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3 mei 2020 (Hari Minggu Gembala jg Baik) 
“Aku datang supaja mereka mempunjai hidup, dan mempunjainja dalam segala kelimpahan”. 
 
Djemaat, saudara saudara jang Jesus Kristus kasihi 
Kisah atau tjerita Jesus Gembala (jg Baik) banjak orang tahu. Johanes pakai satu 
perumpamaan untuk mendjelaskan barang sesuatu. Akan tetapi “mereka tidak mengerti 
apa maksudnja”, begitulah tertulis. (6). 
Dapat di mengerti, begitu banjak gambaran dipakai dalam fasal ini, seperti pentjuri, 
perampok, gembala, pintu, domba-domba dan serigala. (Hanja dalam pembatjaan hari ini 
perkataan serigala belum digunakan, tetapi dalam ajat2 jang berikut). Kemudian kami lihat 
bahwa bajangan gembala itu berub ah djadi ‘anak domba’. Hal ini bikin bingung orang. 
Gambaran Allah sebagai gembala dalam Perdjandjian Lama, itu djuga bukan hal jang baru. 
Lihat sadja Mazmur 23: ‘ TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku’. Satu tjontoh 
jang lain, terdapat dalam Jehezkiel 34,7-13. Di sini kita bisa batja, bagaimana Allah ambil 
alih dari gembala-gemabala agama dan politik jang tidak peduli dengan ‘domba-domba’ 
Allah, ialah manusia. Kita batja bagaimana Allah ketjam, kritik tjara ‘menggembalakan’ 
mereka. Mereka hanja peduli diri sendiri. Begitu djuga dengan radja-radja jang pimpin 
orang2 dengan kekerasan. Djuga seorang radja di waktu itu dilihat sebagai gembala. 
Seorang radja itu bertugas seperti gembala untuk mendjaga dan melindungi domba-domba 
dalam hal ini rakjat. Dia harus mengusahakan makanan untuk rakjatnja. 
Ingat sadja kepada Saul, Daud jang tadi-tadinja mulai seperti gembala. Musapun seorang 
gembala. Orang2 ini mengerti tugas seorang gembala, jakni mengumpulkan dan 
melindungi. Sebab itu mereka djadi pemimpin politik jang gagah. 
Dalam Jehezkiel 34 Allah sangat tadjam dengan kritikNja terhadap pemimpin2 
: ‘Dengan sesungguhnja Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaKu’ (34,11) . 
Apakah pernah kita bertanja mengapa Johanes tulis dia punja Indjil, chususnja fasal 10 ini? 
Adakah ini satu kritik Jesus? Ia. Tetapi interpretasi ada berbeda-beda sekali. 
Ada ahli2  pendjelas jang bilang: Ini kritik terhadap orang Farizi di bab atau fasal 9. Jesus 
baru sadja menjembuhkan mata orang buta, dia bisa lihat. Sesudah kesembuhan, orang 
Farizi usir jang tadinja buta, keluar dari Bait Allah. Berarti ini satu kritik terhadap para 
theolog, jang  tidak bersikap seorang gembala. Akan tetapi, tjerita ini kita harus lihat lebih 
luas. Kalau Johanes tulis dia punja indjil, maka dia mau memperlihatkan, kase lihat dan kas 
dengar bahwa dari mula lagi Jesus kritik dan melawan kaisar Romawi. Achirnja kaisar ini, 
melalui perwakilannja kase hukuman mati untuk Jesus. Ikutinja djalan tjerita keadaan di 
waktu itu dan kita lebih mengerti perumpamaan Jesus jang berbau politik ini. Israel pada 
waktu itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Setiap pendjadjah, penindas selalu 
menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kuasanja. 
Bahasa dan kebudajaanNja diperintahkan untuk dituruti oleh bangsa jang ditindas atau 
didjadjah. Dalam dan dengan Indjilnja Johanes mau kase lihat bagaimana Jesus menentang 
peguasa jang menindas. 
Menurut Kebudajaan Junani dan Romawi, maka seorang kaisar bukan sadja disembah 
selaku allah, melainkan djuga dia dilihat sebagai gembala, jang paksa orang dengan 
kekerasan  untuk turut kehendaknja. Dia bikin djandji djandji jang luar biasa, tetapi jang 
sama sekali tidak dapat dilakukan. Kaisar (Cesar) djandji rakjat dilindungi, dia mau 
korbankan dirinja untuk rakjat asal sadja rakjat nikmati hidup kelimpahan. Ini djandji jang 
kosong. Diketahui bahwa pada zaman itu 70 à 80% dari penduduk lapar. Berarti 
djandjiannja sangat bertentangan dengan realita, kenjataan. 
