
 

 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 261 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

CERITA 50 

YESUS DI WILAYAH GERASA 
 

 

BAHAN ALKITAB   

Bahan untuk Guru  : Markus 5:1-20 
Bahan untuk Kelas  : Markus 5:1-15 (Kelas Besar) Markus 5:18-20 (Kelas Remaja) 
Mazmur   : Mazmur 9:2-5 (Kelas Besar) Mazmur 9:2-5 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah  : Ibrani 10:26 (Kelas Besar) Ibrani 10:26 (Kelas Remaja) 
Petunjuk hidup Baru (PHB) : Markus 5:19b (Kelas Besar) Markus 5:19b (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : 1 Tawarikh 29:17 (Kelas Besar) 1 Tawarikh 29:17 (Kelas Remaja) 
 

 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus dan murid-murid-Nya tiba di 
daerah Gadara yang biasa juga 
disebut Gerasa, di seberang 
Galilea. 

1 
 

   

Yesus turun dari perahu.  2a    

  Seorang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus. 2b-5 + 

  Orang yang kerasukan roh jahat berlari ke arah Yesus lalu 
sujud menyembah Dia, lalu berteriak kepada Yesus bahwa 
apakah urusan Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi 
dengannya, janganlah menyiksanya. 

6-7 + 

Yesus menanyakan nama roh jahat 
yang masuk ke tubuh orang 
tersebut. 

9    

  Roh jahat itu menjawab pertanyaan Yesus dengan 
menyebut namanya adalah Legion (bahasa Yunani artinya 
banyak, tidak hanya satu roh jahat saja).  

9 ? 

  Legion memohon supaya mereka tidak diusir keluar dari 
daerah tersebut dan mereka diperbolehkan pindah dari 
tubuh manusia yang dirasukinya ke babi-babi yang ada di 
sekitar tempat tersebut. 

10-12 + 

Yesus mengabulkan permintaan 
Legion. 

13    

  Legion pindah ke babi-babi yang ada di situ, jumlahnya 
sekitar 2.000 babi. Babi-babi tersebut akhirnya terjun ke 
jurang dan mati lemas. 

13 + 

  Penjaga-penjaga babi berlari ke kota dan kampung-
kampung sekitar untuk menceritakan apa yang mereka lihat 
kepada penduduk. Orang-orang berdatangan karena sangat 
penasaran. 

14 + 

  Orang banyak menemui Yesus. Mereka melihat orang yang 
kerasukan Legion itu sudah sembuh, rapi dan waras kembali 
(tidak seperti orang gila lagi) 

15 + 
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PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Orang banyak merasa takut. 

  Orang-orang terus menceritakan apa yang telah mereka 
lihat sehingga cerita itu tersebar dimana-mana. 

16 + 

  Orang-orang ketakutan dan mendesak supaya Yesus pergi 
dari kota mereka. 

17 - 

Yesus naik ke perahu. 18    

  Orang yang sudah sembuh dari kerasukan minta supaya ikut 
dalam rombongan Yesus. 

18 + 
 

Yesus tidak membolehkan orang 
yang sudah sembuh tersebut 
untuk ikut, tetapi menyuruh dia 
pulang dan bercerita kepada 
keluarga dan orang-orang 
sekampungnya tentang kasih 
Tuhan kepada dirinya. 

19    

  Orang yang sudah sembuh tersebut pulang dan bercerita 
tentang kasih dan kuasa Tuhan yang dialaminya. 

20 + 

 
 
 

ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus tiba di Gerasa. 1-2a  
II Yesus meyembuhkan orang kerasukan Setan 2b-17 D 
III Yesus menyuruh orang yang disembuhkan untuk menceritakan 

peristiwa tersebut. 
18-20 E 

 
 

POKOK CERITA, TUJUAN CERITA DAN PENERAPAN 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Yesus Berkuasa Atas Setan (Ay. 13b) 
PGT Bab IV:3 

 
Bersaksi Tentang Kuasa Yesus yang Telah 

Dialami (Ay.19) 
PGT Bab IV:3 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1. Anak tidak takut kepada setan karena Yesus 
lebih berkuasa dari pada setan. 

