
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukas 24 – KEBANGKITAN YESUS  
 
A. Kebangkitan Yesus diketahui. 

(Ayat 1-3) Para wanita pengikut Yesus menemukan makam Yesus yang kosong. 
 

1Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah 
yang telah disediakan mereka. 2Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, 3dan setelah masuk 
mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 

 
• Yesus disalibkan pada hari Jumat (atau pada hari Kamis menurut beberapa catatan). Setelah 

penguburan-Nya, makam itu disegel dan dijaga sampai pada hari Minggu pagi oleh tentara Romawi 
(Matius 27:62-66).  

• Pada malam hari, para wanita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, mereka datang pagi-pagi sekali 
setelah hari Sabat pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali. 

• Pintu masuk ke makam dihalangi oleh batu berbentuk lingkaran yang berat, dan harus digulingkan jika 
ingin dibuka, jadi hanya beberapa pria kuat yang bisa memindahkannya. 

• Makam itu akan memiliki pintu masuk kecil dan mungkin satu atau lebih ruangan di mana mayat-mayat 
dibaringkan. 

• Saya akan menceritakan sebuah cerita pendek.  
 

Saya tidak suka belanja baju atau sepatu seperti yang dilakukan wanita pada 
umumnya. Tetapi ketika saya melakukannya, saya mencatat semua hal yang perlu 
saya beli sebelum pergi ke mal. Setelah membeli semua yang saya butuhkan, saya 
pulang, dan mengumpulkan semua kwitansi pembelian saya. Kuitansi adalah bukti 
pembelian saya. Tidak ada yang bisa mempertanyakan kepemilikan atas barang-
barang yang saya beli. Secara pribadi, ketika saya memikirkan kebangkitan Yesus, itu 
seperti tanda terima. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan, darah, dan kematian Yesus 
membayar hukuman dosa-dosa saya secara penuh - dosa masa lalu, sekarang, dan 
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masa depan saya. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa iman saya tidak pernah sia-
sia; bahwa Yesus Juruselamat saya mengalahkan kematian dengan kemenangan. Dan 
karena Dia dibangkitkan, saya sendiri juga akan dibangkitkan! 

 
• Jadi, ketika iblis berteriak di telinga Anda, “Tidak benar bahwa dosa Anda diampuni sepenuhnya. Tidak 

benar bahwa Yesus membayar semuanya”. Anda berteriak kembali kepada iblis dan berkata, “Yesus 
telah bangkit. Ini adalah bukti bahwa semua dosa saya diampuni di kayu salib!”  

• Tanpa kebangkitan, salib tidak berarti apa-apa! Kematian Yesus tidak ada nilainya. Hal Itu dibayar 
dengan harga. Bersukacitalah! Yesus Juruselamat kita membuktikan bahwa dosa-dosa Anda dan dosa-
dosa saya telah dibayar lunas- TETELESTAI!!!!  

 
1 Korintus 15:14; "Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 
pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.” 

 
• Apa arti ayat diatas?  

o Jika tidak ada kebangkitan maka Kekristenan ini kosong dan tidak berarti. Tetapi Yesus bangkit 
dan para wanita ini menemukannya ketika mereka pertama kali datang di pagi hari Paskah! 

 
• Pertanyaan selanjutnya, mungkin Anda akan bertanya,“Mengapa para wanita itu yang melihat hal ini 

lebih dulu? Mengapa bukan murid-murid Yesus?” 
o Para wanita ini datang lebih dulu, sebelum para rasul, untuk membantah kebohongan yang dibuat 

oleh para imam, bahwa para murid telah mencuri mayatnya.  
o Para wanita datang ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka siapkan karena 

Jenazah Yesus segera disiapkan untuk penguburan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus 
(Yohanes 19:38-41). Para wanita datang untuk menyelesaikan pekerjaan tergesa-gesa yang 
dilakukan segera setelah kematian Yesus.  

o Markus 16:3 Tetapi mereka menemukan batu itu terguling dari kubur. Kemudian mereka 
masuk dan tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus: Di sini, para wanita yang bermaksud 
menguburkan jenazah Yesus dengan lebih layak menemukan bahwa batu itu telah terguling dan 
tubuh Yesus tidak ada di dalam kubur. 

o Matius 27:65-66 mengingatkan kita bahwa ada penjaga di sekitar makam. Batu itu tidak mungkin 
digulingkan oleh para wanita (mereka tidak cukup kuat) atau oleh para murid (bahkan jika mereka 
cukup berani, mereka tidak dapat mengalahkan penjaga bersenjata). Dan Matius 28:2 
memberitahu kita bahwa malaikat yang menggulingkannya. 

 
B. (Ayat 4-8) Pengumuman malaikat tentang kebangkitan. 

1Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka 
memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 5Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi 
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kedua orang itu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati? 6Ia 
tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di 
Galilea, 7yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan 
akan bangkit pada hari yang ketiga." 8Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 
 
• Begitu para wanita melihat batu terguling dan makam kosong, reaksi langsung mereka sangat 

bingung. Ini menunjukkan bahwa kisah kebangkitan bukan hasil dari hayalan mereka; mereka bahkan 
tidak menyangka hal itu bisa terjadi. 

