
 
 
 

Bai Fang Li tinggal sendirian 
digubuknya. Dan orang hanya tahu 

bahwa ia seorang pendatang. Tak ada 
yang tahu apakah ia mempunyai sanak 

saudara sedarah. Tapi nampaknya ia 
tak pernah merasa sendirian, banyak 
orang yang suka padanya, karena 
sifatnya yang murah hati dan suka 

menolong. Tangannya sangat ringan 
menolong orang yang membutuhkan 
bantuannya, dan itu dilakukannya 
dengan sukacita tanpa mengharapkan 
pujian atau balasan. 
 

 
 

Dari penghasilan yang diperolehnya 
selama seharian mengayuh becaknya, 
sebenarnya ia mampu untuk 
mendapatkan makanan dan minuman 

yang layak untuk dirinya dan membeli 
pakaian yang cukup bagus untuk 
menggantikan baju tuanya yang hanya 
sepasang dan sepatu bututnya yang 
sudah tak layak dipakai karena telah 
robek.  

 
Namun dia tidak melakukannya, 

karena semua uang hasil 
penghasilannya disumbangkannya 
kepada sebuah Yayasan sederhana 
yang biasa mengurusi dan menyantuni 
sekitar 300 anak-anak yatim piatu 

miskin di Tianjin. Yayasan yang juga 
mendidik anak-anak yatim piatu 
melalui sekolah yang ada. 

 

Bai Fang Li mulai tersentuh untuk 
menyumbang yayasan itu ketika 

usianya menginjak 74 tahun. 
 

Hatinya sangat tersentuh ketika suatu 
ketika ia baru beristirahat setelah 
mengantar seorang pelanggannya. Ia 
menyaksikan seorang anak lelaki 
kurus berusia sekitar 6 tahun yang 

yang tengah menawarkan jasa untuk 
mengangkat barang seorang ibu yang 
baru berbelanja. Tubuh kecil itu 
nampak sempoyongan mengendong 
beban berat dipundaknya, namun 
terus dengan semangat melakukan 
tugasnya. Dan dengan kegembiraan 

yang sangat jelas terpancar 
dimukanya, ia menyambut upah 
beberapa uang recehan yang 
diberikan oleh ibu itu, dan dengan 
wajah menengadah ke langit bocah itu 
berguman, mungkin ia mengucapkan 

syukur pada Tuhan untuk rezeki yang 
diperolehnya hari itu. 
 

Beberapa kali ia perhatikan anak lelaki 
kecil itu menolong ibu-ibu yang 
berbelanja, dan menerima upah uang 

recehan. Kemudian ia lihat anak itu 
beranjak ketempat sampah, mengais-

ngais sampah, dan waktu menemukan 
sepotong roti kecil yang kotor, ia 
bersihkan kotoran itu, dan 
memasukkan roti itu kemulutnya, 
menikmatinya dengan nikmat seolah 
itu makanan dari surga. 
 

Hati Bai Fang Li tercekat melihat itu, 

ia hampiri anak lelaki itu, dan berbagi 
makanannya dengan anak lelaki itu. Ia 

heran, mengapa anak itu tak membeli 
makanan untuk dirinya, padahal uang 
yang diperolehnya cukup banyak, dan 
tak akan habis bila hanya untuk 

sekedar membeli makanan sederhana. 
“Uang yang saya dapat untuk makan 
adik-adik saya….” jawab anak itu. 
“Orang tuamu dimana…?” tanya Bai 
Fang Li. 
 
“Saya tidak tahu…., ayah ibu saya 

pemulung…. Tapi sejak sebulan lalu 
setelah mereka pergi memulung, 
mereka tidak pernah pulang lagi. Saya 
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hasilannya setelah dipotong sewa 
gubuknya dan pembeli dua potong kue 

kismis untuk makan siangnya dan 
sepotong kecil daging dan sebutir telur 

untuk makan malamnya, seluruhnya 
ia sumbangkan ke Yayasan yatim 
piatu itu. Untuk sahabat-sahabat 
kecilnya yang kekurangan. 
 

Ia merasa sangat bahagia sekali 
melakukan semua itu, ditengah 
kesederhanaan dan keterbatasan 
dirinya. Merupakan kemewahan luar 
biasa bila ia beruntung mendapatkan 
pakaian rombeng yang masih cukup 
layak untuk dikenakan di tempat 

pembuangan sampah. Hanya perlu 
menjahit sedikit yang tergoyak 
dengan kain yang berbeda warna. 
Mhmmm… tapi masih cukup bagus… 
gumannya senang. 
 

Bai Fang Li mengayuh becak tuanya 
selama 365 hari setahun, tanpa 
perduli dengan cuaca yang silih 
berganti, ditengah badai salju turun 
yang membekukan tubuhnya atau 
dalam panas matahari yang sangat 

menyengat membakar tubuh 

kurusnya. 
 