2. Anak percaya pada kuasa Yesus atas setan 

 1. Anak bersedia bersaksi tentang kuasa Yesus 
yang dialami dalam hidupnya 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Orang yang kerasukan setan ini sangat kuat 
sehingga tidak ada lagi orang yang mampu 
mengatasinya. Itu karena setan yang masuk di 
tubuhnya tidak hanya satu, tetapi sangat 
banyak. Legion (Bhs. Yunani) artinya banyak 
atau banyak sekali.  
Sekalipun sangat kuat karena sangat banyak, 
begitu bertemu dengan Yesus, Legion sangat 
ketakutan. Yesus jauh lebih berkuasa dari 
seluruh setan-setan tersebut. 

 Hanya Yesus yang mampu sembuhkan dia. Yesus 
menyuruh setan keluar dari tubuhnya sehingga 
ia menjadi sembuh dan normal kembali. Ia 
merasa sangat senang dan bersyukur karena 
Allah mengasihi dia. Dia sangat ingin mengikut 
Yesus. 
Tuhan Yesus menyuruh orang yang sudah 
sembuh itu supaya pulang ke rumah dan 
kepunyaannya menceritakan kuasa dan kasih 
Allah yang dialaminya kepada orang-tuanya, 



 

 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 263 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

Setan atau roh jahat tahu Yesus berkuasa 
atasnya. Yesus mengusir roh jahat itu  
Roh jahat diusir dan dihancurkan hanya dengan 
percaya kepada kuasa Yesus  

saudaranya, semua keluarganya, bahkan semua 
orang yang ada di dalam kampungnya. 
Orang itu pulang dengan rasa syukur karena 
sudah sembuh lalu mulai bercerita tentang kasih 
dan kuasa Allah yang menyembuhkan dia dan 
melepaskan dia dari setan-setan. Di sepanjang 
hidupnya, ia terus bersaksi dan bercerita 
sehingga semakin banyak orang mendengar dan 
heran akan kuasa Yesus.  

 
 

ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 8 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

          
 

D                         E 

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

Ay 1-2a Ay2b-17 Ay 18-20  Ay 1-2a Ay 2b-17 Ay 18-20 

1 menit  4  menit  3  menit  1  menit 4  menit 5  menit 

 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

Gambar 1 Yesus turun dari perahu dan tiba di Gadara (Gerasa).  

Gambar 2 Datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia lalu menyembah 
Yesus. (Gambarkan: orang itu sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya 
diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang 
cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-
bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang tersebut berbahaya, 
tidak berpakaian). 

Gambar 3 Setan-setan yang ada dalam diri orang itu meminta supaya dipindahkan ke kawanan babi 
yang ada di situ. Tuhan Yesus mengabulkan dan memerintahkan mereka (Legion) keluar dari 
tubuh orang tersebut dan pindah ke babi.  

Gambar 4 Orang-orang di sekitar kota dan kampung-kampung berdatangan untuk melihat apa yang 
terjadi.  

Gambar 5 Yesus memerintahkan orang yang sudah sembuh tersebut supaya pergi ke rumahnya, 
kampungnya dan kampung/kota sekitar untuk menceritakan kasih dan kuasa Tuhan atas 
dirinya. 

Gambar 6 Orang itu pergi dan terus bersaksi/bercerita sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus 
kepadanya. 

 
 
 
 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 241 Dalam Nama Yesus 
Kidung Ceria 134 Yesuslah Raja yang Menang 
Kidung Ceria 228 Tuhan Ambil Hidupku 
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AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Markus 5:8b  Markus 5:19 

“..., hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!”  Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia 
berkata kepada orang itu: “Pulanglah ke rumahmu, 

kepada orang-orang sekampungmu, dan 
beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu 
yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan 

bagaimana Ia telah mengasihani engkau!” 

 
 

AKTIVITAS 

I. TOLONG KAMI TUHAN, JAUHKANLAH KAMI DARI GODAAN SETAN 
 

1. Buatlah pada kertas manila ukuran besar tabel yang terdiri dari tiga kolom dan beberapa baris ke 
bawah. Tempelkan pada dinding tembok atau papan tulis yang dapat dilihat semua peserta. 

