
Menghadapi Fakta2 

1nengenai Allah, 

Yes us, 

Diri kita Sendiri, 

~an Masa Depan. 
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Menghadapi Fakta2 Mengenai Allah 

Apakah ada Allah? Heberapa ornog akan menyaogkalnya lang 
sung- tetapi junilah mueka makin lama makin bertambah ke
cil. Sikap yg. paling t1dak m:isuk akal adalah t~dak mempcr -
hatik11n. Apabila Allah itu ada, Ia adalah fakta yang tt:rbesar 
dalam hidup kita, dan se-mata2 tcrus hidup tanpa pernah me-
mikirkan tentang la adalah buta, tuli dan bodoh Apabila ki
ta tidak menghadapi fak ta2 itu secara jantan, waktunya tiba 
ketika merr!ka m!ngej :u kitJ, dan itu adaL1h yg. terbe~ar dari 
semua fakta mengenai Allah. 

Dari bintang2 diatas kita sampai kepada bunga2 yg. ada d1 
kaki kita, sentua sifat mencerminkan tenaga kreatif- tetapi ini 
lah Allah dan tdahkah ra meninggalkan kita mencari dida
lam gelap, atau dapatkah kita benar2 mempelajari tentang la?. 

Kita percaya bahwa jawaban itu terdapat didulam Alkitab 
yg. menyatakan Allah dan tujuannya dengan pandangan yang 
luas dan keindahan bahasa yg. menuju kepada keyakman yg ,. 
dalam mengenai kebenarannya. 

Pada waktu kita membaca halamJn2 ini Allah menjadi su
atu realitas hagi kita. Kita belajar untuk mcngcnalNya dJ n 
mengerti jalar.2-Nya, dan mel1lui pengjtahuan yang baru ini 
kita menemukan iman untuk hidup bersama menghadapi semua 
bahaya nan kebimb.rngan dari masa2 kita yg. sulit. 

Iman 1mtuk dewa~a ini harus berdasarkan fakta2; men2enai 
hal ini Alkitab tid<ik membiarkan kita ragu2 lagi. Bebernpa da 
ri kebenaran2 yg. diajarkan kita adalah bahwa: 

* Allah telah berfinnan kepa: 
da manusia 

Dengarlah olehmu, hai segala la 
ngit! dan berilah telinga, hai bumi! 
karena demikianlah f1rman Tuhan 

Yes. I: 2 

\ 
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• la mencari orang2 untuk me 
ngenalnya. 

* la telnh bersabda mdalui Pu 
tera'.\'ya. 

* l;i mamberikan l'uteraNya a 
gar orang2 yang mati dapat 
hidup. 

* Orang2 dapat memiliki kehi 
dupan ma~a depan hanya me 
lalui karuniaNya. 

• la mempunyai suatu tujuan 
dng. orang2 dan bumi. 

• Ada masa depan yg. penuh 
kemuliaan tidak hanya un
tuk orang2 tc1api juga untuk 
bum1. 

Tetapi masanya akan datang, dan 
S<lkarang sudah sampai, bahwa sega 
la penyembah _i,g. benar ltu akan 
menyembah Bapa dng. roh dan ke 
benaran; karena Bapa itu berkenan 
akan orang sedemikian itulah me
nyembah Dia. Yahya 4: 23 

Setelah Allah berfi rman pad a zaman 
dahulu kepada segala nenek mo
yang kita dng. lidah nabi2 beberapa 
kali dan atas beberapa peri,maka ber 
firmanlah la pula pada akhirnya ke 
pada kita did Im Ana kn ya. I b. I : 1-2 

Karena Allah begitu mengasihi du 
nia, sehingga dikaruniakannya Pu
teranya yg. tunggal, agar supaya ba 
rang siapa yg. percaya akan Dia, ti 
aoJa binasa, meiainkan beroleh hidup 
yg. kekal. Yahya 3: 16 

Karena upah doia adalah kematian; 
tehpi l<arunla Allah adalah kehidupan 
yg. kek,I melalui Yesus Keristus Tu 
han kita. Rum 6 : 23 

Karena demikianlah firman Tuhan, 
yg telah menjadikan segala langit, 
yaitu Allah yang sudah marupakan 
bumi dan yang menjadikan dia; 
ditetapkannya dan dijadikannya 
akan dia, bt1kan supaya ia itu ting 
gal sunyi - sen yap, melain kan diru 
pakannya akan diduduki. 
Bahwa Akulah Tuhan tladalah yang 
lain . . • • . . • , seg,la I utut akan su 
jud kepadaku dan segala lidahpun 
akan bersumpah demi Aku. 

