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SOMO 1  – YESU ANAISHI 

 
Kwa mwalimu kujifunza mbele:  Matayo 27:62-66; 28:1-15;  Marko 16:1-11;  Luka 23:56; 24:1-12;  Yoane 
20:1-18. 
 
Shabaa ya somo:  Kuonyesha ukubwa wa ufufuko na uzuri wa kusemezana na Mwokozi aliyefufuka. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kujua:  Yesu-Kristo alikufa na kufufuka kusudi wote 
waliomwamini waokolewe. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kutambua:  Hamu ya kuokolewa. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kufanya:  Kuamini kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu na 
kumupokea kama Mwokozi. 
 
Somo kwa kifupi: (kuandika ndani ya buku ya mwalimu na za wanafunzi.) 
1. Warafiki wa Yesu wanazika mwili wake. 
2. Waadui wa Yesu wanachunga kaburi. 
3. Wanafunzi wa Yesu wanakuta kaburi wazi. 
4. Yesu anaonekana na Maria. 
 
Shairi la kujua kwa ufahamu:  Waroma 10:9 – Kama ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni Bwana, na 
kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimufufua toka wafu, utaokolewa.   
 
Maelezo kwa mwalimu: 

 Kwa historia ya dunia, siku ya huzuni kubwa zaidi ilikuwa siku ya kufa kwa Mwana  wa Mungu.  
Siku ya furaha zaidi ilikuwa siku ya ufufuko wake.  Ufufuko wa Mwokozi ni neno kubwa la imani 
yetu.  Hakuna dini nyingine iliyo na mwongozi aliyefufuka.  Kwa njia ya ufufuko wake bwana Yesu 
Kristo alihakikisha ya kwamba yeye ni Mwana wa Mungu kweli kweli.  Kaburi halikuwa na uwezo 
kumufunga.  Mungu akusaidie kujua “yeye na uwezo wa ufufuko wake." (Wafilipi 3:10). 

 
Somo:  Yesu alikuwa amekufa.  Siku ya kusulibiwa kwake ilikuwa siku ya uzuni kubwa zaidi duniani.  
Wenye kupenda Yesu walisikia huzuni kupita kipimo.  Waliona Mwana wa Mungu akikufa musalabani na 
hawakuweza kumusaidia.  Walibaki na uzuni kubwa.   
 

1. Warafiki wa Yesu wanazika mwili wake. 
 
Lakini Yosefu mutu wa mali wa Arimateo, alikumbuka kufanya kitu.  aliomba Pilato kumupa maiti ya 

Yesu.  Yeye pamoja na Nikondemo walizika Yesu katika kaburi jipya lililokuwa la Yosefu mwenyewe.  
Lilikuwa kama pango katika mwamba mukubwa.  Walimaliza kumuzika mbele ya saa ya giza. 


