
     

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan Khotbah 
 

EGO EIMI: AKULAH PINTU  

(Yohanes 10:1-10) 

Dalam Injil Yohanes tercatat ada 7 kali pernyataan Yesus tentang diri-Nya. Tuhan Yesus 

menggunakan kalimat-kalimat metafor. Kita telah merenungkan  perkataan Yesus : “Akulah Roti 

hidup, Akulah Terang dunia... dan sekarang kita lanjutkan perenungan kita mengenai perkataan 

Yesus “Akulah Pintu”.  Pintu yang dikatakan Yesus di sini bukan pintu rumah, melainkan pintu 

kandang. Konteks pada waktu itu bagi para gembala yang menjaga kawanan domba di padang gurun 

yang luas mereka membuat kandang untuk tinggal sepanjang malam di tengah padang. Kandang itu 

berpagar tembok yang agak tinggi untuk melindungi domba-domba waktu malam terhadap pencuri-

pencuri dan binatang buas. Pada sore hari para gembala menuntun kawanannya  ke dalam kandang 

itu, dan pintu keluar dari kandang itu hanya satu. Tidak ada jalan lain bagi domba untuk keluar masuk 

kecuali melalui Pintu. Apa makna perkataan Yesus tentang diri-Nya adalah Pintu? Mari kita 

merenungkan bersama, makna dari perkataan Yesus “Akulah Pintu”:  

Pertama, Yesus adalah akses masuk satu-satunya bagi kita memasuki kerajaan Allah. Dialah 

satu-satunya jalan keselamatan (bandingkan Yohanes 14:6). Dari konteks pernyataan yang Yesus 

sampaikan ini berhubungan dengan aktifitas seorang gembala terhadap domba-dombanya, Yesus 

ingin menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang memberikan keselamatan pada kawanan domba. 

Yesus berkata “Barang siapa measuk melalui Aku, ia akan selamat”. Yesuslah satu-satunya jalan ke 

surga. Di tengah-tengahnya banyaknya “pencuri” dalam arti orang-orang yang mengajarkan atau 

menawarkan ada jalan lain seseorang diselamatkan, Mari kita percaya pada Yang Yesus katakan, 

bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamtan, jalan menuju surga. Kita masuk dengan beriman 

kepada-Nya.  

Kedua, Yesus adalah jaminan pasti dan perlindungan bagi kita. Yesuslah Pintu, apabila mereka 

semua sudah berada di dalam kandang maka semua aman. Meskipun di luar ada suara-suara 

binatang buas yang menakutkan, namun domba-domba dan beristirahat dengan tenang, karena 

Dialah Pintu, jalan masuk bagi domba dan yang menjaga serta memberi perlindungan kepada 

kawanan domba. Jemaat sekalian, sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, kesulitan dan 

tantangan namun Tuhan memberikan jaminan dan perlindungan. Yesuslah Pintu, melalui Pintu itu kita 

dapat keluar dan masuk dengan aman.  

Selanjutnya dalam ayat 9c dikatakan“..Masuk dan Keluar  dan menemukan padang rumput”. 

Domba-domba yang berada atau masuk dalam kandang bukan hanya selamat dan aman, 

tetapi..”menemukan padang rumput” artinya keluar dan masuknya diberkati, dipelihara dengan 

diberikan hidup yang berkelimpahan (ayat 10).  

Penutup: Jemaat sekalian, Yesus berkata：  “Akulah Pintu”. Dialah satu-satunya jalan 

keselamatan ke surga, sekaligus memberikan jaminan hidup dan berkat  yang pasti bagi orang yang 

beriman kepada-Nya. Maukah kita meletakkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Dia 

selalu? Kiranya Tuhan memberkati kita karena kita mau beriman kepada Tuhan Yesus dan mengikuti 

Dia dengan setia!  
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