Y esaya 45: 18,23 

Dan Tuhan berfirman .•••. Tetapl 
se-sungguh 2-nya Aku inl hidup, se
luruh bumi akan dipenuhl oleh ke 
mul iaan Tuhan. Bilangan 14:20, 21 
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Menghadapi Faktal Mengcnai Y cshls 

Fakta yang tcrbesar didalam sejarah adalah Yes1u dari Na 
zuret. 1a menarik perhatian karena kcir.dahan dari ajarannya 
dan kekuatan monl dari kehidup,Jnnya. 

Tetapi siapakah dia itu? Ketika kita meminta jawabannya 
sendiri kita dihadapkan dengan ~uatu tantangan. 

la menyatakan bahwa ia: 
menjadi cahaya dunia Yahya 8: 12 
memberikan kehidupannya sbg. tebusan 
untuk manusia Matius 20 : 28 
bangkit dari kematian Markus 8 : 31 
memiliki kuasa untuk membangkitkan 
yang lain 2 pada hari akhir Yahya 6 : "40 
men1adi Keristus Putera Allah Matius 16 : 16-17 
yang akan menghakimi dan member! 
pahala kepaea manusia Matius 16: 27 
ketika ia datang didalam kemuliaannya 
sebagai Raia ;-latius 16: 28 

lni bukanlah kata2 dari seorang moralis se-mata2 atau pcm 
baha1 u sosial, a tau penyembuh yang berbakat. Alternatif2 itu 
harus dikatakan secara 1egas: mungkin ciaim-nya benar, atau ia 
meAdcrita delusi yg. pantas dikasihani N.imun fonatis yg mana 
kah yg dapat menawarkan ajaran a.tau membenkan karakter yg 
dihormati. olth semua orang? Orang gila yg manakah yg da1fat 
mcmbangkitkan orang2 mati? 

Saksi terkuat bagi Ycsus adalah kebangkitannya sendiri; dan 
karena fakta itulah maka bukti dari Pcrjanjian Ba, u tdah mam 
pu menahan serangan2 orang:! yg tidak percaya dan penycl1d1-
kan yg seksama dari f1kiran2 yg termaju selama 1900 tahun . 

Firman rasul2-nya te rap teguh: Adaluh Yesus ini yg dibang 
kith.an oleh Allah. dari halnya itu sek:alian karoi iui menjadi 
sabi ( ·RasuJ2 2: 32 ). 

Keyakinah mereka bahwa ia adalah Juru-selamat berasal da 
ri penge•·ahuan pribad, mereka mengenai ia didalam i;ekerjaan
keagamaannya; kepast,an mereka bahwa ia telah bangkit jug<.1 
terletak pada pengaiaman pnbadi. Kepastian itu adalah dasar 
dari pemberita21n rrereka, dan mereka leb1h suka menghadapi 
kematian daripada mengingkarinya. 

- I 
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* Hebat seperti Injil Tuhan Ye

sus Keristus, ia memberikan 
gambaran yar,g rasionil mc
n genai seseorang scbagai Pu 
tcra terikat oleh Bapanya. 

* la menunjukkan kepadanya 
memenuhi perintah Bapanya 
bahkan sampai mati. 

* fa menunjukkan kepad11nya 
kembali secara jasmaniah da 
ri kematian 

* U ntuk menyempurnakan tu -
juan Bapa, Putera itu harus 
kembali lagi dog. kuasa. 

Tetapi bagi kaml hanya ada satu 
Allah Bapa, . • . • . • dan satu Tuhan 
Yesus Keristus I Kor. 8: 6 

Oleh sebab itulah Bapa menga.ihi 
Aku, karena Ako ini menyerahkan 
nyawaku, supaya boleh Aku terirna 
kernbali. Seorangpun tiada rnengam 
bil dia daripadaku, tetapi Aku ini 
rnenyerahkan dia dengan rela hatiku. 
Aku berkuasa rnenyerahkan dia dan 
berkuasa pula megarnbil dia kemba 
Ii; kuasa ini aku terirna daripada Ba
paku. Yahya 10: 17-18 

Tengoklah tanganku dan kakiku; 
lnilah Aku sendiri! Jarnahlah Aku, 
dan lihatlah. Lukas 24 : 39 

/i pabila anak manusia datang kelak 
dengan kernuliannya, dan segala ma 
laekatnyapun urtanya, lalu la akan 
duduk diatas tahta kemuliaannya. 

