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CERITA 20  

PETRUS DAN YUDAS 

MATIUS 26:69-75; 27: 1-10.  

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Matius 26:69-75; 27:1-10  
Bacaan Alkitab di kelas : Matius 26:75 (Kelas Balita); Matius 27:1-5 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 106:45 (kelas Balita); Mazmur 106:45 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Yohanes 1:29b (Kelas Balita); Yohanes 1:29b (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Yosua 24:27d (Kelas Balita); Yosua 24:27d (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : Mazmur 96:86 (Kelas Balita); Mazmur 96:8 (Kelas Kecil) 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Petrus duduk di halaman istana Imam Besar, dan seorang 
hamba perempuan berkata kepadanya “Engkau juga selalu 
bersama-sama dengan Yesus, orang galilea itu” 

69 - 

  Petrus berkata “Aku tidak tahu apa yang engkau maksud” 70 - 

  Petrus pergi ke pintu gerbang dan seorang hamba lain berkata 
kepada orang-orang yang ada di situ “Orang ini bersama dengan 
Yesus, orang nazaret itu”. 

71 + 

  Petrus bersumpah “Aku tidak kenal orang itu”. 72 - 

  Orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus “Pasti 
engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari 
bahasamu”. 

73 + 

  Petrus mengutuk dan bersumpah “Aku tidak kenal orang itu, 
dan saat itu berkokoklah ayam” 

74 - 

  Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus kepadanya “Sebelum 
ayam berkokok engkau telah menyangkal Aku tiga kali”. Petrus 
pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 

75 + 

  Pemimpin Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh 
Yesus. Mereka membelenggu-Nya dan membawa-Nya kepada 
Pilatus. 

27:1,2 - 

  Waktu Yudas tahu bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, 
menyesallah ia, dan mengembalikan uang yang 30 perak itu 
kepada pemimpin Yahudi dan berkata “Aku telah berdosa 
karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah”. 

27:3,4 + 

  Pemimpin Yahudi menjawab “Uang itu bukan urusan kami, itu 
urusanmu”. 

27:4 - 

  Yudas melemparkan uang itu ke dalam Bait Allah lalu pergi 
menggantung diri. 

27:5 - 

  Pemimpin Yahudi menolak memasukkan uang itu ke dalam peti 
persembahan, karena itu adalah uang darah. 

27:6 + 

  Pemimpin Yahudi memakai uang itu untuk membeli tanah yang disebut 
Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan asing. 

27:7 + 

  Keterangan : Penggenapan nubuat dalam Zakharia 11 :12-13 27:8-10  
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA GAMBAR PENERAPAN 

I 26:69-74 Petrus menyangkul Yesus 1  

II 26:75 Petrus menyesal 2-5 B 

III 27:1-10 Yudas menyesal dan bunuh diri 6 C 
 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN  

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Petrus menyesal dan bertobat.  
(Bnd. PGT Bab IV:2,4) 

 Yudas menyesal dan bunuh diri. 
(Bnd. PGT Bab IV:2,4) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

1. Anak mengetahui bahwa Petrus pernah tidak 
mengakui Tuhan Yesus. 

2. Anak menyadari bahwa Tuhan senang kalau 
kita menyesali perbuatan kita yang salah. 

3. Anak terus terang mengakui kesalahan. 

 1. Anak mengetahui kisah Petrus dan Yudas. 
2. Anak menyadari bahwa Tuhan senang kalau kita menyesali 

perbuatan kita yang salah. 
3. Anak melakukan penyesalan dengan cara yang benar. 

   

PENERAPAN CERITA KELAS BALITA  PENERAPAN CERITA KELAS KECIL 

Memang Petrus berbuat dosa. Dia sampai tiga kali 
tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia 
mengingat apa yang pernah dikatakan Tuhan 
Yesus tentang dia, Petrus menyesal, mengakui 
dosa, dan memohon pengampunan. Tuhan 
senang kalau kita menyesali perbuatan kita yang 
salah. Dia selalu menunggu kita dating kepada-
Nya mengakui, dosa kita dengan jujur. 

 Ketika Yudas tahu bahwa Yesus yang telah dia serahkan dijatuhi 
hukuman mati, Yudas menyesal. Dia merasa berdosa. Tetapi 
dalam penyesalannya, dia mau mengembalikan uang 30 perak 
itu kepada pemimpin Yahudi. Dia mau melemparkan tanggung 
jawab perbuatannya kepada orang lain. Dia bunuh diri. Tuhan 
senang kalau kita menyesali dosa kita, tetapi bukan dengan 
cara yang salah. Dia menantikan kita menyatakan penyesalan 
yang benar, yaitu mengakui kesalahan kita dengan jujur, dan 
meminta pengampunan dari-Nya. 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 4 MENIT)     GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 5 MENIT) 

                B  
 
 

   
 

                       

              C 

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

Ay. 26:69-74 Ay. 26:75 Ay. 27:1-10  Ay. 26:69-74 Ay. 26:75 Ay.7:1-10 

1 menit 2 menit 1 menit  1 ½ menit 1/2  menit 3 menit 

 
 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Saat Yesus ditangkap, murid-murid-Nya melarikan diri karena takut. Tetapi akhirnya ada yang 
kembali, dan ikut pergi ke istana Imam Besar, tempat Yesus diadili. Salah satu di antaranya adalah 
Petrus. 

