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CERITA 17 

YESUS MAKAN PASKAH DENGAN MURID-MURIDNYA 

MARKUS 14:12-26 

BAHAN ALKITAB 

Bahan untuk Guru : Markus 14:12-26 
Bacaan Alkitab di kelas : Markus 14:13-16 (Kelas Balita); Markus 14:21-24 (Kelas Kecil)  
Mazmur   : Mazmur 116:1 (kelas Balita); Mazmur 116:1 (kelas Kecil) 
Berita Anugerah : Yesaya 43:25 (Kelas Balita); Yesaya 43:25 (kelas Kecil) 
Petunjuk Hidup Baru : 1 Yohanes 4:8 (kelas Balita); 1 Yohanes 4:8 (kelas Kecil) 
Nas Persembahan : 1 Tesalonika 5:8a (kelas Balita); 1 Tesalonika 5:8 (kelas Kecil) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AY PERBUATAN MANUSIA AY +/- 

  Murid-murid berkata kepada 
Yesus:”ke tempat mana Engkau 
kehendaki kami pergi untuk 
mempersiapkan perjamuan 
paskah bagi-Mu?” 

12 + 

Yesus menyuruh murid-Nya mempersiapkan 
perjamuan Paskah 

13-16    

Yesus datang ke tempat perjamuan paskah 17 Murid-murid Yesus datang ke 
tempat perjamuan paskah 

17 + 

Yesus mengatakan kepada murid bahwa :”salah 
satu dari mereka akan menyerahkan Yesus ke 
tangan penguasa romawi”. 

18    

  Murid-murid sedih dan 
bertanya-tanya “Siapakah itu?” 

19 + 

Jawaban Tuhan Yesus 20-21    

Yesus merayakan paskah bersama murid-
muridNya 

22-26    

 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN AYAT TEMA PENERAPAN 

I 12-16 Persiapan perayaan Paskah  

II 17-25 Yesus merayakan Paskah bersama murid-murid-Nya B 

III 26 Yesus bersama murid pergi ke Bukit Zaitun C 
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POKOK CERITA,  TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN  

POKOK CERITA KELAS BALITA  POKOK CERITA KELAS KECIL 

Tuhan yang mempersiapkan masa depan kita 
(Markus 14:13-15) 

(Bnd. PGT Bab I:5; Bab IV:1) 
 

Tuhan mengasihi manusia  
(Markus 14:22-24)  

(Bnd. PGT Bab I:5; Bab IV:1) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BALITA  TUJUAN CERITA KELAS KECIL 

Menolong anak untuk mengetahui dan 
merasakan bahwa rencana Tuhan baik dalam 
hidup kita dan anak dapat mengungkapkan 
syukurnya. 

 Menolong anak untuk mengetahui dan merasakan 
bahwa Tuhan mengasihinya, sehingga anak juga 
mengasihi sesamanya. 

 

PENERAPAN TERTENUN KELAS BALITA  PENERAPAN TERTENUN KELAS KECIL 

Tuhan Yesus berkata kepada murid-Nya: 
”Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu 
dengan seorang yang membawa kendi 
(tempat air yang terbuat dari tanah) ikutilah 
dia”. Kalau orang itu masuk ke dalam sebuah 
rumah, katakanlah kepada yang punya 
rumah:”pesan Guru kami, di manakah ruangan 
yang disediakan bagi Guru kami untuk makan 
paskah bersama murid-murid-Nya?” lalu orang 
itu akan menunjukkan sebuah ruangan di 
lantai atas yang sudah siap untuk digunakan. 
Kemudian murid-murid-Nya berangkat ke kota 
dan yang terjadi adalah sama seperti yang 
dikatakan Tuhan Yesus. Lalu mereka 
mempersiapkan perayaan paskah. Mereka 
senang dan bersyukur atas semua yang sudah 
tersedia 

 Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan 
membagikan kepada murid-murid sambil 
berkata:”ambillah, inilah tubuh-Ku”. Kemudian Ia 
mengambil cawan, mengucap syukur lalu 
memberikan kepada mereka dan berkata:”inilah 
darahKu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi 
banyak orang”. 
Roti diartikan sebagai tubuh kristus, anggur 
diartikan sebagai darah kristus. Sesuai dengan 
firman yang sudah dinubuatkan bahwa Kristus harus 
mati, darahNya harus tertumpah untuk keselamatan 
manusia yang berdosa. 
Kasih Tuhan begitu besar bagi manusia. Tuhan 
sudah mengasihi kita lebih dahulu, maka hidup ini 
juga kita jalani dengan baik sebagai tanda kasih kita 
kepada Tuhan.  