Matius 25: 31 

* Ja akan memerintah sbg Raja. Tuhan Allah akan rnemberinya tah· 
ta bapaknya Oaud .... dan keraja 
annya tiada akan berkesudahan. 

• Mercka yang mengikuti'nya se 
karnng akan mewa1 isi keraja
an ttu bersama ia kemudian. 

Lukas I: 32-33 

Kernudian Raja itupun kelak berti 
tahlah kepada mereka itu yang di
sebelah kananriya: Marilah, hai ka
mu yang cdiberkati Bapaku, memili 
ki warisan, yaitu k1:rajaan yang di
sediakan bagimu daripada awal ke
j ,dian alam. Matius 25: 34 
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Mengbadapi Fakta1 Mcngenai Diri kita scndiri. 

Fakta2 yg. paling sederhana mengcnai diri kita s~ndiri ada
lah fakta2 yg. kita tidak begitu suka menghadapi. Untuk me· 
lihat kehidupan seluruhnya dan melihatnya dengan jclas dibe
rikan kepada hanya beberapa orang saja. Kita jauh lebih suka 
mengabaikan kebenaran2 yg. tidak menyenangkan; namun tat
kala fakta2 mengajar kita dan masa ptrcobaan datang; orang2 
yg . mengetahui dir111ya sendiri yg dapat menghadapi ma)ade
pan itu dog. keyakinan yg. paling besar. 

Dua fakta yg _ besar mengonai sifat manusia menguasAi kehi 
dupan kita semua; kita mati dan kita berdosa. 

Semua sifat berbicara dng. satu suara; persoalannya bukan· 
lah kalau tetapi ketika kematian itu tiba . dan manusia t1dak 
terkecuali. Tidak ada satu buktipun didalam sifat, atau satu 
text didalam Alkitab. unmk moml>uktikan bahwa orang2 da
pat tahan dari kematian lebih daripada biri2. Kalau kita akan 
hidup lagi, itu hanya bisa d1sehabkan oleh tindakan Allah da
Jam membangkitan orang2 111ati, dan rnerubah tubuh2 yang mati 
menjadi tidak mati. 

Orang berbcda dari binatang dalam satu hal; dalam bahasa f 
yg kuno dan sederhana, binatang tidak dapat berdosa; orang da 
pat berdosa .Orang dapat mengad1li (menilai) dengan ukuran salah ' 
atau benar, dan dng. demikian bertanggung Jawab a1as tindakan 
nya. Dan orang benar2 dusa. Kita semua l\lt'Dgetahui didalam 
hati kita bahwa didalam sifat manusia ada kelemab.an ( noda 
hitam) yg. merubah maksud hati kita yang, terbaik dan tcrus 
menerus mencegah kita hiduµ sesuai dengan cita2 kita. Scjarah 
abad kedua-puluh menjadi saksi yang mengerikan bagi fakta 
dosa didalam ~ifot manusia. 

Orang tidak bisa melepaskan d irirya st·ndiri baik dari ke
matian maupun da,i dosa Perubahan daridosa ke-kehaikandan 
dari kematian ke-kehidupan ha.nya dapat datang melalui tin
da kan Allah dan tanggaoan orang itu. 
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Alkitab mengajarkan bahwa: 

* Allah membuat manusia seba 
gai mahluk hidup. 

* la menghukumkan mereka 
kembali mcnjadi debu, seba 
ga i asalnya. 

• Ia memberikan jalan kebe
hasan dar i dosa dan kema
cian . 

* lni terjadi melalui kematian 
PuteraNya. 

• Kcr istus yg hangkit dari an 
tara o rang mati, akan mem
beri keh idupan kepada mere 
k.a yg. da tang kepada Allah 
melalu i r1ia. 

* I oi akan diper r ua tnya dng 
membangkitkan mereka dari 
kematian. 

Dirupakan Tuhan Allah akian manu 
sia itu duripada lebu tanah dan di 
hembuskannya nafas kedalam lu
bang hldungnya, dan manusia men 
jadi suatu nyawa yang hidup. 

