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HARI YANG BAHAGIA 
JANGAN MENCARI YANG HIDUP  

DI ANTARA YANG MATI 

LUKAS 24:1-8 

1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama 

minggu itu mereka pergi ke kubur membawa 

rempah-rempah yang telah disediakan mereka.  

2 Mereka mendapati batu sudah terguling dari 

kubur itu,  

3 dan setelah masuk mereka tidak menemukan 

mayat Tuhan Yesus.  

4 Sementara mereka berdiri termangu-mangu 

karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri 

dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-

kilauan.  

5 Mereka sangat ketakutan dan menundukkan 

kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada 

mereka: "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, 

di antara orang mati?  

6 Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa 

yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih 

di Galilea,  

7 yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke 

tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan 

akan bangkit pada hari yang ketiga."  

8 Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus 

itu. 

MENGAPA JUSTRU MUSUH YANG INGAT? 

MATIUS 27:62-64 

62 Keesokan harinya, yaitu sesudah hari 

persiapan, datanglah imam-imam kepala dan 

orang-orang Farisi bersama-sama menghadap 

Pilatus,  

63 dan mereka berkata: "Tuan, kami ingat, bahwa 

si penyesat itu sewaktu hidup-Nya berkata: 

Sesudah tiga hari Aku akan bangkit.  

64 Karena itu perintahkanlah untuk menjaga 

kubur itu sampai hari yang ketiga; jikalau tidak, 

murid-murid-Nya mungkin datang untuk mencuri 

Dia, lalu mengatakan kepada rakyat: Ia telah 

bangkit dari antara orang mati, sehingga 

penyesatan yang terakhir akan lebih buruk 

akibatnya dari pada yang pertama." 

 

IBRANI 4:2 

2 Karena kepada kita diberitakan juga kabar 

kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi 

firman pemberitaan itu tidak berguna bagi 

mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama 

oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. 

JALAN MENUJU EMAUS 

LUKAS 24:13-17 

13 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid 

Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus, 

yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari 

Yerusalem,  

14 dan mereka bercakap-cakap tentang segala 

sesuatu yang telah terjadi.  

15 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan 

bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri 

mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama 

dengan mereka.  

16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata 

mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal 

Dia.  

17 Yesus berkata kepada mereka: "Apakah yang 

kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" 

Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 

MEMULAI HARI YANG BAHAGIA DENGAN  

KITAB SUCI 

LUKAS 24:25-27 

25 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu 

orang bodoh, betapa lambannya hatimu, 

sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang 

telah dikatakan para nabi!  

26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya 

itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?"  

27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang 

tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, 

mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-

nabi. 



2TIMOTIUS 3:16-17 

16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang 

bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 

kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan 

untuk mendidik orang dalam kebenaran.  

17 Dengan demikian tiap-tiap manusia 

kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap 

perbuatan baik. 

KUASA PERJAMUAN KUDUS 

LUKAS 24:30-31 

30 Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia 

mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-

mecahkannya dan memberikannya kepada 

mereka.  

31 Ketika itu terbukalah mata mereka dan 

merekapun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari 

tengah-tengah mereka. 

KUASA UNTUK MELANGKAH MAJU 

LUKAS 24:32-35 

32 Kata mereka seorang kepada yang lain: 

"Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia 

berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika 

Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?"  

33 Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke 

Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas 

murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-

sama dengan teman-teman mereka.  

34 Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan telah 

bangkit dan telah menampakkan diri kepada 

Simon."  

35 Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa 

yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana 

mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-

mecahkan roti. 


