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CERITA 54 

YOHANES PEMBAPTIS DIBUNUH  
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Markus 6:14-29 (Bnd. Mat. 14:6-12; Luk. 9:7-9)  
Bacaan Alkitab di Kelas  : Markus 6:14-29 (Kelas Besar) Markus 6:14-29 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 24:3-6 (Kelas Besar) Mazmur 102:13-23 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Mazmur 68:20 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : 1 Yohanes 3:15 (Kelas Besar) Roma 12:17 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Matius 6:3 (Kelas Besar) 2 Korintus 8:12 (Kelas Remaja) 
 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

  Herodes mendengar tentang Yesus, ia mengira Dia adalah Yohanes 
Pembaptis yang telah ia dipenggal kepalanya itu. 

14-
16 

 

  Ketika itu, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes karena dia 
ditegur mengambil Herodias, istri saudaranya.  

17 - 

  Herodias menaruh dendam kepada Yohanes. 19 - 

  Herodes terombang-ambing oleh perbuatannya. 20 - 

  Herodes mengadakan pesta ulang tahun besar. 21 - 

  Herodias memperoleh kesempatan untuk balas dendam kepada Yohanes. 21 - 

  Anak perempuan Herodias menari kemudian Herodes bersumpah akan 
memberi hadiah. 

22-
23 

+ 

  Gadis itu menanyakan pada ibunya apa yang harus ia minta. 24 + 

  Herodias menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes. 24 - 

  Herodes sedih, tapi terpaksa memberikan hadiah kepala Yohanes dalam 
sebuah talam kepada gadis itu.  

26-
28 

- 

   Murid-murid Yohanis pembaptis mengambil mayatnya dan 
menguburkannya, kemudian mereka memberitahukan pada Yesus. 

29 + 

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Herodias ingin membalas dendam kepada Yohanes 19-21 D 

II Kepala Yohanes hadiah untuk anak perempuan Herodias  21-28 E  

III Murid-murid Yohanes menguburkan mayat gurunya.  29  
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK ANAK BESAR (ASUMSI CERITA : 8 MENIT)  GRAFIK ANAK REMAJA  (ASUMSI CERITA : 9 MENIT) 

 D 
 

   E  

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

Ay. 19-21 Ay. 21-28 Ay. 29 Ay. 19-21 Ay. 21-28 Ay. 29 

 5 menit 2 menit 1 menit 3 menit 5 menit 1 menit 
 
 

 

 

POKOK CERITA DAN TUJUAN CERITA 

POKOK CERITA ANAK BESAR  POKOK CERITA ANAK REMAJA 

Dendam Bersumber dari Pikiran yang Jahat. 
(Ay. 19) 

(Bnd. PGT Bab V.5,6)  

 Hati-hati mengucap janji ! (Ay. 24) 
(Bnd. PGT Bab V.5,6)  

   

TUJUAN CERITA ANAK BESAR :  TUJUAN CERITA ANAK REMAJA: 

1. Anak dapat menjelaskan sisi negatif jika 
menaruh dendam. 

2. Anak menjelaskan bahwa dendam itu dosa. 
3. Anak dapat mempraktikkan sikap penuh 

kasih pada orang lain.  

 1. Anak remaja berhati-hati dalam menjanjikan 
sesuatu kepada orang lain. 

2. Anak remaja tidak mengucapkan sumpah 
sembarangan. 

3. Anak remaja lebih memilih hati nurani dari pada 
takut pada penilaian orang lain. 

 

 

PENERAPAN CERITA KELAS  BESAR  PENERAPAN CERITA KELAS  REMAJA 

Dendam membuat seseorang selalu berpikir 
jahat, mencari berbagai cara untuk membalas. 
Jelas sekali dendam itu  dosa! Cara 
membalaskan dendam itu menggelapkan hati 
orang. Orang yang tahu kebenaran pun, pada 
saat  timbul dendam dalam hatinya pasti 
muncul pikiran jahat. Tuhan Yesus 
mengajarkan setiap orang yang percaya 
kepada-Nya untuk mempraktikkan kasih 
kepada orang lain agar terhindar dari pikiran 
jahat.    

