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CERITA 23 

YESUS  DISALIBKAN, MATI DAN DIKUBURKAN  

MARKUS 15 : 20- 47 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Markus 15:20-47  
Bacaan Alkitab di kelas : Markus 15:39 (Kelas Balita); Markus 15:42-46 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 119:140 (Kelas Balita); Mazmur 119:140 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Yohanes 1:29b (Kelas Balita); Yohanes 1:29b (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Yohanes 14:23 (Kelas Balita); Yohanes 14:23 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 5:4b (Kelas Balita); Mazmur 5:4b  (Kelas Kecil) 
 

 

ANALISA PERBUATAN   

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

    Yesus di olok – olok oleh  orang banyak 20  

  Simon orang Kirene di paksa memikul Salib 
Yesus 

21  

Yesus menolak meminum anggur 23 Mereka membawa Yesus ke tempat yang 
bernama Golgota dan memberi anggur 
bercampur mur 

22-23  

  Tuhan Yesus di salibkan pada jam 9 diantara 
dua orang penyamun dan orang banyak 
membagi  pakaian-Nya dengan membuang 
undi. Di atas salib tertulis Raja Orang Yahudi  

24-28  

  Orang yang lewat, imam–iman kepala 
bersama ahli taurat  menghujat dan 
mengolok Yesus 

29-32  

  Kegelapan meliputi seluruh daerah dari jam 
12 sampai jam 3.   

33  

Pada Jam 3 Yesus berseru. 34    

  Respon beberapa orang yang mendengar 
dan melihat kejadian 

35-36  

Yesus berseru dan menyerahkan 
nyawaNya dan tabir bait suci terbelah 
dua 

37-
38 

   

  Kepala Pasukan mengatakan bahwa Yesus 
benar-benar anak Allah 

39  

  Ada beberapa perempuan yang melihat 
kejadian itu dari jauh 

40-41  

  Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus 42-43  
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

untuk dikuburkan 

 

  

 Pilatus heran bahwa Yesus sudah mati dan 
mengecek kepala pasukan, dan memberikan 
mayat ke Yusuf 

44-45  

  Yusuf mengapani, dan menguburkan Tuhan 
Yesus 

46  

  Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses 
melihat tempat Yesus di kuburkan 

47  

 
 
 
 
 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 20 - 32 Yesus disalibkan  

II 33  - 41 Yesus  adalah Anak Allah yang mati untuk menebus dosa manusia B 

III 42 - 47 Yesus mati untuk menebus dosaku C 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Sungguh Yesus adalah Anak Allah (Ayat 39) 
(Bnd. Bab IV:1,5) 

 
Aku mencintai Yesus yang sudah menebus 

dosaku (Ayat 46) (Bnd. Bab IV:1,5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1.  Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah 
anak Allah yang mati untuk meyelamatkan 
manusia. 

2.   Anak percaya pada Yesus dan terus  mencintai-
Nya. 

 1. Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus dikubur 
untuk menebus dosanya 

2.  Anak mencintai Yesus 

   

PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Kepala pasukan  itu sangat kagum ,sangat takyub 
melihat kejadian itu” dan mengakui bahwa 
sungguh Yesus adalah anak Allah. Bukan orang 
biasa, bukan orang jahat seperti yang di tuduhkan 
oleh orang–orang disekitarnya. Orang–orang 
yang mengolok–ngolok Yesus ternyata tidak 
benar, Yesus benar-benar adalah anak Allah. Dia 
adalah Allah, Dia mengalami kematian untuk 
menyelamatkan manusia, aku,  kamu dan kita 
semua. Dosa kita telah ditebusnya melalui salib 
dan kematian-Nya.   

 Yusuf Arimatea adalah orang yang sangat 
mencintai  Yesus. Dia sangat kehilangan Yesus 
,sehingga dia mau mengurus Yesus dengan 
sebaik- baiknya . Kubur yang masih baru, 
dibelikannya kain putih, mayat Yesus di 
bungkusnya dengan baik, dibaringkan dengan 
baik pula. Semua dilakukannya sebagai rasa cinta 
dan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus yang 
sudah menyayanginya. Yesus yang sudah 
menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Aku dan 
kamu semua tentu mencintai Yesus pula kan? 
Dengan apa kita menyatakan cinta kita padaNya? 
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 3 MENIT)  GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

 
 

                    B                       C 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay . 20 - 32 Ay. 33 - 41 Ay. 42 - 47  Ay . 20 - 32 Ayat 33 - 41 Ayat 42 - 47 

1/2 menit 1 menit 1 1/2  menit  1  menit 2 menit 2  menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Penyiksaan Yesus tidak berakhir, sambil memikul salibNya Yesus berjalan menuju  
bukit Golgota. KakiNya sangat sakit, tubuhNya masih berdarah tetapi Dia tetap sabar. 
Di bukit Golgota tanganNya di pakukan ke kayu salib, tangan yang sudah menolong 
orang – orang sakit, orang orang lumpuh, orang – orang buta selama ini di pakukan . 
Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di kiri dan kanannya. Orang terus 
menghujatNya, mengejekNya tetapi Tuhan Yesus diam dan sabar. 

