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 CERITA 45 

YESUS MEMBERI MAKAN KEPADA 4000 ORANG 
 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru : Matius 15:32-39     
Bacaan Alkitab di Kelas  : Matius 15:32-39 (Kelas Besar) Matius 15:32-39 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 145:8-13 (Kelas Besar) Mazmur 145:8-13 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Mikha 7:19 (Kelas Besar) Mikha 7:19 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Amsal 14:31 (Kelas Besar) Mazmur 9:2 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:14b (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata bahwa 
hati-Nya tergerak oleh belas kasihan kepada orang 
banyak. Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang karena 
kuatir mereka bisa pingsan di jalan. 

32 Orang banyak sudah tiga hari 
mengikuti Yesus dan mereka tidak 
mempunyai makanan. 

32 + 

  Murid-murid berkata bahwa di 
tempat yang sunyi tidak mungkin 
mendapat roti untuk 
mengenyangkan orang banyak. 

33 - 

Yesus menanyakan berapa roti yang ada. 34    

  Murid-murid menjawab bahwa ada 
tujuh roti dan beberapa ikan kecil. 

35 + 

Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Yesus 
mengambil tujuh roti dan ikan-ikan, mengucap syukur lalu 
memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-
murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. 

36    

  Orang banyak makan sampai 
kenyang. Sisanya dikumpulkan ada 
7 bakul penuh. Yang makan 4000 
orang laki-laki tidak termasuk 
perempuan dan anak-anak. 

37-38 + 

Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dan Ia naik perahu 
lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Magadan. 

39  
  

 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus berbelah kasih kepada orang lapar 32 D 

II Tujuh roti dan beberapa ikan kecil dimakan 4000 orang 33-35 E 

III Sisa tujuh bakul penuh 36-39  
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POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Kasih Yang Membebaskan (Ay. 32) 
(Bnd. PGT Bab IV. 3,4) 

 
Berdoa dan Bekerja (Ay. 35-36) 

(Bnd. PGT Bab V. 4,5) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak tahu bahwa Tuhan Yesus sangat kasihan 
kepada orang yang menderita.  

2. Anak terdorong oleh imannya untuk 
berempati kepada orang yang menderita. 

 1. Anak tahu bahwa Tuhan terus-menerus 
berkarya bagi kebaikan umat manusia. 
 

2. Anak selalu berdoa dan bekerja. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Tuhan Yesus sangat kasihan melihat orang 
banyak yang sudah tiga hari mengikuti Dia. 
Mereka sangat lelah dan lapar. Yesus tidak 
sampai hati menyuruh mereka pulang dalam 
keadaan lapar karena Yesus tahu mereka bisa 
pingsan di jalan. Karena itu Yesus berusaha untuk 
membebaskan mereka dari kelaparan. Kelaparan 
merupakan satu bentuk penderitaan yang sangat 
membutuhkan pembebasan. Kehadiran Yesus 
bukan saja membebaskan dari kelaparan secara 
jasmani tetapi juga kelaparan secara rohani.   
Yesus adalah roti hidup barang siapa percaya 
kepada-Nya tidak akan lapar untuk selamanya. 

 Bagi murid-murid Yesus, sangat mustahil 
memberi makan 4000 orang hanya dengan tujuh 
roti dan beberapa ikan kecil. Namun Yesus ingin 
mengajari mereka agar tidak pasrah dengan 
keadaan. Yesus mengucap syukur 
melipatgandakan sesuai kebutuhan. Ia mau 
memberdayakan murid-muridNya, mencari dan 
membagi-bagikan kepada orang banyak. Ia mau 
murid-muridNya berusaha dan bekerja keras, 
berdoa dan bersyukur. Tidak soal berapa yang 
mereka dapat, cukupkah, karena untuk 
mencukupkan semua orang itulah urusan Tuhan, 
mujizat Tuhan. 

 

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 9 MENIT)  GRAFIK KELAS REMAJA (ASUMSI CERITA 10 MENIT) 

D     E 
 

 

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

Ay. 32 Ay. 33-35 Ay. 36-39  Ay. 32 Ay. 33-35 Ay. 36-39 

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

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 
 

Tuhan Yesus sudah berpindah-pindah dari beberapa tempat untuk melakukan mujizat; 
orang bisu bisa berkata-kata, orang timpang disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang 
buta melihat dan banyak lagi tanda mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus. Mujizat yang 
dilakukan-Nya membuat nama-Nya semakin termahsyur dan membuat penasaran banyak 
orang.   

Gambar 2 
 

“Kasihan sekali orang-orang ini. Mereka sudah tiga hari mengikuti Saya. Saya bisa 
merasakan, mereka pasti capek.  Dan Saya perhatikan mereka sudah tidak punya makanan 
lagi. Kalau Saya suruh mereka pulang, jangan-jangan mereka pingsan di jalan dan mereka 
tidak akan kembali lagi untuk mendengar pengajaranKu. O, tidak Saya tidak boleh menyuruh 
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mereka pulang dalam keadaan lapar. Saya akan menolong mereka, membebaskan mereka 
dari penderitaan karena kelaparan.” Kata Tuhan Yesus.  