 Herodes berjanji untuk memberikan apa saja yang 
diminta anak tirinya. Anak Herodias meminta kepala 
Yohanes dalam talam. Ia sama sekali tidak 
menyangka kalau hal itu yang diminta anak 
Herodias. Permintaan itu membuat hati Herodes 
sangat sedih. Walau demikian ia tetap memenggal 
kepala orang yang dalam pandangannya adalah 
orang suci. Hal itu dilakukan karena ia terlanjur 
mengucapkan janji dan sumpah. Jika ia tidak 
melakukannya Ia akan sangat malu kepada tamu 
yang hadir. Dengarkanlah hati nuranimu yang 
diterangi Roh Kudus. 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR  SELUK BELUK GAMBAR/ADEGAN 

Gambar 1 Herodes merayakan ulang tahunnya. 
Anak perempuan Herodias menari di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. 
Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. 

Gambar 2 Anak perempun itu dihasut Herodias, ibunya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di 
sebuah talam. Herodias sangat benci kepada Yohanes karena telah menegurnya 
sehubungan menikahi Herodes adik suaminya. Herodias bahkan menginginkan kematian 
Yohanes. Ia memanfaatka anaknya untuk membunuh Yohanes. 

Gambar 3 Herodes sedih. Tetapi Herodes ingat sumpahnya   dan tamu-tamunya,  diperintahkannya 
juga untuk memberikannya.  
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Herodes menyuruh orang memenggal kepala Yohanes di penjara 
Orang itu membawa kepala Yohanes di sebuah talam, lalu memberikannya kepada gadis itu 
dan ia membawanya kepada ibunya. 

Gambar 4 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan 
menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. 

 
 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 228 Tuhan, Ambil Hidupku 
Kidung Ceria 276 Di Mana-Mana Saja 
Kidung Ceria 277 Lawanlah Godaan 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN UNTUK KELAS BESAR  AYAT HAFALAN UNTUK KELAS REMAJA 
Roma 12:17  Markus 6:26 

Janganlah membalas kejahatan dengan 
kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua 

orang! 

  Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena 
sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak 

mau menolaknya. 

 
 

AKTIFITAS 

MENGENAL TOKOH CERITA 
1. Baca secara pribadi Markus 4:14-29, baca juga bahan paralelnya atau yang berhubungan dengan 

cerita tersebut. 
2. Tanyakan kepada peserta, siapa saja yang menjadi tokoh dalam cerita Markus 4:14-29. 
3. Bagi kelompok sebanyak tokoh yang ada dalam cerita. 
4. Berikan satu nama tokoh cerita tersebut kepada masing-masing kelompok. 
5. Setiap kelompok berusaha mencari dan menggali informasi serta mengenali karakter tokoh tersebut. 
6. Setiap kelompok berusaha mencari potensi positif setiap tokoh cerita, yang sebenarnya dapat 

kembangkan. 
7. Setiap kelompok menyampaikan hasilnya di depan semua peserta. 
Contoh: 

MARKUS 4:14-29 
Tokoh Cerita Informasi tentang Tokoh Potensi Positif yang Dapat Dikembangkan 

Herodes - Herodes Antipas adalah penguasa di Galilea pada 
tahun 4 Sebelum Masehi-39 Sesudah Masehi.   

- Ia anak Herodes Agung, tetapi meskipun ia 
mendapat gelar raja, ia bukan raja seperti ayahnya. 

- Menikhi Herodias istri dari kakanya yang bernama 
Filipus. 

- Herodes Antipas inilah yang menyuruh orang 
memenggal kepala Yohanes Pembaptis. 

- Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-
olokkan Yesus, ia mengenakan jubah kebesaran 
kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali kepada 
Pilatus. (Luk 23:11)  

- Ia suka berpesta pora. 
- Sesumbar bersumpah tanpa berpikir apa 

resikonya. 
- Mengutamakan harga diri dari hati nuraninya. 

- Ia memiliki ketertarikan untuk mengenal 
Yesus, seandainya ia membuka hati 
untuk mengenal Yesus lebih dekat. 

- Ia memiliki hati nurani, seandainya ia 
mendengarkan kata Tuhan melalui hati 
nuraninya, ia tidak akan mengabulkan 
permintaan istrinya putri Herodias. 

- Dll. 
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- Memiliki kerinduan bertemu Yesus. 
- Dll 

Herodias - Istri Herodes, sebelumnya dia adalah istri Filipus 
saudara Herodes.  

- Ibu dari Salome. 
- Tidak menerima teguran. 
- Pendendam. 
- Dll. 

- Herodias adalah seorang Ibu, 
seandainya ia mengingat posisinya 
sebagai seorang ibu maka ia akan 
mengajarkan anaknya untuk meminta 
hadiah yang baik dan benar baginya. Ia 
tidak akan memanfaatkan anaknya 
untuk melaksanakan kepentingan 
jahatnya 

- Dll. 