• Jadi ketika malaikat mengumumkan kelahiran Yesus, (Lukas 2:8-15) maka mereka juga mengumumkan 
kebangkitan Yesus. Pengumuman kelahiran-Nya disampaikan kepada beberapa orang yang rendah 
hati, yang dianggap tidak penting oleh budaya; Kebangkitannya diumumkan oleh malaikat kepada 
beberapa Wanita. 

• Pertanyaan para malaikat itu menegaskan: Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? 
Yang hidup tidak dapat ditemukan di antara orang mati.  

• Kita seharusnya tidak mengharapkan kehidupan rohani di antara mereka yang tidak memilikinya. 
Banyak orang mencari Yesus dalam benda mati – tradisionalisme agama, formalisme, aturan manusia, 
usaha manusia dan kepintaran. Kita menemukan Yesus hanya di mana ada kehidupan kebangkitan, di 
mana Dia disembah dalam Roh dan kebenaran. 

• Dia tidak ada di sini: Ini adalah beberapa kata yang paling indah dan penting yang pernah diucapkan 
oleh seorang malaikat kepada manusia. 

 
i. Seringkali seseorang mengaku telah menemukan bukti makam Yesus atau tulang belulang Yesus. 

Setiap klaim ditemukan tidak benar, sedangkan kesaksian para malaikat sudah dibuktikan benar 
berulang-ulang kali: Dia tidak ada di sini. 

ii. Bahkan awal dari kisah kebangkitan menyangkal banyak teori alternatif palsu yang disarankan oleh 
beberapa orang. 

iii. Teori “makam yang salah” dijawab oleh Lukas 23:55; para wanita tahu persis di kuburan mana Yesus 
dikuburkan. 

iv. Teori  “ilusi/angan-angan/hayalan“ dijawab oleh Lukas 24:4 dan 24:11, yang mencatat keterkejutan 
para wanita dan para murid tentang berita kebangkitan Yesus. 

v. Teori “ada hewan yang memakan tubuh” dijawab dengan kehadiran batu (Lukas 24:2). 
vi. Teori “hanya sekedar pingsan” dijawab dengan adanya batu (Lukas 24:2). teori “hanya sekedar 

pingsan” menjelaskan kebangkitan Yesus, mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi 
hanya jatuh pingsan, dan kemudian dihidupkan kembali di kubur dalam tubuh fana yang sama. 

vii. Teori perampok kuburan dijawab dengan kehadiran penjaga dan segel Romawi (Matius 27:62-66). 
 

• Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada 
hari  yang ketiga: Kepada para wanita, sepertinya sudah lama sekali Yesus mengucapkan kata-kata ini 
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(Lukas 18:31-33). Namun demikian, mereka perlu mengingat hal itu dan para malaikat mengingatkan 
mereka akan apa yang Yesus katakana. 

 
31Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata kepada 
mereka: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh 
para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. 32Sebab Ia akan diserahkan 
kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan 
diludahi, 33dan mereka menyesah dan membunuh (Dia), dan pada hari ketiga Ia 
akan bangkit. 

• Pembicaraan kecil ini terjadi ketika “mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, minggu terakhir 
pelayanan Yesus. Yesus memberi tahu para pengikutnya bahwa inilah dia; segala sesuatu yang 
dinubuatkan tentang Kristus sekarang akan terjadi.  

• Tuhan sedang menuju untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia, 
membiarkan perlakuan memalukan dan penyaliban terjadi untuk menebus dosa semua orang. Saatnya 
semakin dekat ketika keturunan Hawa akhirnya akan menghancurkan kepala ular dan mengakhiri 
kekuasaannya di dunia. Sudah waktunya tumit Tuhan sendiri "diremukkan," yaitu, Kristus menyerahkan 
nyawa-Nya untuk dosa-dosa dunia, dan agar kuasa iblis dibinasakan untuk selama-lamanya (Kejadian 
3:15). 

• Yesus memberi tahu mereka bahwa dia akan dibunuh. Dua kali (Matius 20:19; 26:2) dia bahkan 
menyebutkan bahwadia akan disalibkan, yang merupakan pandangan nubuatan Yesus sendiri tentang 
kematiannya. Yesus menambahkan janji akan kebangkitan, bahkan mengatakan, "Pada hari ketiga, dia 
akan bangkit kembali," tetapi kedua belas murid tidak mengerti maksudnya. 

C. (Ayat 9-11) Para wanita memberi tahu para rasul dan mereka tidak percaya. 
9Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceriterakan semuanya itu kepada kesebelas murid 
dan kepada semua saudara yang lain. 10Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, 
dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka 
memberitahukannya kepada rasul-rasul. 11Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan 
omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 

 
• Para wanita yang melihat bukti kebangkitan Yesus dan mengingat kata-kata-Nya sangat gembira 

tentang apa yang tampaknya menjadi berita yang paling indah –bahwa Yesus hidup dan telah menang 
atas maut.]\ 

• Berita bahwa Dia telah hidup kembali jauh lebih berarti bagi mereka; yang artinya apa yang Yesus 
katakan terbukti benar, Dia adalah penakluk atas kematian dan bahwa Dia adalah segalanya yang 
mereka harapkan dan bahkan lebih. 

