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CERITA 18  

TAMAN GETSEMANI 

MARKUS 14:32-51 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Markus 14:32-51  
Bacaan Alkitab di kelas : Markus 14:34-36 (Kelas Balita); Markus 14:41-46 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 5:2 (kelas Balita); Mazmur 5:2 (Kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Yesaya 43:25 (Kelas Balita); Yesaya 43:25 (Kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : Markus 14:38 (Kelas Balita); Markus 14:38 (Kelas Kecil) 
Nas Persembahan : 1 Tesalonika 5:8a (Kelas Balita); 1 Tesalonika 5:8 (Kelas Kecil) 
 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

Yesus bersama murid-murid-Nya sampai ke Getsemani. 32    

Yesus menyuruh murid-murid-Nya duduk, sementara Ia  pergi 
untuk berdoa. 

    

Yesus membawa Petrus, Yakobus  & Yohanes 
Yesus  merasa takut dan gentar. 

33    

Yesus berkata kepada ketiga murid-Nya bahwa hati-Nya sangat 
sedih, seperti mau mati rasanya.  
Yesus  menyuruh ketiga murid-Nya untuk tinggal dan berjaga-jaga 
dengan-Nya. 

34    

Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. 
Yesus meminta kepada Bapa-Nya jikalau sekiranya mungkin, 
cawan (penderitaan yang sangat berat) itu tidak dialami-Nya, 
tetapi menyerahkan  semuanya kepada apa yang Tuhan mau. 

35-
36 

   

Yesus kembali kepada murid-murid-Nya.  
Yesus mendapati mereka sedang tidur.  
Yesus menegur Petrus kenapa ia tidak sanggup berjaga-jaga 
satu jam saja dengan-Nya.  

37-
38 

Murid-murid-Nya sedang 
tidur. 

37 - 

Yesus pergi berdoa untuk keduakalinya 39    

Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. 
Yesus  mendapati lagi murid-murid-Nya sedang tidur. 

40 Murid-murid-Nya sedang tidur 
karena sangat mengantuk 

40 - 

Yesus pergi berdoa untuk ketiga kalinya. 41     

Yesus kembali kepada murid-murid-Nya dan menyuruh mereka 
istirahat dan ”tidur”.  

41    

Yesus mengajak murid-murid-Nya pergi.  
Yesus berkata bahwa waktu untuk menyerahkan-Nya sudah 
dekat. 

42 a 
42b 

   

  Yudas bersama serombongan 
orang datang membawa 
pedang dan pentung 

43 - 

  Yudas sudah memberitahu 44 - 
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PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

mereka tanda untuk 
menangkap orang yang dia 
cium. 

  Yudas menyapa Yesus dan 
mencium-Nya 

45 - 

  Prajurit-prajurit menangkap 
Yesus 

46 - 

  Petrus menghunus  pedang 
dan menebas telinga hamba 
imam besar hingga putus 

47 - 

Yesus berkata Aku bukan  penjahat sehingga kamu tidak perlu  
datang menangkap Aku dengan pedang dan pentung 

48    

Yesus berkata bahwa setiap hari bertemu di Bait Allah tetapi  
mereka tidak menangkap Dia.  

49    

  Semua murid meninggalkan 
Yesus dan melarikan diri 

50 - 

  Salah seorang di antara murid 
lari dengan telanjang karena 
melepaskan kainnya saat 
hendak ditangkap 

51-52 - 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 32-34  Yesus dan Murid-murid-Nya pergi ke taman Getsemani  

II 35-42 Yesus berdoa kepada Bapa-Nya B 

III 43-52 Yesus ditangkap C 
 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Yesus berdoa kepada Tuhan menyampaikan 
rasa  takut dan sedih-Nya. (Ayat 38) 

(Bnd. PGT bab IV :1,2) 
 

Bangunlah, marilah kita pergi! 
(Ayat 42)  

(Bnd. PGT bab IV :1,2) 

   
TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Anak mengikuti teladan Yesus, yang berdoa 
kepada Tuhan saat anak takut dan sedih. 

 Anak meyakini bahwa ketika kita menyampaikan 
rasa takut dan sedih kita kepada Tuhan, maka IA 

akan membuat  kita menjadi kuat dan berani. 

   
PENERAPAN KELAS BALITA  PENERAPAN KELAS KECIL 

Anak-anak-Ku tinggallah disini.  Aku akan pergi 
untuk berdoa kepada Tuhan.  Aku selalu 
berbicara kepada-Nya. Saat ini, hatiku sangat 
sedih dan juga takut. Aku ingin Tuhan membuat-
Ku kuat dan berani. Anak-anakku, ayo berdoalah 
juga supaya Tuhan menolong kamu. 

 Anak-anakku, bangunlah! Aku sudah berdoa kepada 
Tuhan. Aku sudah menyampaikan kepada Tuhan 
seluruh isi  hatiku yang sedih dan takut. Kini Aku 
menjadi berani. Aku siap melakukan perintah Tuhan. 
Tuhan telah membuat Aku kuat menghadapinya. 