2. Sampaikan kepada peserta bahwa, “Ada banyak cara yang Iblis untuk meguasai hidup manusia. 
Beberapa hal yang dibutuhkan oleh manusia dapat digunakan oleh Iblis untuk menguasainya. 
Manusia akan dikendalikan oleh Iblis ketika ia tidak menjaga dirinya. Hanya satu cara untuk menjaga 
diri yaitu meminta Yesus Kristus menguasai diri kita dengan demikian iblis tidak berani mendekati 
kita. Iblis sangat takut kepada Tuhan Yesus, ia tidak berani mengganggu milik Tuhan Yesus.” 

3. Berikan contoh: 1. Salah satu cara iblis menggoda manusia adalah memalui kekuasaan. Manusia 
meminta kekuasan kepada iblis tau mengandalkan iblis dalam menjalankan jabatanny akibatnya ia 
tidak dapat mengendalikan dengan benar kekuasan tersebut ia akan menyukai peperangan, 
penjajahan….. dst, kemudian minta setiap anak untuk menyebutkan apa lagi.  
Sebutkan juga sebagai contoh bagaimana cara menolak godaan iblis tersebut, misalnya berdoa 
kepada Tuhan untuk diberi kerendahan hati, menghormati orang lain, dll. 

4. Lanjutkan untuk point berikutnya, usahkan setiap peserta dapat terlibat didalamnya. Jik ada yang 
tidak bisa, guru dapat menolongnya. 

5. Tabel dibawah ini harus dilengkapi oleh GSM untuk mempersiapkan aktifitas ini berjalan dengan 
baik. Silahkan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi jemaat. 

 

Cara Iblis Menggoda atau 
Menguasi Hidup Manusia 

Akibat dari godaan Iblis Cara menolak Iblis 

1. Kekuasaan Perang, penjajahan atau menindas orang 
lain, licik, membunuh, mengorbankan orang 
lain, korupsi, kolusi, nepotisme,  dll 

… 

2. Harta dan Kekayaan Budak harta, menghalalkan segala cara 
untuk mencari harta, mencuri, merampok, 
menipu, membunuh, pekerja seks, menjual 
narkoba, rakus, dll 

Hidup Bersyukur Kepada 
Tuhan: Hidup 
Secukupnya, Sederhana 

3. Kecantikan/Ketampana
n  

Tidak setia, perceraian, selingkuh, 
menggoda, dengan sengaja suka merubah-
rubah wajah dengan operasi dan kosmetik  
karena tidak puas, dll. 

… 

4. Rasa Senang Sesaat Seks Bebas, candu Narkoba, pornografi … 

5. Agama Atheis, pemuja setan, menggantungkan 
hidup kepada horoskop, humanisme, 
moralisme, dll 

… 

6. Kepintaran Sombong, kepintarannya untuk 
menghancurkan orang lain, egois, dll. 
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7. Status Sosial Angkuh, malas, semena-mena, dll  

8. Emosi Ketakutan, Kesunyian, Amarah, Depresi,  dll  

 
II. Menuliskan atau menceritakan kuasa Tuhan Yesus yang dialami dalam hidup sehari-hari! 

 
 

 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Baca juga bacaan paralel dari Matius 8:28-39 dan Luk.8:26-39 untuk semakin melengkapi 
pengetahuan Guru tentang cerita tersebut. 

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

3. Sebagai guru, ingatlah bahwa cerita yang hidup dan mengesankan harus dimulai dari diri dan hidup 
guru terlebih dahulu. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda 
dapatkan): 
a. Bagaimana saya mewujudkan kepercayaan saya kepada Yesus yang lebih berkuasa dari pada roh 

jahat? 
b. Apakah saya sering takut kepada kuasa-kuasa kegelapan (setan, roh jahat) dari pada kepada Tuhan 

