
Yohanes 10

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Perumpamaan Kandang Domba
Yesus, Gembala yang Baik
Yesus Ditolak oleh Orang Yahudi

PERUMPAMAAN KANDANG DOMBA

Bacalah Yohanes 10:1-6

Perumpamaan adalah cerita pendek yang memakai hal-
hal alamiah untuk menerangkan kebenaran-kebenaran roha-
niah. Yesus adalah Gembala yang Baik, yang mengawasi
domba-dombaNya dan memberi makan padanya. Domba-
dombaNya itu adalah se~1Ua orang yang percaya padaNya
dan mengikut Dia. Pada zaman Alkitab gembala selalu
berjalan di depan domba-dombaNya, dan sambil berjalan
memanggil-manggil mereka. Bila seorang gembala lain
dengan domba-dombanya mendekati mereka, maka domba-
domba gembala yang pertama itu tidak mau mengikut
gembala yang kedua oleh sebab mereka mengenal suara
gembala mereka.
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1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Mengapa Yesus menamakan diriNya sendiri Gembala
yang Baik?
a) la memiliki banyak domba.
b) Domba kambingNya dipelihara baik-baik olehNya.
c) la memelihara orang-orang milikNya seperti se-

orang gembala yang baik memelihara domba-dom-
banya.

YESUS, GEMBALA YANG BAIK

Bacalah Yohanes 10:7-21

Yesus mengatakan bahwa Dialah pintu.

cil Di Palestina dan negeri-negeri tetangganya,
, pada waktu malam seorang gembala mengu-

_~It,~ .:._'4, rung domba-dombanya dalam sebuah ha-
laman yang berpagar untuk melindunginya
dari binatang-binatang buas. Inilah yang

disebut kandang domba. Sesudah semua domba itu dengan
selamat berada dalam kandang, gembala itu akan duduk di
pintu yang terbuka itu. Ia ingin melindungi domba-domba
itu. Selama ia berada di tempat itu binatang buas tidak akan
masuk.
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Seorang pencuri tidak akan mencoba masuk melalui
pintu itu, tetapi akan memanjat pagar untuk mencuri seekor
domba, jika dapat. Yesus mengatakan ada beberapa pemim-
pin agama yang demikian. Mereka sebenarnya tidak menga-
sihi orang banyak itu tetapi hanya ingin mempergunakan
mereka.

Yesus berkata bahwa Ia tidak datang untuk membinasa-
kan, melainkan memberi hidup, yaitu hidup dalam segala
kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan mencakup
hidup yang memuaskan di dunia ini dan hidup yang tak
berkesudahan di surga.

Yesus berkata, "Akulah pintu; barangsiapa masuk mela-
lui Aku, ia akan selamat." Ia tidak berkata bahwa Ia adalah
salah satu dari antara banyak pintu, tetapi bahwa Ia adalah
satu-satunya pintu. Manusia berusaha menghampiri Allah
dengan perantaraan orang suci, dengan perantaraan Maria,
para nabi, suatu gereja dan dengan berbuat baik untuk orang
lain. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah.

Sama seperti pintu itu terbuka bagi domba-domba,
demikian pula Yesus mengundang semua orang datang
kepadaNya dan mempunyai hidup kekal. Tetapi Allah tidak
akan memaksa seorang datang kepada Yesus dan menjadi
dombaNya. Setiap orang harus memilih sendiri. Jika seo-
rang masuk ke dalam kandang domba Yesus, ia akan disela-
matkan. Jika ia tidak masuk, ia tidak akan diselamatkan.
Mudah saja.

Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan nyawaNya
bagi domba-dombaNya. Hal ini dibuatNya atas kemauan-
Nya sendiri; tak seorangpun dapat mengambil nyawaNya.
Pada waktu itu orang-orang tertentu berusaha membunuh
Dia. Harinya akan tiba bila Ia akan disalib: dipakukan pada
kayu salib dan dibiarkan mati di salib itu.

Bila saat kematianNya sudah tiba, Ia akan membiarkan
musuh-musuhNya membunuh Dia. Tetapi Ia tahu bahwa
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kematian tidak akan mengakhiri hidupNya. Ia berkata.
"Aku rela memberikan nyawaKu, supaya Aku boleh meneri-
manya kembali." Yesus akan hidup lagi dan membuktikan
kuasaNya atas kematian. KebangkitanNya membuktikan

\\ .,~
bahwa Ia benar-benar Anak Allah. /~_~~n----=::;-~ 1--1.\ < " .. ~io ..

Sekali lagi ada orang-orang yang marah karena perkata-
anNya, tetapi orang lain percaya. Orang-orang yang tidak
percaya itu bukan dombaNya, karena domba-dombaNya
akan mendengarkan suaraNya.

~ ..~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Berapakah pintu yang menuju keselamatan?
a) Banyak, sebab ada banyak agama yang memberi

keselamatan.
b) Sekurang-kurangnya empat: Maria, orang-orang su-

ci, para nabi, gereja.
c) Hanya satu pintu, dan pintu itu adalah Yesus.

3 Apakah yang harus saudara lakukan?
a) Saudara harus masuk pintu itu agar saudara dise-

lamatkan.
b) Saudara harus menunggu sampai pintu itu dibuka.
c) Saudara tidak usah berbuat apa-apa.

4 Bagaimanakah Yesus menunjukkan cintaNya itu kepada
domba-dombaNya?
a) Ia akan memimpin mereka ke padang rumput yang

hijau.
b) Ia akan menyerahkan nyawaNya bagi domba-

dombaNya.
c) Ia akan memimpin mereka ke air yang tenang.
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YESUS DITOLAK OLEH ORANG YAHUDI

Bacalah Yohanes 10:22-42

Ada orang-orang yang ingin membunuh Yesus sebab Ia
mengatakan bahwa Ia adalah Anak Allah (ayat 36) dan
memberi hidup yang kekal kepada pengikut-pengikutNya
(ayat 28). Sebagian orang lainnya menerima Dia sebagai
Gembala yang baik dan mengikut Dia. Saudara juga harus
memilih akan mengikut Yesus atau mengambil jalan saudara
sendiri seperti domba yang terhilang.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Ketika Yesus menyatakan diriNya sebagai Gembala
yang Baik, bagaimanakah reaksi orang banyak itu?
a) Ada yang ingin membunuh Dia, tetapi ada juga

yang mengikut Dia.
b) Mereka sekalian menolak Dia.
c) Mereka sekalian percaya Dia.

6 Periksalah jawaban saudara dengan membandingkan
jawaban yang ada pada akhir pelajaran ini.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan kesepuluh pela-
jaran yang pertama, saudara sudah dapat menjawab bagian
pertama dari catatan siswa. Ulangi pelajaran 1 - 10, kemu-
dian ikutilah petunjuk dalam catatan siswa untuk mengisi
pada lembaran saudara.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Ia memelihara orang-orang milikNya seperti seorang
gembala yang baik memelihara domba-dombaNya.

4 b) Ia akan menyerahkan nyawaNya bagi domba-domba-
Nya.

2 c) Hanya satu pintu dan pintu itu adalah Yesus.

5 a) Ada yang ingin membunuh Dia, tetapi ada juga yang
mengikut Dia.

3 a) Saudara harus masuk pintu itu agar saudara diselamat-
kan.