Gambar 2 Waktu orang-orang yang berkumpul di halaman istana Imam Besar mengenal Petrus dan berkata 
kepadanya “Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu”, Petrus tidak 
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mengakui Yesus. 

Gambar 3 Ketika Yesus menoleh dan melihat Petrus, Petrus ingat apa yang telah dikatakan Yesus. Ia berlari 
keluar dan menangis dengan sedihnya. 

Gambar 4 Yudas menemui pemimpin Yahudi dan mau mengembalikan 30 perak itu, tetapi pemimpin Yahudi 
tidak mau menerimanya. 

Gambar 5 Yudas melemparkan 30 perak itu ke dalam Bait Allah. 

Gambar 6 Yudas bunuh diri. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No. 302 : Banyak Perbuatan 
Pujian  : Mengikut Yesus keputusanku 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Yosua 24:27  Matius 26:34 
Kamu Jangan menyangkal Allahmu!  Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam 

berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali. 

 
 

AKTIVITAS 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Menyebutkan contoh-contoh  Menyebutkan contoh-contoh 
Untuk kelas Balita, tanyakan kepada 

anak-anak apakah mereka berani 
mengakui kalau mereka melakukan 

kesalahan. Aktivitas ini bisa 
disimulasikan. Misalnya mereka 
berpasang-pasangan, mereka 

bergantian mengakui kesalahan. 

 Untuk kelas Kecil, bisa lakukan tanya jawab apa saja contoh-contoh 
tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri. 

 Menceritakan kembali 

 Berikan kesempatan kepada setiap anak untuk menceritakan kembali 
kisah Petrus dan Yudas ini dengan cara mereka dan dengan bahasa 

mereka sendiri. Mereka bisa dibantu dengan alat bantu gambar, dan 
mereka duduk berdua atau bertiga, dan mereka saling menceritakan 

apa yang mereka lihat dalam gambar itu. 

 

 

 

Mewarnai Gambar  Menulis Janji 

Perbanyak gambar yang tersedia di 
halaman terakhir pelajaran ini untuk 

diwarnai oleh anak-anak. 
(gambar Petrus menyangkal) 

 Bagi Kelas Kecil yang sudah bisa menulis, ajaklah mereka menulis janji 
untuk tidak menyakiti dirinya. 

 Menyusun Kata 

 - Buat kalimat berikut : “Tuhan senang kalau kita menyesali 
perbuatan kita yang salah”. 

- Gunting tulisan tersebut satu kata satu potong. 
- Kemudian ajak anak-anak menyusunnya kembali dengan betul. 
(aktivitas ini bisa dilakukan dalam kelompok kecil). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 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): 
- Pernahkah saya menyangkal Yesus karena takut, malu atau sebab yang lain? 
- Adakah potensi dalam diriku untuk menyangkal Yesus? 
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- Saat saya melakukan dosa, adakah penyesalan dalam diriku? 
- Kapan terakhir kali saya menangis karena melakukan dosa? 
- Saat saya emosi, apakah saya melampiaskannya dengan cara yang benar? 
- Apakah saya dapat mengendalikan emosi dan perasaan saya secara bijak? 
- Saat saya tertekan, pernahkan terlintas untuk menyakiti diri sendiri? 
- Yakinkah saya bahwa tindakan bunuh diri sama dengan merampas hak Tuhan atas nyawa? 

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah dengan Tanya-jawab singkat dengan anak-anak : 
- Apakah kamu punya teman baik? Senang punya teman baik? 
- Tetapi kalau teman baik tiba-tiba tidak mengakui kamu sebagai temannya, bagaimana perasaan kamu? 

2. Mulailah masuk adegan I. ceritakan bahwa ada seorang yang sangat baik. Dia punya banyak sekali teman. Dia 
adalah Yesus. Tetapi waktu Ia ditangkap, teman-teman-Nya melarikan diri karena takut. Malahan ada yang 
sampai 3 kali menyangkal-Nya. Ceritakan secara runut penyangkalan pertama, kedua, dan ketiga. 

3. Masuk adegan II. Ceritakan bahwa ketika Petrus menyadari perbuatannya yang salah, dia menyesal dengan 
cara yang benar. (penerapan B ditenun di sini). 

4. Masuk adegan III. Ceritakan apa saja yang dilakukan Yudas waktu dia tahu bahwa Yesus dijatuhi hukuman 
mati. Beri penekanan bahwa Yudas memang menyesali perbuatannya, tetapi dia menyesal dengan cara yang 
salah. (penerapan C ditenun di sini). 

 
 
 

GAMBAR UNTUK DIWARNAI: PETRUS MENYANGKAL 

 
 