“Tidak apa-apa saya menderita, yang 
penting biarlah anak-anak yang miskin 
itu dapat makanan yang layak dan 
dapat bersekolah. Dan saya bahagia 
melakukan semua ini…,” katanya bila 
orang-orang menanyakan mengapa ia 

mau berkorban demikian besar untuk 
orang lain tanpa perduli dengan 
dirinya sendiri. 

 
Bai Fang Li memulai menyumbang 
yayasan itu pada tahun 1986. Ia tak 

pernah menuntut apa-apa dari 
yayasan tersebut. Ia tak tahu pula 
siapa saja anak yang mendapatkan 
manfaat dari uang sumbangannya. 
 

Hari demi hari, bulan demi bulan dan 
tahun demi tahun, sehingga hampir 
20 tahun Bai Fang Li menggenjot 

becaknya demi memperoleh uang 
untuk menambah donasinya pada 
yayasan yatim piatu di Tianjin itu. 

“Saya tidak tahu…., ayah ibu saya 
pemulung…. Tapi sejak sebulan lalu 

setelah mereka pergi memulung, 
mereka tidak pernah pulang lagi. Saya 

harus bekerja untuk mencari makan 
untuk saya dan dua adik saya yang 
masih kecil…” sahut anak itu. 
 

Bai Fang Li minta anak itu 
mengantarnya melihat ke dua adik 
anak lelaki bernama Wang Ming itu. 
Hati Bai Fang Li semakin merintih 
melihat kedua adik Wang Fing, dua 
anak perempuan kurus berumur 5 
tahun dan 4 tahun. Kedua anak 

perempuan itu nampak menyedihkan 

sekali, kurus, kotor dengan pakaian 
yang compang camping. 
 
Bai Fang Li tidak menyalahkan kalau 
tetangga ketiga anak itu tidak terlalu 
perduli dengan situasi dan keadaan 

ketiga anak kecil yang tidak berdaya 
itu, karena memang mereka juga 
terbelit dalam kemiskinan yang sangat 
parah, jangankan untuk mengurus 
orang lain, mengurus diri mereka 

sendiri dan keluarga mereka saja 

mereka kesulitan. 
 
Bai Fang Li kemudian membawa ke 
tiga anak itu ke Yayasan yang biasa 
menampung anak yatim piatu miskin 
di Tianjin. Pada pengurus yayasan itu 
Bai Fang Li mengatakan bahwa ia 

setiap hari akan mengantarkan semua 
penghasilannya untuk membantu 
anak-anak miskin itu agar mereka 
mendapatkan makanan dan minuman 

yang layak dan mendapatkan 
perawatan dan pendidikan yang layak. 
 

Sejak saat itulah Bai Fang Li 
menghabiskan waktunya dengan 
mengayuh becaknya mulai jam 6 pagi 
sampai jam delapan malam dengan 
penuh semangat untuk mendapatkan 
uang. Dan seluruh uang peng-
penghasilannya setelah dipotong sewa 

gubuknya dan pembeli dua potong kue 
kismis untuk makan siangnya dan 

sepotong kecil daging dan sebutir telur 
untuk makan malamnya, seluruhnya 



 
 

tahun demi tahun, sehingga hampir 
20 tahun Bai Fang Li menggenjot 

becaknya demi memperoleh uang 
untuk menambah donasinya pada 

yayasan yatim piatu di Tianjin itu. 
Saat berusia 90 tahun, dia 
mengantarkan tabungan terakhirnya 
sebesar RMB 500 (sekitar 650 ribu 

rupiah) yang disimpannya dengan 
rapih dalam suatu kotak dan 
menyerahkannnya ke sekolah Yao 
Hua. 
 

Bai Fang Li berkata 
“Saya sudah tidak 
dapat mengayuh 

becak lagi. Saya 
tidak dapat me-
nyumbang lagi. Ini 
mungkin uang ter-
akhir yang dapat 
saya sumbang-

kan……” katanya 
dengan sendu.  
Semua guru di sekolah itu 
menangis…….. 
 

Bai Fang Li wafat pada usia 93 tahun, 

ia meninggal dalam kemiskinan. 
Sekalipun begitu, dia telah 

menyumbangkan disepanjang hidup-
nya uang sebesar RMB 350.000 (kurs 
1300, setara 455 juta rupiah, jika 
tidak salah) yang dia berikan kepada 
Yayasan yatim piatu dan sekolah-
sekolah di Tianjin untuk menolong 
kurang lebih 300 anak-anak miskin. 

 

 

Foto terakhir yang orang punya 
mengenai dirinya adalah sebuah foto 

dirinya yang bertuliskan “Sebuah 
Cinta yang istimewa untuk seseorang 

yang luarbiasa”. 