Yesus? 
c. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari kesaksian orang yang melihat kisah penyembuhan oleh Yesus?  
d. Bagaimana saya bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus yang saya alami atau saksikan dalam hidup 

sehari-hari.  
e. Bagaimana saya mengungkapkan syukur atas kuasa Yesus dalam hidup saya? 
f. Apakah penting, setelah mengalami kasih Tuhan; percaya dan mengimani kuasanya-Nya atau 

dilanjutkan dengan menyaksikan (menceritakan-Nya) kepada orang lain dalam hidup sehari-hari?.  
g. Apa saya berkomitmen untuk terus menceritakan perbuatan/kasih Tuhan kepadaku kepada orang 

lain? 
4. Ceritakan dengan penuh penghayatan dan semangat tentang Yesus yang berkuasa atas roh jahat, 

bagaimana peristiwa penyembuhan Yesus atas orang yang kerasukan setan. Penjaga-penjaga babi 
dan orang lain yang menyaksikan kuasa Yesus, segera berlari menceritakan dan bersaksi tentang 
Yesus. Juga orang-orang yang sudah disembuhkan Yesus disuruh untuk menceritakan apa yang telah 
dialaminya, bagaimana Yesus telah menyembuhkannya.  

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Hindari memulai cerita dengan mengatakan: “Adik-adik yang manis, hari ini kita akan mendengar 
cerita tentang Yesus Menyembuhkan orang yang kerasukan setan « . Cara ini sangat tidak menarik dan 
membuat anak bosan dan tidak serius mendengar cerita.  

2.  Ingat bahwa cerita ini sudah sering didengar anak-anak. Mungkin di kelas kecil, di sekolah atau 
membaca sendiri. Cerita ini dapat dimulai dengan menggambarkan bahwa «Orang itu siang malam 

berteriak di sekitar pekuburan. Jika ada orang lewat dia kejar dan lempari batu. Sangat berbahaya. Sudah sering 
diikat dengan tali yang kuat bahkan dirantai besi, tetapi semua dapat diputuskannya. Tidak ada lagi orang yang 
berani mendekatinya. Mengapa dia begitu kuat? Oooo, rupanya dia dikuasi setan. Tapi,…mau kemana dia? 
mengapa dia lari-lari? apakah ada lagi orang yang akan dikejarnya? Dengarlah, apa yang yang dikatakannya!, dia 
berteriak sambil lari-lari ke arah perahu… dia mau bertemu dengan siapa ya?, Oo, lihat ! rupanya ada Yesus 
datang. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan kepada Yesus dan apa yang Yesus akan lakukan kepadanya. 

Imajinasikan, bagaimana orang kerasukan setan tersebut, bagaimana kondisinya, lari dan tersungkur 
menyembah Yesus. 

3. Imajinasikan bahwa setan-setan itu juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang Mahatinggi, 
lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada termasuk kuasa roh jahat. Yesus bertindak. Ia 
memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Imanjinasikan bagaimana roh jahat yang ada dalam 
diri orang tersebut memohon kepada Yesus agar diijinkan pindah ke babi-babi yang ada dekat danau di 
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wilyah  itu, kira-kira dua ribu jumlahnya. Tuhan kabulkan permohonan mereka, dan babi-babi itu terjun 
dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Pada adegan I ini terdapat penerapan D, 
tekankanlah kepada anak: Mengapa orang yang kerasukan setanpun percaya dan takut kepada 
Yesus (tersungkur menyembah Yesus). Gambarkan/ceritakan dengan baik agar anak-anak mengerti 
bahwa tidak ada yang dapat menandingi kuasa Yesus 

4. Pada adegan II ceritakan dengan penuh penghayatan, bagaimana penjaga-penjaga babi itu segera 
berlari lalu menceritakan segala sesuatu yang mereka telah saksikan tentang Yesus. Mereka 
menceritakan di kota dan di kampung-kampung sekitarnya semua yang telah dilihatnya. Peristiwa itu 
segera tersiar. Orang-orang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi dan Lalu seluruh penduduk 
daerah Gerasa meminta kepada Yesus, supaya Ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat 
ketakutan. 

5. Pada adegan III ceritakanlah reaksi orang yang telah disembuhkan dari kuasa setan dan apa yang dia 
lakukan setelah sembuh.  Pada adegan III ini terdapat penerapan E, sampaikanlah secara tertenun 
penerapan kelas Remaja, yaitu Tuhan Yesus meminta orang yang disembuhkanNya itu untuk pergi ke 
keluarganya menceritakan kuasa Allah yang telah terjadi pada dirinya. 

6. Bacalah Alkitab dari Markus 5:1-15 (Anak Besar) dan Markus 5:18-20 (Anak Remaja) 
 


