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CERITA  30  

YESUS NAIK KE SORGA 

KISAH PARA RASUL 1:1-14 

BAHAN ALKITAB 

 
Bahan untuk Guru : Kisah Para Rasul 1:1 - 14  
Bacaan Alkitab di kelas : Kis. 1:11 (Kelas Balita); Kis. 1:8-11 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 148:1 (Kelas Balita); Mazmur 148:1 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Efesus 1:7 (Kelas Balita); Efesus 1:7 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Kisah Para Rasul 1:11 (Kelas Balita); Kisah Para Rasul 1:11 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Amsal 3:9a (Kelas Balita); Amsal 3:9 (Kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Yesus berulang kali membuktikan kepada murid-murid-
Nya bahwa Ia bangkit. Selama 40 hari Yesus berulang-
ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-
Nya tentang Kerajaan Allah. 

1-3 

   

Saat Yesus makan dengan murid-murid-Nya, Yesus 
melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus 
menyuruh mereka tinggal menantikan Roh Kudus. 

4 
 

   

Yesus mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan 
air, tetapi murid-murid akan dibaptis dengan roh 

5 Murid-murid bertanya apakah Yesus 
mau memulihkan kerajaan Israel  

6 - 

Yesus menjawab mereka tidak perlu tahu masa dan 
waktu yang ditetapkan Tuhan sesuai kuasa-Nya 

7    

Yesus mengatakan murid-murid akan menerima kuasa 
saat Roh Kudus turun dan murid-murid akan menjadi 
saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke 
ujung bumi. 

8    

Yesus terangkat disaksikan oleh murid-murid 9a    

Awan menutupi Yesus dari pandangan mereka 9b    

2 orang malaikat menegur murid-murid yang menatap 
ke langit 

11a Murid-murid menatap ke langit 10 +/- 

Malaikat itu berkata bahwa Yesus akan datang kembali 
dengan cara yang sama seperti ketika Ia naik ke sorga. 

11b    

  Murid-murid meninggalkan Bukit 
Zaitun dan pulang ke Yerusalam. 

12 + 

  Murid-murid tiba di Yerusalem. 
Murid-murid naik ke ruang atas, di 
rumah tempat mereka menumpang. 

13 + 
+ 

  Murid-murid dengan sehati bertekun 
berdoa bersama-sama. 

14 + 
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA GAMBAR PENERAPAN 

I 1-8 Saat terakhir Yesus dan murid-murid-Nya 1,2,3  
II 8-9 Yesus terangkat ke Surga 4,5 B, C 
III 12-14 Murid-murid menunggu Roh Kudus 6,7  

 
 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Yesus hidup dan terangkat ke surga.  
(Bnd. PGT IV:8,9) 

 
Yesus pasti kembali.  

(Bnd. PGT IV:8,9) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak percaya bahwa Yesus hidup 
dan terangkat ke surge. 

2. Anak berbahagia karena Yesus akan 
kembali. 

 1. Anak dapat menceritakan kembali peristiwa Kenaikan 
Yesus ke Sorga. 

2. Anak percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. 
3. Anak semakin bersukacita menantikan kedatangan 

Tuhan Yesus kembali. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

- Yesus terangkat ke surga dengan 
penuh kemuliaan tepat 40 hari 
setelah kebangkitan-Nya. 

- Yesus akan datang kembali dengan 
cara yang sama. 

 - Yesus terangkat ke surga dengan penuh kemuliaan tepat 
40 hari setelah kebangkitan-Nya.  

- Yesus pasti akan datang  kembali dengan cara yang sama. 
Karena kita percaya Yesus paska akan kembali memberi 
semangat kepada kita untuk selalu bersukacita dan setia 
menanti kedatanganNya 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 2 ½ MENIT)     GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 4  MENIT) 

            B 
 
                                  

                                  C 
 

               

 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 
Ay. 1-8 Ay. 8-9 Ay. 12-14  Ay. 1-8 Ay. 8-9 Ay. 12-14 

½ menit 1 ½ menit ½ menit  1 menit 2 menit 1 menit 

 

SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar yang digunakan adalah gambar Kabar Baik Ceria hal 312-318. 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
(KBC hal 312-
313) 

Setelah Yesus bangkit. Ia masih bersama-sama dengan murid-murid selama 40 
hari. Ketika mereka sedang duduk makan, Ia melarang murid-murid untuk 
meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus diberikan kepada mereka. 
Tepat pada hari ke-40 setelah kebangkitan-Nya (aplikasi tertenun). 