D. (Ayat 12) Para rasul menjadi percaya. 
12Sungguhpun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, 
ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. 
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• Kita tahu dari Yohanes 20:3-8 bahwa baik Petrus dan Yohanes berlari ke kubur bersama-sama. Mereka 

melihat kain kafan Yesus tergeletak dengan rapi, seolah-olah ada tubuh yang baru saja keluar darinya 
(Yohanes 20:6-7). Ketika Yohanes melihat itu, dia percaya, dan Petrus heran. Mereka belum melihat 
Yesus yang bangkit, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi yang menyebabkan 
tubuh menanggalkan kain kafan sedemikian rupa. 

 
• Petrus dan Yohanes sama-sama mengamati apa yang ada di dalam kubur dan Yohanes percaya 

(Yohanes 20:8). Ini memberitahu kita bahwa Petrus menganalisis situasi; dia tahu sesuatu yang 
spektakuler telah terjadi karena kondisi kain kafan, tetapi karena dia telah melupakan kata-kata Yesus 
(Yohanes 20:9), dia belum mengerti dan percaya seperti Yohanes. 

 
E. Kesimpulan 
 

• Dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? 
 

i. Anda mengetahui bahwa Yesus bangkit dari kematian, tetapi kecuali jika Anda mengerti firman-Nya, 
itu tidak masuk akal bagi Anda. 

ii. Tanpa mengetahui kehidupan dan ajaran Yesus: Anda tidak tahu bahwa kebangkitan berarti 
pembayaran yang Yesus tawarkan di kayu salib adalah sempurna dan lengkap.  
 
Keselamatan itu adalah murni pekerjaan Tuhan! Bukan apa yang dapat Anda lakukan 
dan kebaikan Anda. Ini tentang karya Yesus Kristus yang sempurna dan lengkap di 
kayu salib. Dia membayar dosa-dosa kita yakni dosa masa lalu, sekarang, dan masa 
depan. Dan Dia berteriak, "Sudah selesai!" Ini berarti, dosa-dosa Anda dan dosa-dosa 
saya telah dibayar dan diselesaikan di kayu salib oleh Yesus penyelamat kita yang 
sempurna.  
 

iii. Tanpa mengetahui kehidupan dan ajaran Yesus: Anda tidak tahu bahwa salib adalah pembayaran 
dan kubur kosong adalah tanda terima.  

iv. Yesus tidak hanya membayar semua dosa kita, pada hari ketiga, Dia bangkit kembali untuk 
membuktikan kepada Anda dan saya, bahwa Dia tidak lagi menanggung dosa kita.  

o Ini adalah kabar baik! Kisah keselamatan kita tidak berakhir di kayu salib tetapi di kubur yang kosong 
ketika Yesus membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Juruselamat kita yang sempurna yang 
melakukan pekerjaan yang sempurna!  

v. Tanpa mengetahui kehidupan dan ajaran Yesus: Anda tidak tahu bahwa kematian tidak menahan 
manusia yang ditebus.  
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o Iblis dapat berbisik ke telinga Anda memberitahu Anda bahwa Yesus tidak berhasil untuk membayar 
dosa-dosa Anda. Tapi Anda menjawabnya kembali dengan menceritakan tentang kubur yang 
kosong. Itu adalah bukti dan kemenangan kita!  

vi. Tanpa mengetahui kehidupan dan ajaran Yesus: Anda tidak tahu bahwa ketika kasih Tuhan dan 
kebencian manusia berperang di kayu salib, dan kasih Tuhan menang. 

vii. Tanpa mengetahui kehidupan dan ajaran Yesus: Anda tidak tahu bahwa karena Yesus dibangkitkan 
dari kematian, kita dapat dibangkitkan di dalam Dia. 

 
• Inilah alasan mengapa kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang-orang yang bersukacita. Kita 

memiliki Juruselamat yang sempurna yang melakukan pekerjaan sempurna di kayu salib dan 
dibangkitkan. Inilah alasan mengapa kita bernyanyi di gereja - kita memiliki harapan kekal di dalam 
Yesus penyelamat kita - karena Dia telah dibangkitkan, maka Anda dan saya juga akan dibangkitkan! 

• Jika Anda mendengarkan ini sekarang, dan Anda merasa sangat putus asa karena begitu banyak 
masalah, maka dengarkan! Anda memiliki harapan.  
 
 

Maukah  Anda datang kepada Yesus, berbalik dari dosa-dosa Anda,percaya kepada karya-Nya 
yang sempurna di kayu salib, dan terimalah Dia di dalam hati Anda sebagai Juruselamat Anda. 

Saya berdoa agar Anda mau. 
 

Bersukacitalah! Berharaplah! Juruselamat kita telah dibangkitkan! 
 
 