Salome /Anak 
Perempuan 
Herodias 

- Puteri Herodias, yang oleh usaha ibunya meminta 
kepala Yohanes 

- Pembaptis.  
- Patuh kepada Ibu tanpa dasar yang benar. 
- Pintar menari, cantik dan menarik. 
- Dll. 

… 

Yohanes - Anak dari Zakharia dan Elisabet. 
- Diberi tugas untuk mempersiapkan kedatangan 

Mesias, 
- Dll. 

… 

Para Tamu 
Herodes 

… … 

  
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

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

2. Dalam persiapan, baca ayat paralel cerita di Matius 14:1-12; Lukas 9:7-9. 
3. Diri dan hidup guru adalah teladan rohani; bahkan menjadi ‘cerita hidup’ yang sangat jelas bagi anak-

anak. Pengaruh kisah dalam cerita ini perlu membentuk watak dan sikap sebagai guru. Apakah 
sekarang, esok dan masa depan saya dapat memengaruhi perihidup naradidik dengan merenungkan 
bahwa: 
a. Apakah saya tidak sedang menaruh dendam pada orang lain?  
b. Apakah saya menyadari dampak dendam, baik bagi saya pribadi maupun bagi orang lain?  
c. Apakah saya tipe orang yang terlalu cepat berjanji tapi paling cepat pula mengingkari?  
d. Bagaimana akibat jika terlalu cepat berjanji tanpa memikirkan akibatnya? 

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik untuk masing-masing kelas. Perhatikan puncak grafiknya 
dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan gunakan waktu 
dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan dalam grafik.  

2. Cerita dapat diawali dengan pendahuluan. Pilihlah salah satu pendahuluan di bawah ini :  
- Hadiah dari seseorang adalah salah satu yang dinanti-nantikan pada hari ulang tahun. Jik ada yang 

ingin memberikan hadiah kepada kepada kalian, hadiah apa yang kalian inginkan pada ulang tahun, 
tahun depan? (sambil menunjuk seseorang). 

- Banyak orang berjanji melakukan sesuatu untuk menyenangkan seseorang, apa yang menjadi 
patokan/ukuran kalian mau membuat janji kepada seseorang? 

3. Setelah pendahuluan, ceritakanlah peristiwa awal dari kisah ini, yaitu Herodes mendengar tentang 
Yesus, ia mengira Dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah ia dipenggal kepalanya itu (Markus 4 :14-
16). Sertakan kalimat, “Bagaimana hingga Yohanes Pembaptis bisa ditangkap dan dipenggal 
kepalanya." Untuk menandakan bahwa ini adalah peristiwa yang telah terjadi tetapi diceritakan 
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kemudian untuk memperkuat kebingungan Herodes bahwa Yohanes telah bangkit. Pada adegan I ini 
terdapat puncak cerita D, ceritakan secara tertenun penerapan kelas besar pada bagian ini yaitu 
Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes. 

4. Pada adegan II ceritakan tentang pesta ulang tahun Herodes yang membawa ketragisan bagi 
Yohanes. Gambarkan sosok putri Herodias sebagai remaja yang memiliki fisik cantik sedang menari 
membuat Herodes sangat senang.  Herodes sangat terpesona kepada anak perempuan Herodias 
sehingga dengan sesumbar bersumpah akan memberikan apapun yang diminta oleh putri Herodias. 
Sampaikan dialog raja Herodes dengan suara yang berat dan angkuh diikuti oleh tawa terbahak-
bahak. Pada adegan ini terdapat puncak E, ceritakanlah secara tertenun penerapan kelas remaja 
tentang Raja Herodes yang tidak dapat merubah janjinya demi harga diri sehingga harus 
mengorbankan Yohanes Pembaptis, meskipun hati nuraninya berkata lain. Kuatkan pesan cerita 
dengan gerakan bejalan modar-mandir memegang dahi seperti orang yang sedang berpikir keras dan 
merasa bersalah. 

5. Pada adegan ketiga, akhiri cerita dengan menceritakan kesedihan murid-murid Yohanes, mereka 
mengambil mayatnya untuk dikuburkan, kemudian mereka pergi menemui Yesus untuk 
memberitahukan peristiwa ini. 

6. Pembacaan Alkitab adalah Markus 6:14-29.  Bacalah dengan berdiri dan secara estafet setiap kali 
bertemu tanda baca. Artinya, setiap kali bertemu tanda baca (. , ; : !? ) pembacaan diteruskan oleh 
orang yang berikutnya.  

 