Gambar 2 Yesus dan murid-murid menuju ke Bukit Zaitun. Ketika mereka sudah tiba, 
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(KBC hal 314) murid-murid bertanya kepada Yesus :”maukah Engkau mendirikan kembali 
kerajaan untuk orang Israel?” Tetapi Yesus menjawab: “Kalian tidak perlu 
mengetahui hari atau waktu apa yang sudah ditetapkan Bapa menurut hak-Nya 
sendiri, tetapi setelah kamu menerima Roh Kudus, tugas kamu adalah pergi 
dan menceritakan tentang Aku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi.” 

Gambar 3 
(KBC hal 315) 

Setelah mengatakan seperti itu, Yesus terangkat ke sorga dilihat langsung oleh 
murid-murid-Nya sampai Yesus tidak terlihat lagi karena ditutupi oleh awan…., 
tetapi murid-murid terus saja menatap ke langit…. 

Gambar 4 
(KBC hal 317a) 

Tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih berdiri di dekat mereka dan 
berkata:”Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terus melihat ke langit? Yesus 
sudah terangkat ke Sorga, tetapi …. Dia akan kembali seperti ketika kamu 
melihat Dia naik ke sorga!!! (aplikasi tertenun) 

Gambar 5 
(KBC hal 317b) 

Akhirnya pulanglah murid-murid ke Yerusalem (yang jaraknya kira-kira 1 km/1,4 
dari Bukit Zaitun). 

Gambar 6 
(KBC hal 318) 

Setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruangan bagian di atas 
(tempat mereka tinggal menumpang). Mereka ada 11 orang murid Yesus, 
ditambah beberapa perempuan, Maria Ibu Yesus dan Saudara-saudara Yesus. 
Mereka menunggu datangnya Roh Kudus sambil berdoa bersama-sama. Amin. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Nyanyian Jemaat Nuansa Etnik (NJNE) No.54 : Pada Hari Kenaikan Tuhan Yesus 
Kidung Ceria (KC) No.110  : Berkereta Awan Putih 
Kidung Ceria (KC) No.111  : Tuhan, Raja Maha Baik 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFASLAN UNTUK KELAS BALITA  AYAT HAFALAN UNTUK KELAS KECIL 

Kisah Para Rasul 1:11b  Kisah Para Rasul 1:11b (full) 

Yesus akan datang kembali.  Yesus ini, yang terangkat ke sorga 
meninggalkan kamu, akan datang kembali 

dengan cara yang sama seperti kamu melihat 
Dia naik ke sorga. 

Catatan: Selalu awali ayat hafalan ini dengan kalimat: “Yesus berfirman”. 
 

AKTIVITAS 

AKTIVITAS UNTUK KELAS BALITA & KELAS KECIL 

Dibawah ini ada beberapa alternatif aktifitas yang dapat digunakan: 
1. Mengurutkan Gambar. Bagi anak-anak dalam kelompok. Berikan keenam gambar tersebut 

kepada anak-anak. Minta mereka mengurutkan dengan benar. (untuk anak kecil sambil 
menyebut pokok-pokok cerita). 

