
Kenaikan Yesus: Terjadi 40 hari setelah Ia 
bangkit, apa artinya bagi kita? 
(Panduan Lukas 24:44-53)
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: Iman Kebangkitan baru tumbuh, 
pengalaman akan realitas baru bermacam-macam 
maknanya

  “Sesudah itu Ia 
menampakkan diri kepada 
lebih dari 500 saudara 
sekaligus; kebanyakan dari 
mereka masih hidup sampai 
sekarang, tetapi beberapa di 
antaranya telah meninggal” 
(1Kor. 15:6). 



40 hari: momen yang utuh, yang penuh

 Ada sekurangnya 3 hal 
yang perlu utuh dan 
bulat dan tepat diyakini 
serta dihidupi murid-
murid (dan kita juga).

  Ketiga hal itu menjadi 
pesan Kenaikan Yesus, 
bahkan sebagai jalan 
agar kita juga ikut 
dalam Kenaikan-Nya  

 1. Kita 

yang Naik itu, sehingga 
hidup kita tetap 
bersama-Nya

. Kitapun kiranya 
bersekutu di Bait-Nya, 
dan mempraktikkan 
Berkat

 3. Kita “melihat” Betania, 
dan ikut “menaik” 
seperti Kristus



1. Yesus membuka pikiran agar kita MENGERTI & YAKIN 
siapa itu Mesias:
• Lukas 24:44-46.  Yesus berkata tentang makna nubuat Alkitab 

yang disampaikan dalam Taurat Musa, Nebiim dan Mazmur. 
Yesus berkata kepada mereka: “...bahwa harus digenapi semua 
yang ada tertulis tentang Aku..., dan mesias harus menderita dan 
bangkit”.

• Mesias yang dinantikan, telah genap dan hadir dalam diri Kristus. 
Untuk itu perlu REVIEW: Sejak Yesus datang ke Yerusalem (Lk 
19:28), lalu masuk Bait Allah, diikisahkan oleh Lukas betapa 
tertutupnya pikiran orang Farisi. Lalu Yesus  menjelaskan 
kemesiasan bukan karena keturunan Daud -makanya bukan 
untuk urusan Politik- (Lk 20:41-44).



1. Yesus membuka pikiran agar kita YAKIN siapa itu 
Mesias

• Bait Allah akan diruntuhkan (Lk 21:6), tapi  
itu tanda bahwa MESIAS akan mengakhiri zaman. 
Banyak yang semu, jadi waspadalah! Sekalipun 
penjajahan Romawi tetap berjalan dan bisa 
menghancurkan Bait Allah, itu bukan akhir zaman. 
Malah yang terjadi ialah “genaplah zaman bangsa-
bangsa itu” (Lk 21:24).

• Justru bagi kita TUNAS yang BARU yang penting, 
sebab saat itu Kerajaan Allah DEKAT (Perumpaan 
pohon Ara, Lk 21-25-33). Mesias ditandai dengan 
hal ini.



Mesias itu datang & dialami dan digenapi dalam 
Perjamuan

• Perjamuan mesianik ini 
menjadi isyarat kehidupan 
bersama Kristus, baik 
sekarang dan nanti.

• Lk. 22:18, Sebab Aku berkata 
kepada kamu: mulai dari 
sekarang ini Aku tidak akan 
minum lagi hasil pokok 
anggur sampai Kerajaan 
Allah telah datang.



Yesus di Mahkamah Agama 
• Lukas 22:67. "Jikalau Engkau 

adalah Mesias, katakanlah 
kepada kami."... Jawab 
Yesus: "Sekalipun Aku 
mengatakannya kepada 
kamu, namun kamu tidak 
akan percaya;

Yesus dibawa menghadap Pilatus 
• Lk 23:2-3 Di situ mereka mulai 

menuduh Dia, katanya: "Telah 
kedapatan oleh kami, bahwa 
orang ini menyesatkan bangsa 
kami, dan melarang membayar 
pajak kepada Kaisar, dan tentang 
diri-Nya Ia mengatakan, bahwa Ia 
adalah Kristus, yaitu Raja. Jawab 
Yesus, “Engkau sendiri 
mengatakan”.



MAKA GENAPLAH: Mesias itu Mengampuni, 
menghidupi setiap tunas kehidupan dan Mulia. 
Beritakanlah pertobatan dan pengampunan ini!
• Tema mengampuni juga 

terjadi di Salib; mengulang 
kisah pengampunan 
pemungut cukai, Farisi dan 
Zakheus. “Ya Bapa 
ampunilah mereka sebab 
mereka tidak tahu apa 
yang mereka perbuat”.

• DAN JELASLAH di tulisan 
SALIB itu tentang sang 
Mesias: INILAH RAJA 
ORANG JAHUDI

• Dengan bangkit dan naik, maka MESIAS 
yang menderita itu, masuk dalam 
KEMULIAAN (Lukas 24:26). GENAPLAH..