 
 

ANALISA GRAFIK 
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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. 32-34 Ay. 35-42   Ay. 43-50  Ay. 32-34 Ay. 35-42  Ay. 43-50 

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

SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar yang digunakan adalah gambar Kabar Baik Ceria hal 298-299. 
GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Tanpa Gambar  
 

Yesus  berjalan ke taman Getsemani bersama dengan murid-murid-Nya. 
Ketika mereka sampai, hari mulai gelap. 
Yesus menyuruh murid-murid-Nya (8 orang) untuk menunggu-Nya. Ia mau berdoa. 
Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes masuk lebih jauh ke dalam taman.  
Ia mulai merasa sedih dan takut. 
Yesus menyuruh mereka juga untuk tinggal  berdoa dan berjaga-jaga.  
(Penerapan Kelas Balita) 

Gambar 2 (KBC 
hal 298) 

Yesus berjalan sendiri memasuki taman. Dia sangat sedih dan juga takut.  
Yesus sujud ke tanah. Dan Dia berdoa kepada Tuhan yang adalah Bapa-Nya. 
“Bapa-Ku, tolonglah Aku. Jangan biarkan Aku menderita.”  
Bapa-Nya menginginkan Yesus menolong manusia, supaya manusia tidak dihukum 
Tuhan. 
Karena itu Yesus akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan menggantikan manusia.  
Yesus sedih dan juga takut menghadapi penderitaan ini. 
Tetapi Yesus sangat sayang kepada Bapa-Nya. Ia mau melakukan apa pun yang 
diinginkan Bapa-Nya. 
Saat itu, tiga kali Yesus berdoa menyampaikan rasa sedih dan takut-Nya. Setiap kali 
Yesus selesai berdoa, Ia kembali kepada murid-murid-Nya.  
Ia menemukan mereka tertidur karena tidak dapat menahan rasa kantuknya. 
(Penerapan Kelas Kecil) 
Yesus menjadi sangat kuat, Ia siap menghadapi apa yang diinginkan Bapa-Nya.  
 Ia tahu Bapa-Nya akan membuat-Nya kuat menjalani penderitaan-Nya. 

Gambar 3 (KBC 
hal 299) 

Yudas datang bersama serombongan tentara yang membawa pedang dan pentungan. 
Yudas mencium Yesus 
Tentara menangkap Yesus 
Murid-murid Yesus melarikan diri 

 
 

ULELEAN BASA TORAYA 

Ia tonna mangkamo tu Yesu sola passikolana kumande, malemi sola nasangi lako misa’ pa’lak disanga 
Getsemani. Ia tonna rampomo tama pa’lak iato, Nakuami Yesus lako  te passikola-Na: “mamali’Na  la lo 
massambayang misa-misa. Torromokomi inde te ungkampai-Na’ ammi tontong massambayang. Da’mi 
mamma’.”  
 
Malemi  misa-misai tu Puang Yesu massambayang. Masussa sia mapa’dik liu tu Penaan-Na. Malinguntu’-
Mi, Na tukku massambanyang lako Puang Matua nakua: “O, Ambe’, kema’dinni, Mi lendokanni te 
kamaparrisan ia te dio mai kale-Ku. Apa tangia pa’poraian-Ku la dadi sangadinna pa’ poraian-Mi.” 
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Massambayang susito tu Yesu belanna Na tandaimo kumua nalambi’mo attunna la sae ditingkan Na 
disorong la ussonda to lino,  tu sitonganna ia tu la diukung belanna dosana.  
 
Mataku’ sia maparri’ liu na sa’ding Yesu, pa inang la naolain-Na tu pa’dik ia to, belanna iamoto tu 
pa’poraianna Puang Matua. Natoleomi male  massambayang, umpalaku kamatotoran, kumua:  “O, 
Ambe’ tundui-Na’, ia na iamoto tu pa’poraian-Mi, moiraka ku mapa’dik, inanglah kuturu’ko-Mi”. 
 
Ia tonna mangkamo massambayang tu Yesu, matana sia batta’mo Nasa’ding la untammui tu mintu’ na la 
dadi lako kale-Na. Natandai duka Yesus kumua Puang Matua la untundui sia umpamototo’I. 
 
 
 
 
 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.280  : Tiap waktu 
Kidung Ceria (KC) No.286  : Datanglah Tuhan 
 

 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

Mazmur 145:18a  Markus 14:36 

TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru 
kepada-Nya. 

 

  Kata-Nya: "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang 
mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, 

tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan 
apa yang Engkau kehendaki." 

 
 

AKTIVITAS  

Alternatif 1:  
Mewarnai Gambar Yesus  Berdoa di Taman Getsemani 
Bahan dan Cara membuat: 

1. Siapkan kertas gambar Yesus sedang berdoa di taman Getsemani,  bagikan satu gambar setiap 
anak. (Terlampir) 

2. Siapkan  pensil warna set untuk mewarnai. 
3. Dampingi anak untuk mewarnai gambar tersebut. GSM harus memiliki gambar yang sudah 

diwarnai sendiri. Gambar dapat diperlihatkan kepada anak pada akhir kegiatan. 
4. Hasil gambar setiap anak dapat dibawa pulang ke rumah. 

