh 

jahat.” Tuhan mengatakan bahwa kegiatan 

seperti ini adalah kekejian, dan 

barangsiapa yang melakukannya akan 

dihukum mati (Im 19:31; 20:27; bandingkan 

Ul 18:10, 11).
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Pernyataan-pernyataan spiritualisme. 

Alkitab mencatat sejumlah kegiatan 

spiritualisme–mulai dari tukang sihir 

Firaun dan ahli-ahli nujumnya, para 

peramal, ahli perbintangan (tentang 

nasib dan bintang, petenung dan tukang 
sihir Niniwe dan Babilon sampai kepada 

perempuan ahli sihir dan pengantara 

dengan dunia roh-roh yang terdapat di 

Israel–Tuhan akan menghakimkan 

semuanya itu.

SIFAT MAUT

Pdt. Gerry CJ Takaria



Tipuan Terakhir. Pada masa lampau pernyataan-pernyataan spiritualisme 

terbatas pada perdukunan, akan tetapi belakangan ini sosoknya sudah tampak 

pada pertunjukan “Kristiani” sehingga dengan demikian dapat menipu dunia 

Kristen. Setan sedang menggunakan mukjizat dan tanda-tanda yang hebat dalam 

upaya terakhir menyesatkan dunia
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Kematian Pertama dan Kedua. Kematian yang kedua merupakan 

hukuman terakhir atas orang-orang berdosa yang tidak bertobat –semua 

orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan–yang terjadi 

pada akhir masa 1000 tahun
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Kematian Pertama dan Kedua. 

Berdasarkan apa yang telah 

digambarkan Alkitab mengenai 

kematian yang kedua, kita dapat 

mengatakan bahwa kematian yang

pertama adalah apa yang dialami 

setiap orang akibat pelanggaran 

Adam 
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Kebangkitan adalah 

“pemulihan hidup, diiringi 

dengan kesempurnaan 

manusia dan kepribadian, 

setelah kematian itu.”
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mati menuju kepada kekekalan erat hubungannya 

dengan kebangkitan Kristus karena hanya 

kebangkitan Kristuslah pada akhirnya yang akan 

membangkitkan orang yang sudah mati (Yoh.5:28, 

29).

KEBANGKITAN

Kebangkitan Kristus. Kebangkitan orang yang benar yang sudah
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KEBANGKITAN

Kebangkitan Kristus. Apakah gerangan 

yang terjadi apabila Kristus tidak bangkit 

kembali?

1. Tidak ada gunanya mengabarkan Injil: 

2. Tidak akan ada pengampunan dosa:

3. Tidak akan ada tujuan dalam percaya 

kepada Kristus:

4. Tidak ada kebangkitan umum dari 

kematian:

5. Tidak ada harapan di balik kubur:
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Kebangkitan Kristus. 

Kebangkitan secara tubuh. Kristus

yang keluar dari kubur adalah Kristus 

Yesus yang sama yang hidup dalam 

jasmani dulu. Kini Ia telah memiliki 

tubuh yang dimuliakan, dan tetap 

merupakan tubuh yang sebenarnya.

Tubuh itu nyata benar sehingga 

orang-orang lain tidak melihat adanya 

sesuatu perbedaan (Luk. 24:13-27; 

Yoh. 20:14-18).

KEBANGKITAN

Pdt. Gerry CJ Takaria



Kebangkitan Kristus. 

Dampaknya. Kebangkitan juga 

mempunyai dampak yang 

menggetarkan kepada murid-

murid-Nya. Itulah yang mengubah 

sekelompok manusia yang lemah 

dan takut menjadi rasul yang 

berani dan siap melakukan segala 

sesuatu demi Tuhannya (Flp. 3:10, 

11; Kis. 4:33).
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Dua Kebangkitan. Kebangkitan untuk memperoleh kehidupan. Barangsiapa 

yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama disebut “berbahagia dan 

kuduslah ia” (Why. 20:6). Mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua di 

dalam lautan api pada penutupan masa 1000 tahun itu (ayat 14). Kebangkitan ini 

adalah kebangkitan untuk memperoleh kehidupan dan kekekalan
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Dua Kebangkitan. 

Kebangkitan untuk memperoleh kehidupan. Terjadi pada waktu 

Kedatangan Kristus yang kedua kali (1 Kor. 15:22, 23; 1 Tes. 4:15-18). Orang 

yang mengalaminya tidak akan mati lagi (Luk. 20:36). Mereka disatukan 

dengan Kristus untuk selama-lamanya. Perubahan dari yang fana kepada 

yang baka berlangsung secara serentak pada waktu kebangkitan (baca 1 

Kor. 15:42-54)
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Kebangkitan untuk menerima penghukuman. Orang-orang yang 

jahat dibangkitkan pada waktu kebangkitan umum kedua, yang akan 
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Dua Kebangkitan. 

berlangsung pada akhir masa 1000 tahun. Kebangkitan ini 

berlanjut dengan penghakiman dan penghukuman terakhir (Yoh. 

5:29).
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Yesus dan keselamatan yang dibawa-Nya 

akan mengalami kegembiraan yang tiada

taranya pada puncak kedatangan-Nya 

kembali. Dalam kebahagiaan yang tidak 

ada henti-hentinya itu, mereka akan 

merasakan bersama-sama persahabatan 

abadi dengan Tuhan dan Juruselamat 

mereka. 

KEBANGKITAN

Dua Kebangkitan. 

Allah menjanjikan bahwa “barangsiapa menang, ia 

tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang 

kedua” (Why. 2:11). Barangsiapa yang menerima
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