Johanes mau tegaskan perlawanan Jesus terhadap penguasa Romawi, kaisar jang menindas 
rakjat dan badjandji sembarangan punja. Perlindungan terhadap pentjuri dan perampok 
dan padang rumput jang hidjau itu sama sekali tidak benar. 



Bukan kaisar adalah gembala, tetapi ‘Akulah gembala jang baik’ begitulah Jesus. Siapa jang 
mengikuti Aku dapat hidup kelimpahan. Aku akan menjerahkan hidupKu kepada kamu. 
Jesus memperkuat djandjiNja dengan menjembuhkan orang-orang sakit, bagi roti dan 
anggur dan Ia membela orang-orang jang lemah. Johanes mau bilang kepada pembatjanja: 
lihat Jesus ini memihak orang jang ditindas. 
Jesus mengatakan ‘Akulah pintu’… Dari awal lagi Johanes sudah memperkenalkan Jesus 
dalam Indjilnja, siapa ini Jesus. Dan Jesus selalu bilang, ‘Akulah’ (Aku adalah) , seperti: 
Akulah terang, Akulah, djalan dan kebenaran, Akulah hidup dan Akulah roti kehidupan. 
Dengan presentasi atau perkenalan ini ‘Akulah’ Jesus kutib sebetulnja tjara bagaimana Allah 
memperkenalkan diriNja kepada Musa: “Akulah”(atau Aku adalah). “AKULAH” telah 
mengutus aku kepadamu.” 
Tjerita Johanes terdjadi dalam satu kandang jang tertutup, di mana domba-domba 
dikumpulkan. Satu kandang dengan pintu dan jang didjaga. Si-pendjaga itu kenal gembala. 
Dia masuk melalui pintu. Orang lain, seperti pentjuri dan perampok mereka tidak masuk 
melalui pintu. Mereka datang ‘untuk mentjuri dan membunuh dan membinasakan’. 
Bukan sadja pendjaga itu kenal gembala, melainkan domba-domba kenal gembala mereka. 
Mereka lihat dan kenal dia melalui suaranja. Oleh karena mereka kenal dia, baik lihat 
maupun dengar, maka mereka ikuti dia. Johanes tegaskan: ‘domba-domba mendengarkan 
suaranja dan ia memanggil domba-dombanja masing-masing menurut namanja dan 
menuntunnja keluar.’ (3) Keluar kemana? 
Ke padang rumput, di mana ada makanan. Mereka dilajani dengan baik. Hal ini 
bertentangan sekali dengan bajangan jang terdapat dalam kitab Jehezkiel dan di keradjaan 
kaisar Romawi. Semua djandji bagus-bagus, akan tetapi gembala-gembala ini hanja ingat 
diri. Penguasa-penguasa sedemikian djuga terdapat di dunia. Penguasa2 politik jang 
memperkaja diri mereka dengan rampok, mentjuri kekajaan tanah orang lain. Otak mereka 
tidak sedap! 
Domba-domba tinggalkan kandang domba, tempat jang tertutup dan menemukan 
kebebasan. Barangsiapa jang tinggalkan tempat jang tertutup, maka dia senang, 
bersukatjita. Lihat sadja kalau sapi-sapi selama musim winter tinggal di kandang, di 
keluarkan pada musim bunga, dong lompat lompat. Kita bikin apa dengan kebebasan? 
Hidup dan bikin menurut suka? Bikin susah orang orang lain? Serakah (galodjo). Mau ingin 
orang lain punja dan mentjuri, rampok. Ataukah mau hidup bagi-bagi. Biar seng ada sama-
sama, tetapi laeng mau tolong laeng. 
