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Topik

•Gembala di masyarakat Israel kuno
•Ekonomi
•Politik

•Gembala dalam Alkitab

•Makna gembala di masa sekarang



Masyarakat Israel kuno

• Letak
• Utara: Dan

• Selatan: Bersyeba

• Timur: Sungai Yordan

• Barat: Laut Tengah

• Cuaca
• Bergantung pada hujan

• Perbukitan di utara lebih subur

• Perbukitan di tengah cukup subur

• Pada umumnya kering



Masyarakat Israel kuno

• Masyarakat Rumah
• Keluarga besar

• Mengikuti garis ayah



Masyarakat Israel kuno

•Pertanian
• mengandalkan hujan
• tanah yang terbatas
• kerja keras – laki-laki



Masyarakat Israel kuno
•Peternakan

• kambing, domba: untuk diambil bulu, kulit, susu dan
dagingnya



Masyarakat Israel kuno

Tidak selalu mudah

untuk mendapatkan

rumput bagi ternak



Masyarakat Israel kuno

Perlu perjalanan jauh
untuk

mendapatkan rumput



Masyarakat Israel kuno

•Agama
• Mespotamia

• dewa Dumuzid / Tumus, 

dewa para gembala, 

kesuburan, musim semi

• Yunani
• dewa Pan

• Israel
• Yahweh (adonai)



Gembala dalam Alkitab

•Tuhan
•Mazmur 23
•Yohanes 10

•Kritik terhadap pemimpin



Mazmur 23

• TUHAN adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku.

• 2 Ia membaringkan aku di padang yang 
berumput hijau, Ia membimbing aku ke air 
yang tenang;

• 3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di 
jalan yang benar oleh karena nama-Nya.

• 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, 
itulah yang menghibur aku.

• 5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di 
hadapan lawanku; Engkau mengurapi
kepalaku dengan minyak; pialaku penuh
melimpah.

• 6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan
mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan
diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.



Mazmur 23

• TUHAN adalah gembalaku, 
takkan kekurangan aku
• penahbisan raja – legitimasi

raja 

• Tuhan, bukan raja



Mazmur 23

• 2 Ia membaringkan aku di 
padang yang berumput hijau, 
Ia membimbing aku ke air 
yang tenang;

• 3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia
menuntun aku di jalan yang 
benar oleh karena nama-Nya.

• ketersediaan kebutuhan dasar
• nefes→ jiwa / hidup



Mazmur 23

• 4 Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman, 
aku tidak takut bahaya, 
sebab Engkau besertaku; 
gada-Mu dan tongkat-Mu, 
itulah yang menghibur aku.



Yohanes 10

Gembala yang baik

perumpamaan (Yunani: paroimia, 
Inggris: figure of speech). 

Ayat 6: Itulah yang dikatakan Yesus
dalam perumpamaan kepada mereka, 
tetapi mereka tidak mengerti apa
maksudnya Ia berkata demikian
kepada mereka. 

Ayat 7: Maka kata Yesus sekali lagi: 
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Akulah pintu ke domba-domba itu. 



Yohanes 10

• "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."



Yohanes 10

• pencuri→ pemimpin Yahudi, 
termasuk pemimpin agama

• tidak mempunyai hubungan
yang akrab dengan rakyat, tidak
tulus karena mempunyai
kepentingan tersembunyi



Yohanes 10

11 Akulah gembala yang baik. 
Gembala yang baik memberikan
nyawanya bagi domba-
dombanya; 

menunjuk kepada penyaliban
Yesus



Yohanes 10

• 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. 

hubungan Yesus – umat – Bapa



Yohanes 10

• 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. 

orang-orang bukan Yahudi



Kritik terhadap pemimpin

• Yohanes 10

• Yehezkiel 34

• Yeremia 23



Yehezkiel 34
• 2 "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan

gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan
katakanlah kepada mereka, kepada gembala-
gembala itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: 
Celakalah gembala-gembala Israel, yang 
menggembalakan dirinya sendiri! Bukankah
domba-domba yang seharusnya digembalakan
oleh gembala-gembala itu?

• 3 Kamu menikmati susunya, dari bulunya
kamu buat pakaian, yang gemuk kamu
sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri
tidak kamu gembalakan.

• 4 Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit
tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, 
yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang 
hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-
injak mereka dengan kekerasan dan
kekejaman.

• 5 Dengan demikian mereka berserak, oleh
karena gembala tidak ada, dan mereka
menjadi makanan bagi segala binatang di 
hutan. Domba-domba-Ku berserak



Yeremia 23• "Celakalah para gembala
yang membiarkan kambing
domba gembalaan-Ku 
hilang dan terserak!" 
demikianlah firman
TUHAN.

• 2 Sebab itu beginilah
firman TUHAN, Allah 
Israel, terhadap para 
gembala yang 
menggembalakan
bangsaku: "Kamu telah
membiarkan kambing
domba-Ku terserak dan
tercerai-berai, dan kamu
tidak menjaganya. Maka
ketahuilah, Aku akan
membalaskan kepadamu
perbuatan-perbuatanmu
yang jahat, demikianlah
firman TUHAN.



Keruntuhan Kerajaan Israel dan Yehuda

• Israel ditundukkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi

• Yehuda ditundukkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi

• Kerajaan-kerajaan tersebut tidak pernah ada lagi

• Tetapi harapan pemulihan tetap ada
Pada waktu dikuasai oleh Persia, Koresh menjadi pengharapan

Yesaya 44:28: Tuhan berkata, “Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia
gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan mengatakan
tentang Yerusalem: Baiklah ia dibangun! dan tentang Bait Suci: Baiklah
diletakkan dasarnya!" 



•Meski orang dan raja asing, Koresh diandalkan
untuk membawa pemulihan

•Bukan soal siapa tapi apa yang dilakukan

•Para pemimpin (gembala) Israel menjadi sebab
keruntuhan bangsanya

•Sampai di zaman Yesus, para pemimpin masih
terus bermasalah

•Perebutan kekuasaan, keserakahan dan
ketidakpedulian pada nasib rakyat masih terus
terjadi



Refleksi Kepemimpinan Sekarang

•Kesenjangan ekonomi
•Kerusakan lingkungan

•Krisis sosial



Refleksi Kepemimpinan Sekarang

Gereja dan umat



Kesimpulan

• Pelajaran tentang gembala yang baik itu relevan

• Kondisi yang dilihat oleh para nabi dan Yesus masih terjadi sampai
sekarang

• Keteladanan pemimpin menentukan

• Model kepemimpinan gembala
• sederhana

• gigih

• memastikan kesejahteraan yang dipimpin

• tulus

• akrab

• berpusat pada Tuhan



Tambahan: kepemimpinan interpersonal

• Alkitab: agama, politik, ekonomi, budaya saling terkait

• Sekarang: seakan-akan terpisah-pisah, namun sebenarnya
terkait juga

• Globalisasi menambah keterhubungan antar manusia

• Ancaman bagi komunitas tradisional: homogen, satu suara, 
patuh pada senior / atasan, stabil
• terjadi pada keluarga, desa, gereja, bangsa



•Perlu adaptasi pada lingkungan yang baru

•Mengandalkan percakapan, kerjasama, belajar
•Keterampilan dalam berkomunikasi lintas

budaya
•Kesediaan untuk dibantu dan membantu
•Belajar pada hal-hal yang baru dari berbagai

bidang

•Tuhan tidak hanya bersama kita, namun juga 
yang lain