2. Mewarnai Gambar. Siapkan gambar Yesus Naik ke Sorga untuk diwarnai oleh anak-anak 
(terlampir) 

3. Untuk Kelas Kecil, bagikan potongan kertas ukuran 10 x 10 cm kepada setiap anak. Di kertas 
tersebut sudah ada tulisan Sorga adalah ....... Minta mereka untuk mengisi titik-titik dengan 
apa yang mereka tahu tentang sorga. 
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 PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada hal v. Tabel ini sangat penting dalam persiapan Guru 
Sekolah Minggu. Bacalah dan lakukan. Kalau ingin berhasil, ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Cerita ini haruslah terlebih dahulu menjadi berkat bagi anda sebagai guru. 
Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
- Sebagai guru, sudahkah saya memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kuasa-Nya 

memampukan saya mengangkat pelayanan dalam jemaat? 
- Apakah saya sudah menjadi saksi kebangkitan Yesus di tempat saya? 
- Kini Ia ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita. Namun bukan 

berarti pelayanan-Nya berhenti begitu saja.  
- Sebagai murid-Nya, kitalah yang melanjutkan pelayanan yang telah Dia mulai di dalam diri kita.  
- Kita harus membebaskan yang terbelenggu dan mewartakan Kabar Baik kepada orang-orang, sampai 

Ia datang kembali nanti untuk menjemput kita. 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Sebagai pendahuluan cerita, mulailah dengan membuka sedikit adegan II. Misalnya : 

 “Anak-anak. Sebuah penampakan terjadi di Bukit Zaitun. Gunung itu sepi. Tak ada siapa-siapa. 
Kecuali beberapa orang yang melihat penampakan itu. Penampakan yang mencengangkan. 
Saat tiba-tiba ada cahaya turun dari langit. Saat itu langit penuh awan. Awalnya mereka 
mengira itu awan yang bergerak. Tapi tiba-tiba, dua cahaya yang lebih terang sudah berdiri di 
depan mereka. Dua orang berpakaian serba putih, putih sekali..... Siapakah itu? Kita akan tahu 
sebentar dalam cerita. Mendahului itu baiklah kita menyanyi “Sebelumnya Kami Dengar”. 

 Atau Adik-adik di sebuah ruangan terlihat banyak orang sedang berkumpul, mereka sedang 
makan sambil mendengarkan seseorang yang menyampaikan sesuatu yang sangat penting.. 
apakah itu? 

Tulisan miring ini hanyalah contoh memulai pendahuluan cerita. Anda bisa saja menggunakan teknik 
yang lain. Atau mengembangkan apa yang sudah ada ini. Namun jangan pernah membuat 
pendahuluan dengan mengatakan “Anak-anak, kita akan mendengar cerita Tuhan Yesus Naik ke 
Sorga”. Pendahuluan seperti ini sangat membuat anak tidak tertarik lagi mendengar cerita yang 
akan disampaikan. 
 

2. Puncak Cerita untuk kedua cerita ada pada adegan II, saat Tuhan Yesus terangkat  ke sorga. Namun 
ada penekanan yang berbeda untuk Kelas Balita (Penerapan B) dan Kelas Kecil (Penerapan C). 
Untuk Kelas Balita, penerapan B berfokus pada kepastian bahwa Yesus telah hidup dan terangkat ke 
sorga. Bangunlah suasana dimana anak-anak menangkap pesan yang tegas, sehingga mereka 
pulang dengan sukacita hatinya karena mempercayai sebuah kepastian yang luar biasa, bahwa 
Yesus tidak hanya bangkit, tetapi ia hidup dan naik ke sorga.  
 

3. Sedangkan puncak cerita untuk Kelas Kecil, yaitu penerapan C berfokus pada kepastian kedatangan 
Tuhan Yesus yang kedua kali. Bangunlah suasana yang mendukung, sehingga anak-anak merasakan 
kata-kata malaikat itu sampai ke hatinya, bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, 
dipenuhi kemuliaan. Bangunlah suasana bercerita melalui imajinasi dan emosi yang mendukung 
sehingga anak-anak menangkap pesan yang hidup dari cerita ini, sehingga mereka selalu diliputi 
sukacita dan kebanggaan pulang ke rumah dengan satu kepastian, bahwa Tuhan Yesus akan datang 
kedua kali dalam kemuliaan-Nya. Biarlah anak-anak memiliki hati meluap-luap dalam kerinduan 
untuk melihat dan mengalami kemuliaan di hari yang ditunggu-tunggu itu.  
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GAMBAR UNTUK DIWARNAI: YESUS NAIK KE SORGA 

 
 
 