 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BALITA (ASUMSI CERITA 5 MENIT)     GRAFIK KELAS KECIL (ASUMSI CERITA 7 MENIT) 

         B 
               
                             

                                      
                                             

             

                   

      C 

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

Mark 14:12-16 Mark 14:17-25 Mark 14:26  Mark 14:12-16 Mark 14:17-25 Mark 14:26 

1 menit 3 menit 1 menit  2 menit 4 menit 1 menit 

 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Murid-murid bertanya kepada Yesus : ”Guru di mana kita akan mempersiapkan 
perjamuan paskah”. 

Gambar 2 Masuk pada penerapan. (jawaban Tuhan Yesus) 

Gambar 3 Masuk pada penerapan. (murid-murid berangkat ke kota) 

Gambar 4 Yesus datang ke tempat perjamuan dan duduk bersama murid-murid-Nya 
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Gambar 5 Sementara mereka makan, Yesus berkata: ”Diantara kalian, ada satu orang yang 
menyuruh temannya untuk menangkap Aku malam ini. Dan orang itu sedang duduk 
makan bersama-sama dengan Aku”. Murid-murid sedih dan mereka bertanya kepada 
Tuhan Yesus: ”Apakah aku Tuhan?”. Tuhan menjawab: ”Saya (Anak Manusia) memang 
harus mati untuk menebus dosa manusia itu sudah di firmankan”. 

Gambar 6 Masuk pada penerapan. (perjamuan paskah) 

Gambar 7 Mereka menyanyi lagu pujian kemudian mereka meninggalkan tempat perjamuan 
menuju ke bukit Zaitun. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria (KC) No.19 : Yang Maha Kasih (ayat 1 & 5) 
 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BALITA  AYAT HAFALAN KELAS KECIL 

1 Yohanes 4:8  1 Yohanes 4:8 

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal 
Allah, sebab Allah adalah kasih. 

 Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal 
Allah, sebab Allah adalah kasih. 

 
 

AKTIVITAS 

- Simulasi makan malam Tuhan Yesus bersama murid-Nya. 
- Persiapan : 

o Roti (sudah dipotong-potong dalam wadah) 
o Sirup anggur untuk anak (disiapkan di masing-masing gelas plastik. sebanyak =1/3 gelas) 

- Cara kerja : 
o Guru sekolah minggu berperan sebagai Tuhan Yesus 
o Anak-anak sebagai murid, duduk tertib di tempat masing-masing 
o Guru sekolah minggu, mengangkat roti dan bertanya: ”anak-anak tadi cerita kita 

mengatakan roti ini apa? (jawaban: tubuh Kritus)”. 
Guru mengangkat gelas plastik yang berisi sirup anggur dan bertanya: ”anak-anak tadi 
cerita kita mengatakan anggur ini apa? (jawaban: darah Kristus)”. 

o Guru sekolah minggu menjelaskan: ”Tubuh Kristus dan darah Kristus artinya Tuhan Yesus 
mati, darah-Nya tertumpah di bukit Golgota untuk menebus dosa kita semua. Apakah kalian 
bersyukur? Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kita”. 

 

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): Bagaimana cara 
saya mempersiapkan bahan ajar di sekolah minggu. Agar saya sungguh memahami  apa yang Tuhan 
ingin saya lakukan dalam kehidupan saya.  
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PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Mulailah dengan permulaan yang menakjubkan. Jangan mulai dengan mengatakan : “Adik-adik yang 
manis, kakak akan bercerita tentang …”. Cara ini sangat tidak menarik dan membuat anak bosan dan 
tidak serius mendengar cerita.  

Saran untuk Pendahuluan Cerita:  
Mulailah dengan bertanya kepada anak. Misalnya: anak-anak siapa yang pernah makan malam, 
duduk di sekeliling meja makan bersama papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek dan anggota 
keluarga yang lain? (biarkan anak-anak menjawab sesuai dengan kata hati mereka). “Kalian makan 
apa? senang atau tidak kalau makan sama-sama?” (biarkan anak-anak menjawab sesuai dengan 
kata hati mereka). Nanti kita akan dengar ceritanya, ada beberapa orang yang duduk makan sama-
sama. Makan apa ya? Senang apa tidak mereka? (pilih satu lagu sebelum mendengar cerita untuk 
menenangkan kelas). Kemudian mulai lah bercerita.  

2. Untuk Kelas Balita, imajinasikan mimik Tuhan Yesus menyuruh murid-murid mempersiapkan tempat 
perjamuan. Imajinasikan ekspresi murid-murid pada saat menyaksikan apa yang Tuhan Yesus 
katakan, itu benar terjadi. 

3. Untuk Kelas kecil, imajinasikan ekspresi Tuhan Yesus menjelaskan arti roti dan anggur. Imajinasikan 
ekspresi murid-murid setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus rela memberikan nyawa-Nya untuk 
menebus dosa manusia karena Ia mengasihi kita. 

4. Ajak anak-anak untuk menceritakan kembali di rumah cerita yang sudah diceritakan dan mau 
mengasihi orang lain. 


