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Pastor’s Message

Yohanes 10:1-6 Gembala yang baik
1 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam

kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat
tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok;  2 tetapi

siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.  3 Untuk dia
penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya

dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya
dan menuntunnya ke luar. 4 Jika semua dombanya telah dibawanya ke
luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. 5 Tetapi seorang asing pasti tidak

mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang
asing tidak mereka kenal."  6 Itulah yang dikatakan Yesus dalam

perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa
maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka.
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Pintu dan Kandang Domba:
 Batas perlindungan
 Satu pintu dijaga oleh

Gembala
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Domba2 mengikuti:
 Gembala bukan kawanan
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 Dengan mengenali suara
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Pastor’s Message

Yohanes 10:7-10

7 Maka kata Yesus sekali lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Akulah pintu ke domba-domba itu. 8 Semua orang yang datang

sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba
itu tidak mendengarkan mereka. 9 Akulah pintu; barangsiapa
masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan

keluar dan menemukan padang rumput. 10 Pencuri datang hanya
untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang,

supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam
segala kelimpahan.
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Gembala Yang Baik:
 Menyediakan
 Air yang tenang dan rumput

hijau
 Melindungi
 Gada dan tongkat

 Membimbing
 Hikmat dan urapan
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Pastor’s Message
Yohanes 10:11-16

11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya; 12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala,

dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala
datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu

menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13 Ia lari karena ia
seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14 Akulah

gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-
Ku mengenal Aku 15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal
Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 16 Ada lagi

pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu
harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka

akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
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Panggilan Gembala:
 Mengikuti Dia
 Berjalan melalui pintuNya dan ikut

 Mendengar Dia
 Kenali sang Gembala

 Berkorban seperti Dia
 v. 11 Pikul salib bersamaNya

 Membawa domba lain kepadaNya
 v. 16 Panggilan untuk mencari

domba2 yang lain utk kembali
kepadaNya
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