Gambar 2 
 

Pada jam 12 tiba- tiba gelap sampai sampai jam tiga, dan tabir bait suci di bait Allah di 
Yerusalem terbelah dua. Yesus berteriak Eloi..Eloi lama sabakhtani, yang artinya 
Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Orang–orang yang 
menyaksikan kejadian itu sangat heran, ada yang ketakutan, bahkan kepala Pasukan 
berkata : “ sungguh orang ini Anak Allah” ( masuk dalam penerapan tertenun untuk 
anak batita) Puncak cerita B ada disini , penerapan kelas  balita  diceritakan juga 
secara tertenun di sini. 

Gambar 3 
 

Tuan bolehkah aku mengambil mayat Yesus yang aku cintai itu? Aku mau 
menguburkannya di kuburan yang baru saja aku buat. Seseorang meminta mayat 
Yesus kepada Pilatus.  Ambillah, kata bapak Pilatus. Siapa dia anak–anak yang 
mencintai Yesus itu? O..Dia adalah bapak Yusuf orang Arimatea (masuk dalam kalimat 
pada penerapan) Puncak cerita C ada disini , penerapan kelas  anak kecil  diceritakan 
juga secara tertenun di sini. 

Gambar 4 
 

Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Dia mati dan menyelamatkan 
kita semua.  

 
 
 

LAGU PENDUKUNG  

Kidung Ceria (KC) No.90 : Yesus Sayang Padaku 
Kidung Ceria (KC) No.87 : Penebusku Disalib 
 
 

AKTIVITAS 

1. Membuat aktivitas dengan thema : AKU CINTA YESUS 
Cara : 

 Siapkan kertas  (kertas yang tebal), dan buatlah gambar love dua buah yang tidak terpotong 
satu dengan lainnya. 

 Buat pula gambar salib (warna yang berbeda) 

 Suruhlah anak – anak menempelkan Salib dalam tanda love itu 
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 Diluar gambar Love itu suruhlah anak-anak menulis aku cinta Yesus ( bagi anak – anak yang 
sudah dapat menulis 

 Bagi yang belum dapat menulis bisa di tuliskan oleh pelayan. 
2. Mewarnai gambar 

Bagikan gambar (terlampir) untuk di warnai oleh anak – anak. 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Markus 15:39b  Yohanes 14 : 23   

Sungguh, orang ini adalah Anak Allah 
 

 
Jika seorang mengasihi Aku. Ia akan menuruti 

firmanKu dan BapaKu akan mengasihi dia. 

 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Untuk persiapan Guru Sekolah Minggu, adalah sangat  penting  memperhatikan dan membaca  
dengan seksama Tabel Persiapan. Ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
a. Sungguhkah anda yakin bahwa Yesus adalah anak Allah dan Dia adalah Allah? 
b. Pengorbanan Yesus di kayu salib, mati dan dikuburkan adalah bentuk kasih Allah kepada kita 

agar kita diselamatkan dari dosa kita, sudahkah anda bersyukur? 
c. Mencitai Yesus adalah sebuah kemutlakan penuh bagi seorang yang mengatakan bahwa ia 

percaya kepada Yesus, sudahkah anda mengasihi Yesus dengan melaksanakan pengajaran 
Sekolah Minggu dengan baik? 

d. Sebelum anda mengajarkan tentang siapa Yesus dan bagaimana seseorang cinta pada Yesus 
Renungkan dan tanyakan pada diri anda terlebih dahulu sudahkah aku mencintaiMu Yesus 
dalam hidupku? 

 
 
 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Gunakanlah pendahuluan di bawah ini untuk memulai cerita, (diharapkan guru dapat membuat 
sendiri pendahuluan yang menarik) : 

a. Boleh melakukan dengan cara mengingatkan anak – anak dengan kegiatan – kegiatan 
yang mereka lakukan bersama dalam beberapa hari ini. Untuk siapakah kegiatan itu?  

b. Atau mengingatkan anak – anak tentang cerita minggu lalu (tidak bertanya, apa judul 
kita? ) tetapi mengingatkan peristiwanya. 

2. Pada saat melakukan penerapan tertenun di anak balita dan anak kecil pencerita dapat 
mengajak anak – anak langsung merespon dengan mengajak anak – anak berdiri dan 
mengucapkan “ TERIMA KASIH TUHAN YESUS, AKU MENCINTAIMU” ( gerakkan dengan cara 
mengangkat tangan dan menengadah sambil mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, kata Aku 
memegang dada dan mencintaiMu dengan membuat gerakan jari dengan membentuk Love ) 

3. Jangan terjebak dengan memuji – muji Yusuf Arimatea, atau mengatakan mari kita seperti Yusuf 
Arimatea, tetapi harus diingat bahwa Yusuf melakukannya sebagai bentuk respon tanda 
syukurnya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatnnya. 
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GAMBAR AKTIVITAS 

 
 

 


