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Sang Gembala dan
Domba-domba-Nya
Suatu Peringatan bagi
kia yang mengikuti Tuhan Yesus
Oleh: Charles Simeon (1840-1912)

"Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."
(Yohanes 10:11)

"Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku
dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku."
(Yohanes 10:27)
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1. Domba-domba Yesus Kristus
Mendengar Suara-Nya.
Sebagaimana Yesus Kristus berbicara kepada murid-murid-Nya pada waktu Dia
berada di dunia, dia berbicara kepada kita melalui Firman-Nya. Ini adalah suatu
kesukaan bagi semua umat-Nya untuk mendengarkan dan mematuhi Firman-Nya.
Suara yang mengilhami mereka adalah sumber penghiburan yang tidak ada habishabisnya.
•
•
•
•

Mereka membaca Firman Tuhan,
Mereka merenungkannya,
Mereka berdoa atasnya,
Mereka "menghargai Firman Tuhan lebih dari makanan yang diperlukan."

Ketika mereka membuka Firman-Nya, mereka memandang Guru mereka dan
berkata, "Bicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengarkan. Bukalah mataku,
supaya aku dapat melihat hal-hal yang menakjubkan dari perintah-Mu."
Semua domba-domba Yesus Kristus dapat menerima petunjuk, peringatan, ajaran,
dan janji-janji-Nya. Segala sesuatu; pikiran dan kehendak Sang Gembala yang
disampaikan kepada mereka, diterima dalam iman dan ketaatan tanpa syarat.
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2. Domba-domba Yesus Kristus
Mengikuti Langkah-Nya.
“...orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi.
Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung
bagi Tuhan dan bagi Anak Domba itu.”
(Wahyu 14:4b)

Melalui Firman-Nya yang tertulis yaitu Alkitab, para domba ini melihat jalan yang
telah dibuat oleh juru selamat mereka. Di mana pun mereka melihat jejak kaki-Nya,
mereka berusaha untuk mengikuti-Nya.
Mereka tidak bertanya apakah jalannya sulit lalu menyangkal diri, atau jalannya
berbahaya dan dikepung oleh musuh. Semua yang mereka inginkan adalah untuk
• memastikan dengan tepat tugas yang Kristus berikan; kemudian
• melakukan tugas itu dengan keteguhan hati dan ketekunan.
Mereka mengikuti Tuhan Yesus tanpa takut pada semua bahayanya, tidak
memperdulikan semua hal yang ada di dunia ini, dan hanya bertekat untuk
melakukan kehendak-Nya semata. Mereka mengarahkan langkah-langkah mereka,
menyiapkan segalanya "memiliki pikiran yang ada di dalam Dia," dan berusaha
"untuk berjalan sama sebagaimana Yesus Kristus berjalan." (1Yoh 2:6)
"Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka [domba-domba-Nya]
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku!"
(Yohanes 10:28)
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BUKU-BUKU LAIN
Injil yang Sejati
oleh Paul Washer
Di dunia masa kini jarang ada suatu Injil yang benar-benar sejati. Injil Modern telah menjadi
suatu versi yang murahan, yang semakin diputarbalikkan. Injil palsu itu hanya berguna sebagai
pengisi daftar-daftar anggota gereja, tetapi jarang bermanfaat bagi pembangunan Kerajaan
Tuhan. Buku ini menjelaskan Injil sejati yang harus dikembalikan kepada keasliannya, yaitu Injil
yang tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan semua orang yang memeluknya, tetapi juga
yang berkuasa untuk mengubah semua orang yang dipeluknya.

Ikutilah Yesus
oleh William MacDonald
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan,
disertai oleh enam buku pelajaran, yaitu:

0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama

1.
2.
3.
4.
5.

Pemuridan Kristen yang Sejati
Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran
pada bagian berikutnya sampai selesai seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Masih lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang
mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.

Kommentar & Penjelasan
Perjanjian Baru
Penafsiran Pasal demi Pasal bagi setiap Orang Percaya
oleh William MacDonald

Seri buku ini menjelaskan arti dan maksud dari dua puluh tujuh kitab di dalam Buku
Firman Tuhan, bagian Perjanjian Baru.
Seri buku ini dimaksudkan bagi mereka yang memiliki hanya sedikit sekali
pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin mempelajari kitab-kitab
Perjanjian Baru dengan guna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap
buku Perjanjian Baru dengan lengkap dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