Alternatif 2:  
Bahan :  

1. Karton ukuran HVS 1 lembar untuk setiap anak kecil 
2. Pensil/Pulpen 
3. Pensil Warna  
4. Gunting yang dapat dipakai untuk anak kecil 

 
Cara membuat : 

1. Lipat dua karton ukuran HVS. 
2. Gambarlah di atas karton yang sudah dilipat itu, sebuah  telapak tangan dimana jari-jarinya 

rapat. 
3. Pakailah telapak anak-anak untuk membuat patron. Perhatikan jari kelingking ada pada posisi 

lipatan supaya bisa terbentuk langsung dua telapak tangan yang bersambung. 
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4. Guntinglah gambar mengikuti patron. 
5. Minta anak membuka hasil guntingan mereka, dan mulai menuliskan secara sederhana pada 

setiap telapak bagian dalam apa yang membuat mereka sedih, takut atau gelisah. 
6. Tuliskan pada bagian luar depan, “Tuhan tolonglah aku,”dan pada bagian luar belakang “Tuhan 

dengarlah doaku”. Tuliskan juga nama ASM pada salah satu sisi luar. 
7. ASM dapat menambahkan gambar/lukisan yang menarik pada kedua sisi. 

 
 
 
 
 

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. Guru Sekolah Minggu diharapkan juga membaca bahan pararel dari cerita ini di Matius 26:36-46, 
Lukas 22:39-46 untuk mendapatkan cerita yang lengkap. 

3. Tempatkanlah diri Anda dalam diri Yesus sehingga cerita ini betul-betul hidup. 
4. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 

a. Apakah Anda bersedia melakukan sebuah perintah Tuhan yang menurut Anda sulit untuk 
melakukannya? 

b. Apa sajakah yang Anda lakukan selama ini untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan? 
c. Apakah arti doa bagi Anda? 

 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Ingatlah bahwa cerita ini masih sambungan dari cerita minggu lalu. Peristiwa ini terjadi setelah 
Yesus dan murid-murid-Nya mengadakan perjamuan Paskah. Beberapa pendahuluan yang dapat 
dipedomani Guru Sekolah Minggu, yaitu : 
a. Perlihatkan alat peraga minggu lalu, KBC hal 296, Yesus dan murid-murid-Nya mengadakan 

perjamuan Paskah,  sambil tanyakan, “Apakah yang dilakukan Yesus dan murid-murid-Nya 
dalam cerita kita minggu lalu?  (Makan Roti dan Anggur semeja dengan murid-murid-Nya). 
Setelah Yesus dan murid-murid-Nya selesai makan bersama,  .... dst.  

b. Setelah berdoa untuk mendengarkan cerita, tanyakan,  “Apakah kakak berdoa terlalu lama? 
Adakah yang mengantuk?  Capek menunggu kakak berkata amin?” (Pendahuluan ini juga 
mengevaluasi diri, apakah ketika memimpin doa, anak-anak menyatu dengan doa kita) 
Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengantuk  sekali bahkan sampai tertidur ketika 
Tuhan Yesus menyuruh mereka berdoa. Setelah Yesus dan murid-murid-Nya selesai 
perjamuan paskah, .... dst. 

2. Perhatikanlah grafik cerita. Adegan I pada kelas balita terlihat puncak cerita yang paling tinggi. 
Itu berarti bahwa penerapan untuk kelas balita disampaikan pada adegan I ini. Ceritakanlah 
kejadian awal (ayat 36-37). Gunakanlah  waktu 1 ½ menit, imajinasi dengan emosi/ekspresi yang 
tepat. Perlihatkan kerinduan Yesus yang ingin  segera berbicara kepada Tuhan. 

3. Pada grafik kelas balita maupun kelas kecil tidak terdapat puncak cerita pada adegan II. Tetapi 
adegan ini adalah juga bagian penting yang harus diceritakan dengan imajinasi dan tentu dengan 
emosi/ekspresi yang tepat.  Gunakan waktu 1 menit untuk kelas balita dan 1½ menit untuk kelas kecil. 
Perlihatkan Yesus yang berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan Bapa-Nya.  

4. Pada grafik kelas kecil, puncak tertinggi pada adegan III. Itu berarti penerapan untuk kelas kecil 
disampaikan ketika ada pada adegan III ini. Pada adegan ini  ceritakanlah kejadian akhir (ayat 45-
46) dengan waktu 2 menit dan imajinasi dengan emosi/ekspresi yang tepat. Perlihatkan 
perubahan yang terjadi pada diri Yesus setelah berdoa. 
Untuk kelas balita, ceritakan adegan III ini secara garis besar selama 1 menit. 

5. Tutup cerita dengan meminta respon dari anak-anak : Apa yang Yesus lakukan ketika sedih dan 
takut? Apakah yang dapat kita katakan dalam doa kepada Tuhan?  
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GAMBAR AKTIVITAS 
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