Kejadian 2 : 7 ( versi standard) 

Maka dng. berpeluh mukamu eng
kau akan makan rezek imu seh ingga 
engkau kemba ii pula kepada tanah. 
karcna daripadanya engkau telah di 
;;mbil; bahwa abulah adamu, maka 
kepada abupun engkau akan kem
baii juga. Kej. 3 : 19 

Wah, aku orang yang celaka ini! Si 
ap1kah gerangan akan m lepaskan 
aku keluar dari dalam tubuh ma
ut ini ? Mengucap syukurlah aku ke 
pada Allah oleh Yesus Ker istus Tu 
han kita! Rum 7 : 24-25 

Tetapi Allah sudah menyatakan ka 
sihnya kepada kita didalam hal Ke 
r istus telah mati karena kita, tat· 
kala kita ditaklukkan oleh . dos!!. 

Rum . 5: 8 

Dan Aku mernberikan kepada nya 
hidup yg kekal , maka se-kali 2 tiada 

domba2 itu akan binasa se-lama2-
nya, dan seora ngpun tiada dapat me 
ram pas d ia dari dalam tanganku. 

Yahya 10 : 28 

...•.. Aku ini akan mengh ldupkan 
dia pada hari kh iamat. 

Yahya 6 : 54 
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Menghadapi Fakta2 Mcngcnai Masadepan 
l'vlasadepan d,mulai sekarang ini, Kita akan jadi apa besok 

bergantung pada kita jad1 apa sekarang. 
Apaygditanam seseorang,itu pulalat1 yg akan dipetiknya. Apa 

bila ia hidup-dan terus hidup-suatu kehidupan yg memanjakan diri 
sendiri, ia haoya dapat mengharapkan usia laojut yg k0song dari se 
seorang yang sangat gemar akan kenikmatan jasmaniah.Apabila 
ia puas mcojadi salah satu dari orang banyak itu-tidak lebih jelek: 
daripada seseorang yg lain seperti yg mungkin ia katakan-ia akan 
merampas dirinya dari kuasa yg akan tumbuh, dan tenggelam ke 
dalam mediokritas yg tiada berha rga. 

Dan apakah yg datang kemudian? Alkitab mengatakan bah
wa ia yang me11anam kepada dagingnya sendiri akan meme
tik kejahatan dari daging itu, dan apa yg dikatakaonya sesuai 
dengan maksudnya. Deogan membusuknya tubuh itu tidak ter 
jadi apa2, karena itulah kematian. 

Orang yg ber-cita2 tinggi memiliki kepuasnn karena telah berbu 
at se-baik2-nya, karma n1t'miliki kasih dar,pada keluarganya dan 
penghornia1an dari kawan2-nya, tetapi kepahitau kemat1a11 i1u rna
sih mencemoh usahanya dan me-nyia2-kan semua jerih-payahnya. 

Tctapi bagi orang yanµ belajar mengenal Allah. dc1n meng
gan1ungkan pada Jar,ji2 - Nya dan mengikuti jala112 - Nya, ada 
J'engharapan yang sangat berbeda. D1katakan bahwa barang si 
apa y:ing 111enanam kepacla Roh akan memetik kehidupan yg. 
kekal dari Roh itu. Mereka yang mengikuti jalan it11 akan di
cerima oleh Allah meniadi putera2 d.m puten2-Nya Merek 1 a 
kan tergolong pada ma~a yang akan datang tatkala Allah ;..
kan memenntah ~bg. Raja. satu Tuhan diatas seluruh bumi 

Apabila itu akan menjadi masadepan k1ta, sesuatu harus 
terjadi sek arang. Didalam kata2 Yes us, kit a harus di lalmkan 
kemba!i . Kita tid.1k memiliki p1l1he1n ketika kita dilahirkan se 
cara wajar dengan insting ma11usia dan keinginan 2, tetapi ki · 
ta dapat me ;11il1h untuk memasuki sejenis kehid,ll)an yang ba 
rn dc:11gan penolo :1!/an All<ih melalui bapt1s:1n Kemud1an ki 
ta dapat rnengharapkan kehidupan pen11h yang ttada berakhir 
d a ri kerajaan'lya diatas burn, . 

\ 

' 
\ 
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• Yes us mengabarkan Kha bar · 
Kesukaan dari Kerajaan ini; 
ia berkata: 

• Untuk mendirikan Kerajaan 
itu Tuhan Yesus yg sekarang 
disurga, akan datang kembali. 