 Tanpa 
Gambar 

 

Sementara murid-murid Yesus bingung dan gelisah memperhatikan guru mereka yaitu 
Tuhan Yesus yang sedang kasihan melihat orang banyak kelaparan.  Katanya, “Guru, di 
tempat yang sunyi seperti ini ini di mana kita bisa mendapatkan makanan untuk orang 
sebanyak ini. Guru tahu kan bahwa tempat ini jauh dari keramaian.” Kata murid-murid.  

Gambar 3 
 

Kata Yesus,” Ya Aku tahu itu tapi saya harap kalian tidak hanya berdiam di tempat saja.”  
“Adakah makanan yang kamu miliki?” Tanya Yesus kepada murid-muridnya. “Guru, kami 
cuma punya tujuh roti dan beberapa ekor ikan kecil.”  Jawab mereka. Ternyata bagi murid 
Yesus tujuh roti dan beberapa ekor ikan kecil sama sekali tidak berguna kepada ribuan 
orang. Apalagi akan mengenyangkan mereka yang sebanyak itu. Bagi murid itu hal yang 
mustahil. Namun bagi Yesus tidak ada hal yang mustahil. Yesus mau mengingatkan murid-
muridnya agar mereka tidak hanya berdiam diri dan tinggal kebingungan saja. Tetapi 
mereka mau berusaha dan bekerja keras.  “Bawa ke mari roti dan ikan-ikan kecil itu.” Kata 
Yesus. “Ayo, semua duduk di tanah. Jangan ada yang berdiri, saya harap semua tenang.” 
Perintah Yesus. Lalu Yesus berdoa mengucap syukur atas roti dan ikan-ikan itu. Sesudah itu 
Ia memberikan kepada murid-murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Yang 
makan ada 4000 ribu orang tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Orang banyak sangat 
senang karena mereka bisa makan. 
Sesudah Orang banyak makan sampai kenyang, sisanya dikumpulkan ada tujuh bakul penuh. 
Luar biasa, ini mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa 
melakukan hal seperti itu. Yesus memang Sang Pembebas. Dalam memperingati HUT RI kita 
pun meyakini kemerdekaan yang kita peroleh adalah anugerah Tuhan. Itu merupakan 
mujizat bagi bangsa Indonesia yang harus kita syukuri kepada Tuhan. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Sekolah Minggu 292 Membagi Kasih pada Sesama 

 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Amsal 14:31  Mazmur 9:2 

Siapa menindas orang yang lemah, menghina 
Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas 

kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. 

  
9:2 Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan 
segenap hatiku, aku mau menceritakan segala 

perbuatan-Mu yang ajaib 

 
 

AKTIVITAS 

MEMBANTU SESAMA YANG MEMBUTUHKAN 

Amatilah dalam rangka HUT RI, adakah teman atau orang lain di sekitarmu yang perlu kamu bantu. 
Sepakati kapan, dimana, bagaimana bentuk bantuannya dan teknis pelaksanaannya. 
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PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Perhatikan dengan baik Tabel Persiapan pada halaman 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): 
a. Apakah saya dapat menolong orang lain disaat yang tepat?  
b. Apakah hati saya tergerak untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan saya, 

sementara saya sendiri tahu saya tidak punya lebih?  
c. Yesus tahu dan tergerak oleh belas kasihan-Nya untuk memenuhi kebutuhan kita, baik rohani maupun jasmani. 

Ia mau memberdayakan apa yang kita miliki, bila kita mau menyerahkan dalam tangan-Nya. Ia mau melibatkan 
kita untuk memenuhi kebutuhan kita. 

 
 

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. Mulailah bercerita dengan pendahuluan, misalnya : 
- Menurut Anda, apa yang dapat membuat pergantian pemimpin dapat berjalan dengan baik? 
- Apa yang menyebabkan suksesi kepemimpin negara Republik Indonesia pada masa orde lama ke 

orde baru dan orde baru ke era reformasi  tidak berjalan dengan baik? 
3. Setelah pendahuluan, ceritakan adegan pertama yaitu, Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang 

yang setia mengikutinya untuk mendengar pengajaranNya. Pada adegan pertama ini terdapat 
puncak cerita D, ceritakan penerapan kelas besar tentang Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhn 
rohani kita tetapi juga kebutuhan jasmani. 

4. Pada adegan II, ceritakan tentang Tuhan meminta murid-muridNya untuk berusaha mencarikan 
makanan orang-orang yang kelaparan ini. Pada adegan II ini terdapat puncak E, ceritakan secara 
tertenun penerapan kelas remaja tentang. Yesus menginginkan murid-muridNya bekerja 
bersamaNya, terlibat dalam pelayananNya. 

5. Pada adegan III, ceritakan tentang Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita.  

6. Akhiri cerita dengan menyampaikan bahwa Yesus tahu dan tergerak oleh belas kasihan-Nya untuk memenuhi 
kebutuhan kita, baik rohani maupun jasmani. Ia mau memberdayakan apa yang kita miliki, bila kita mau 
menyerahkan dalam tangan-Nya. Ia mau melibatkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. 

7. Baca Alkitab Matius 15:32-39, dengan cara bergiliran setiap orang setiap ada tanda baca. 
 