Sungguh di waktu-waktu Corona ini, kita lihat orang2 usia landjut jang tidak kuat, sakit tak 
boleh dikundjungi oeleh anak2 atau siapapun, mereka memerlukan perhatian. Sebab itu  
sangat sedih, lihat orang2 dan kita tidak boleh hadir di waktu pemakaman, di ibadah2 
Malam Penghiburan dan Makburat. Katong seng bisa tundjuk turut rasa berduka, tidak 
boleh pegang tangan, polo atau tjium. Johanes kase tundjuk Jesus kritik sistem kuasa jang 
bikin orang rasa tidak bahagia, satu sistem jang ingat diri. Ini satu peringatan bagi kita: 
waspadalah, djangan turut ambil bagian dalam sistem sedemikian, satu sistem memperkaja 
diri, satu sistem jang kutjilkan orang, satu sistem jang pendjarakan orang, sebab mereka 
tidak boleh keluarkan perasaan mereka dengan bebas. Ini satu himbauan bagi kita: tahu apa 
jang ketong pilih! Nikmati kebebasan. Pakai dengn baik. Lain tolong lain dan djangan mau 
garu orang punja milik, mau kenjangkan diri dengan tjara jang tidak adil. Bagaimana 
dengan kita jang mau ikut Jesus? Kita adalah domba-dombaNja. Bajangan jang kita punja 
dari seekor domba itu, dia ikut sadja dimana bilang. Di sini kita keliru. Barangkali domba itu 
bikin diri seperti bodok. Tertulis dia kenal gembalanja, dia kenal suaranja dan dia tidak 
turut orang asing, orang jang dia tidak kenal. Domba-domba punja nama. 
Memang ketong tahu, ada domba-domba jang tjari djalan sendiri, ketong sebut sesat, hilang 
djalan. Manusia bebas untuk bikin pilihan sendiri. Begitulah Tuhan Allah djadikan kita 
dalam 
kebebasan, dalam kebebasan kita boleh pilih, djuga boleh pilih pertjaja atau tidak pertjaja 



kepada Tuhan. Tapi tahulah apa jang ketong bikin. Setiap kebebasan terikat pada peraturan. 
Seekor domba dia tidak bisa bitjara, akan tetapi manusia bisa. Dia bisa pikir dia bisa lihat, 
dia 
mau turut bitjara, tapi kalo dia tidak rasa senang, dia bisa bikin punja-punja, baku marah, 
baku bunuh! Kalo seng setudju tinggalkan perskutuan orang pertjaja. Begitu djuga terdjadi 
dalam geredja. 
Pilih! Jesus tawarkan hidup, malah hidup jang kekal! Artinja dalam hidup, mati dan 
kebangkitan Tuhan ada. “Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat” 
Orang lain Dia sebut pentjuri dan perampok. Mereka itu tidak menjerahkan diri untuk 
domba-domba mereka. Mereka tjuma ingat kepentingan diri. 
Sangat gampang untuk kritik kaisar Romawi dan keradjaan di waktu itu. Mungkin, ketong 
djuga memihak sistem jang bikin susah orang, jang tindas orang. Kita tjuma mau kuasa dan 
tidak mau melajani. Waktu Corona ini, kita ditantang untuk memenuhi titah jang besar: 
Mengasihi Allah dan sesamu seperti dirimu sendri. Apakah kita bersedia laeng mau tolong 
laeng dan djangan siksa orang laeng. Itulah tjerita hari ini. Mungkin waktu Corona ini buka 
ketong punja mata. Ketong bisa atur ini dan pikir begitu, melawan sini dan sana, bagaimana 
ketong tangani masalah memanas bumi, masalah file,(matjet) stikstof, pentjemaran udara 
dan air. 
Lihat Corona datang banjak hal diselesaikan. Tidak ada file, bumi tidak dipanaskan, air dan 
udara tidak tjemar, bersih! Siapa jang mau sangka bisa. Hal ini tidak masuk ketong punja 
akal. Lihat betapa lemah ketong ini. Jang beragama dan tidak beragama didesak untuk 
berpikir. Kesombongan kita didjatuhkan. Ketong manusia seng diperlukan. Udara, tanah, air 
dan langit bisa hidup zonder ketong. Segala sesuatu berdjalan dengan baik! Apakah TUHAN 
mau demonstrasi kuasaNja sekarang buat ketong? Ketong adalah orang jang pendjarakan 
ketong punja diri sendiri. Seakan-akan ketong ada dalam sangkar (kooi). Kalau satu waktu 
ketong dibebaskan, keluar dari ketong punja sangkar, sadarlah ketong semua ini tamu di 
bumi ini dan bukan Tu(h)an jang menguasai bumi dan langit. Ikutlah Tuhan jang tundjuk 
nikmatNja kepada kita. Dialah jang mempunjai hidup dan kase katong hidup dalam 
kelimpahan. Amin 
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