* Dari mereka yg menjadi mi
liknya pada masa ,tu, Yesus 
berkata 

* Kerajaan Keristus akau men
jadi universil: 

* Akbirnya Allah sendi ri akan 
mernerintah diatas se - gala2-
nya. 

Banyak . .. • . akan duduk bersama 
dengan Ibrahim, Ishak dan Yakub 
didalam Kei-ajaan Allah. Matius 8: 11 

Lul,as 13: 28- 29 

Yesus yg. sama ini akan datang de 
ngan cara yg. sama seperti kamu 
telah melihatnya pergi .... 

Rasul2 I : 11 
Tuhan menyuruhkan Ke ristus Ye
sus .. .. . pada masa segala sesuatu 
disempurnakan, sama seperti difir 
rr·ankan oleh Allah dng lidah nabi2 
nya. ft3sul2 3 : 20-21 

Karena tiada mereka itu matl lagi; 
karena keadaannya itu serupa dng 
malaekat; dan mereka itulah anak 
Allah dari sebab anak kebangkitan 
itu. Lukas 20: 36 

Maka dikaruniakannya kepadanya 
pemerintahan dan kemuliaan dan 
kerajaan itu, maka segala bangsa 
dan kaum dan orang yg. ber bagai 
bahasanyapun berkhidmat kepada
nya; maka pemerintahanya kekal dan 
kerajaannyapun tiada terbinasakan. 

Daniel 7: 14 

Karena t.ak dapat tiada la memerin 
tah men1adi raja, sehingga Allah me 
naklukkan segala musuh dibawah 
kakinJ·a ... . . Apabila segala sesua 
tu sud ah ditaklukan Kepadanya itu, 
maka rada masa itu Anak itupun 
akan menaklukkan dirinya kep~da 
Dia yg menaklukkan segala sesunu 
Kepadanya, supaya Allah menjadi 
semuanya didalam sekalian. 

I l\.ori ntus 15 : 25-28 
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Pengharapan Ki:bangkitan 
I. Mengapakah kita semua menjadi tua dan mati? Jawabannya diberikan ke 
pada kita didalam buku pertama dari Alk!tab! Kita diberi tahu didalam Ke 
jadian 2: 7 b.hwa Tuhan Allah membentuk manusia dari lebu tanah, dan di 

hembuskannya nafas melalui lubang hldungnya; dan manusia menjadi jiwa yg. 
hidup. 

Perhatikan bahwa Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah menghembuskan 
iiwa kedalam manusia melainkan bahwa manusia sendiri menjadi jiwa yan& 

hidup. Akan ada waktu11ya ketika Adam akan menghembuskan nafas kehid.ip 
an untuk terakhir kali dan kemudian ia akan menjadi jiwa yang mati. I nl

lah nasib yang telah dijanjikan oleh Allah bagi semua orang yang berdota, se 

pertl yang kita baca didafam Yehezkiel 18: 4: Jiwa yg. berdosa, ia akan mati. 

2. Adam dan Hawa adalah yang per- tama 2 berdosa, dan kematian adalah 
upah mereka. Walaupun mereka hidup lama sesud1h mereka melanggar hU 

kum Allah, sejak dari hari itu mereka adalah mahluk yang mati dan, seperti 

kita, mereka akan menjadi lelah dan sakit, dan akhlrnya menjadi tua dan 
mati. Firman Allah adalah pasti : Debu adalah asalmu , dan kepada debulah 

kamu akan kembali ( Kej. 3 : 19 ). Alkitab tidak mengatakan apa2 tentang ba 

gian manusla yan: terus hidup dalam keb:1bagiaan atau siksaan, tetapi ketika 

kita membaca didlm Alkatib 9: S -6: O rang2 yg. hid up mengetahui bahwa 
mereka akan mati, t!!tapi orang• yg. mati tidak mengetahui apa2, 'mereka Ju 

ga tidak laci memiliki pahala; karena ingatan akan mereka telah ddupakan, 

Juga ka1lh. kebenci,n dan cemburu merelta sekarang lenyap; mereka juga ti 

dak memiliki lagi bagJnn untuk selamanya. da r i sesuatu yang diperbuat diba 
wah matahari. Dan dida!am Mazmur 146: 3-4: J3nza'.'llah m,rn1ruh · kep-!r

cavaanmu pada raja 2• juga tidak pada anak manusb, yg tidak memiliki perto 
1ongan didalam dirinya. Nafasnya habis, ia kembali kebumi; pada hari itu ju 
ga fikiran 2 nya binasa. 