• Lalu terbukalah mata (Lk 24:31), dan 
terbukalah kiranya pikiran (24:45) kita, 
saat melihat IA naik ke surga. Mesias 
itu genap identitasnya: bukan politis, 
bukan mengimingi akhir zaman, tetapi 
yang KINI BANGKIT, menghidupi setiap 
tunas hidup, dialami dalam santap 
bersama, mengampuni dan MULIA!  



2. Agar bersekutu dalam Berkat-Nya

Ada 3 kali kata “berkat” disebut dalam kisah Kenaikan, 
 (ayat 50, Yesus memberkati mereka, ayat 51, dan 
ayat 53, “murid-murid di bait Allah dan senantiasa memuliakan 
atau “memberkati/blessing” Allah).
Berkat ini juga sudah sejak awal, sejak kelahiran Yesus. Berkali-kali 
dalam awal Injil Lukas dinyatakan berkat (Lukas 1:42, 64, 2:28,34). 
Dan berkat itu dimulai di bait Suci dengan Zakaria/Elisabet, lalu 
Simeon/Hana, dan diakhiri dengan bait Allah bersama murid-murid. 
Jadi, berkat imamat yang ada pada Bait Allah, via Zakaria/Simeon, 
kini nyata dalam ibadah dalam Kristus yang mulia!



2. Agar bersekutu dalam berkat-Nya
• Berkat ini penting kalau kita ingat bahwa yang menerima 

berkat ialah murid-murid yang pernah menyangkal (Petrus), 
menyangsikan (Thomas), yang ketakutan, atau yang kembali 
rutin jadi nelayan di Tiberias, seolah tak ikut dalam kenyataan 
baru kebangkitan (Yoh. 21). Dengan menerima berkat, lalu 
memberi  berkat pada sesama dan ciptaan, juga aktif 
memuliakan Tuhan, maka kini yang tinggal bagi kehidupan 
setelah kenaikan Yesus ialah 

 Kisah dan praktik hidup kita kini ialah kisah 
kemurahan hati dan berkat, maka di situ berkat-Nya pun 
NYATA dari ATAS/KEMULIAAN.



3. Kita melihat “Betania”, dan ikut “Menaik”

Kita pun perlu hidup dengan sikap menaik,  men-
transenden, bukan memburuk atau pun terus merasa lemah, 
bingung dan gelap. Ini aspek Eskatologis.

Pada momen kenaikan Yesus, Murid-murid di bawa keluar 
Ye r u s a l e m  k e  B e t a n i a  ( L k  2 4 : 5 o ) ,  l a l u  I a  n a i k  k e 
langit/surga/”uranon”, ke tempat kediaman Allah.



Menaik

• Betania itu terletak di bukit Zaitun, dan ia lebih tinggi 
dari kota Yerusalem (Luk. 19:37). Di pihak lain 
Yerusalem lebih tinggi dari Nazaret, asal kampung 
halaman Yesus (Luk. 2:39-40). 

• Kita ingat Yesus pergi dari Nazaret ke Yerusalem 
dengan ungkapan “pergi naik.” Dalam Lukas 19:28 
d i kata ka n  b a hwa  Ye s u s  “ n a i k ”  ( a n a b a nto n ) 
meneruskan perjalanan ke Yerusalem.



Maka perjalanan Yesus ialah perjalanan me-naik: dari Nazaret/Galilea --> 
Yerusalem --> Betania di bukit Zaitun --> Surga. Maka perjalanan iman kita 
adalah perjalanan menaik, perjalanan ke tempat paling tinggi, ke tempat Bapa 
(Lukas 11:13), Lk 24:51 (aneperetho, dibawa ke atas). 

                                                                Surga
                                   Betania/Zaitun— ⁄  
                   Yerusalem
Nazareth— ⁄



Hidup Yesus “menaik” dalam pemeliharaan Allah

• Ini juga terkait soal pengalaman 
Yesus sebagai miskin dan prihatin, 
lahir di  palungan, dikunjungi 
g e m b a l a ,  d a n  h a n y a 
m e m p e rs e m b a h ka n  b u r u n g 
tekukur  dan 2 ekor anak merpati 
saat di Yerusalem (Lk 2:22-24). 
Dengan demikian bukan “mamon” 
yang harus dipercayai (Lk 16:13), 
tetapi pemeliharaan Allah yang 
“menaik” dalam hidup. 



Transendensi

• Jadi aspek rohani dan aspek 
materi adalah perjalanan yang 
kisahnya tidak membuat kita 
terpuruk,  tetapi  me-naik , 
mentransendensi, di masa kini 
dan terus ke masa depan yang 
t e r u s  d i j a n j i k a n - N y a , 
m e n g a t a s i ,  ke t e r b a t a n -
keterbatasan hidup, dipenuhi 
kapabilitas.