3. Sebagai akibat dari dosa /ldam dan H .. wa mereka mem ilikl tubub,2 yang 
tidak kekal dan mati. Kita s~mua anak 2 mareka dan kita, juga, memiliki tu

buh-tubuh yang t1dak kekal, j~di pada akhir hi.lufl kita liang kubur menanti 

nya dan kita kembali menjad1 debu. Adam dan Haw1 ad .. lah orang• yg. ber 

d~sa, dan semua anak 2 mereka, kecuali Tuhan Ye.us Keristus, telah menjadi 
orang2 yang berdos, juga. Didlm Rum S: 12 rasul Paulus mengata!on kepa 
da kita: Oleh seseorang dosa telah memasuki dunia, d1n kematian oleh ka 

rena dosa, sehingg I k"'1natian t;,,lah manghin~gapi segala orang , karena m;,, 
reka scmuanya telah be, do~a. 

' 
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4. AI-Kitab 2 tidak meny~ngkal realitas kematian tetapi mereka membaw1-
kan berita baik b~hwa walaupun seseorang meninggal ia dapat hid up lagi.Ye
sus padaa'<hir hidup,ya yg. se,np·Jrna m~nigg~I dan dikubur,tetapi sesudah tiga 
hari dihidupkan lagi,memb1w1 bers1mmy1 pengharapa, keb1ngkitan. Tiga harl 
itu digunakan didalam kubur dan tidak disurga- seperti yg. Yesus katakan 
kepada Maria Magdalen1 ( Yahya 20: 17): Bel1Jm A~u naik kepada Bapa. 

Janji Allah yg. penuh kebesaran adalah bah ... a mereka yg. oe-rcaya akan 
Yesus juga akan dibangk'tkln c;lari antara orang mati dan dioeri kehidupan 
kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga dikaruniakan Putera
nya yg. tunggal agar supaya barung siapa yg. percaya akan Dia tiada akan 
binasa, melainkan beroleh hidup yg. kekal ( Yahya 3: 16 ), 

5. Dengan segera Allah akan mengirim Puteranya untuk me,nbawakan l<ehldu 

pan kepada mereka yg. beriman dan menghadiahkan mereka sesuatu tern pat di 
da!Qm KerajaanNya, dan kemudian tibalah sutnya bagi apa yg. hamba 2 Al

lah telah berdoa selama beribu-r[bu tahun - Datanglah KerajaanMu, Jadilah 

kehendakMu diatas buml seperti halnya disurga. Yesus berkata didalam Yab 

ya 5: 28 - 29: Datang ketikanya apabila s 11<dian orang yg. Cilidalam kubur a
kan mendengar suaranya, lalu mereka itu akan keluar; yaitu segala orang yg 

sudah berbuat baik akan bangkit kepada hidup yg. kekal, dan segala orang 

yang sudah berbuat 1ahat akan bangkit menerima hulcuman. 

6. Seperti yg. akan kita harapkan, ajaran Ye'lus sama seperti ajaran didalam 

bagian lain dari Alkitab - bahwa mereka yg. mati rnasuk keda1arn kubur 
dan tetap tidak sadar disana sampai la· kernbali kebumi. Yoesus adalah satu• 

satunya sampai saat lni yang telah dikarunial kehidupan k~kal. Tak seorang 
yg. lain yg. akari m?nerima p:1hala int nmpai Yesus datang dan kemudlan 

semua yg. setia akan menerima pahala itu pada waktu yg. bersamaan. 

Sama seperti didalam .Adam mati segala rnanusia, begitu juga sarna di-:!a-
1arn Keristus sekal,annya akan dihidupkan. Tetapi mas;ng2 menurut aturan 
gilirannya; adapun buah sulung itulah Keil , tu:;, kemudian segala umat Ke

ristus pada masa kedatangannya kelak ( I Kor. 15: 22 --· 23 ). 

Bukan sekalian kita ini akan mati, tatapi kl·ta sekalian akan dlubahkan, 
sesaat, didalam sekejap mata pada bunyi sangkakala yg, akhir; karena sang

kakala akan berbunyi, dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan ke 

adaan yg tiada akan binasa, dan kita ini akan diubahkan ( I Kor. 15: 51-52). 

7. Ini ad:tlah pengharapan yg. besa,, yg. d kh1b:irkan oleh Yesus dan Ra.rnl 2
, 

dan I njil yg. kita percayai. 
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