 
Bagi yang pernah membaca kisah 
nyata ini sebelumnya, semoga saat ini 
sedang menikmati prosesnya dengan 
rasa senang ketika bisa membantu 

orang lain.  
Dan bagi yang baru 
kali pertama me-
ngetahui kisah 
nyata ini semoga 

pula menjadi sen-
tuhan lembut peng-

ingat jika diban-
dingkan Anda yang 
saat ini mungkin 
memiliki Daya lebih 
tapi enggan mem-

bantu sesama. 
 

 

 

 
 

Apa yang didapat Bai Fang Li semasa 
hidupnya? Fasilitas? Pujian? Terkenal? 
Nothing. Tidak ada selain kesusahan 
dan beban, namun ia memiliki 
konsistensi untuk terus melayani, 
didasari oleh kasih akan kesusahan 
orang lain. Sikap ini yang bisa 

diteladani. Pasti, ada kebahagiaan 
yang tidak dapat kita mengerti di 

dalam keputusannya untuk melayani.  
 
Yohanes pembaptis telah memberikan 
teladan yang luar biasa bagi setiap 

orang percaya, terlebih lagi bagi para 
pelayan Tuhan bagaimana memiliki 
hati hamba dan rendah hati.   
 
Seringkali ketika seseorang sudah 
dipercaya untuk melayani Tuhan, 
hatinya mulai berubah.  Apalagi yang 

sudah menyandang predikat 'hamba 

Tuhan' dengan 'jam terbang' yang 
sudah tinggi, penuh urapan dan 
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Bai Fang Li wafat pada usia 93 
tahun, ia meninggal dalam kemiskinan. 
Sekalipun begitu, dia telah 
menyumbangkan disepanjang hidupnya 
uang sebesar RMB 350.000 (kurs 
1300, setara 455 juta rupiah, jika tidak 
salah) yang dia berikan kepada 
Yayasan yatim piatu dan sekolah-
sekolah di Tianjin untuk menolong 
kurang lebih 300 anak-anak miskin. 

 

 
 

Bai Fang Li tinggal disebuah gubuk 

reot yang nyaris sudah mau rubuh, di 
daerah yang tergolong kumuh, 
bersama dengan banyak tukang 
becak, para penjual asongan dan 
pemulung lainnya.  
Gubuk itupun bukan miliknya, karena 
ia menyewanya secara harian. 

Perlengkapan di gubuk itu sangat 
sederhana. Hanya ada sebuah tikar 
tua yang telah robek-robek dipojok-
pojoknya, tempat dimana ia biasa 

merebahkan tubuh penatnya setelah 
sepanjang hari mengayuh becak. 
 

Gubuk itu hanya merupakan satu 
ruang kecil dimana ia biasa 
merebahkan tubuhnya beristirahat, 
diruang itu juga ia menerima tamu 
yang butuh bantuannya, diruang itu 
juga ada sebuah kotak dari kardus 

yang berisi beberapa baju tua miliknya 
dan sebuah selimut tipis tua yang 

telah bertambal-tambal. Ada sebuah 
piring seng comel yang mungkin 
diambilnya dari tempat sampah 
dimana biasa ia makan, ada sebuah 
tempat minum dari kaleng.  Di pojok 

ruangan tergantung sebuah lampu 
templok minyak tanah, lampu yang 
biasa dinyalakan untuk menerangi 
kegelapan di gubuk tua itu bila malam 
telah menjelang. 
 

 

 
 

Bai Fang Li, pekerjaannya adalah 
seorang tukang becak.  
 
Seluruh hidupnya dihabiskan di atas 
sadel becaknya, mengayuh dan 
mengayuh untuk memberi jasanya 

kepada orang. Mengantarkan kemana 
saja pelanggannya menginginkannya, 
dengan imbalan uang sekedarnya. 

 

 
 
Para pelanggannya sangat menyukai 
Bai Fang Li, karena ia pribadi yang 
ramah dan senyum tak pernah 
lekang dari wajahnya. 

 
Dan ia tak pernah mematok berapa 
orang harus membayar jasanya. 
Namun karena kebaikan hatinya itu, 

banyak orang yang menggunakan 
jasanya membayar lebih. Mungkin 

karena tidak tega, melihat bagaimana 
tubuh yang kecil malah tergolong 
ringkih itu dengan nafas yang ngos-
ngosan (apalagi kalau jalanan mulai 
menanjak) dan keringat bercucuran 
berusaha mengayuh becak tuanya. 

 
 



 
 

Seringkali kita mendengar bahwa ada bayi yang lahir 
dengan bobot melebihi bayi pada umumnya. Dan ada 

lagi bayi yang lahir setelah dikandung ibunya lebih 
dua belas bulan. Pada umumnya bayi akan lahir 

setelah dikandung ibunya selama sembilan bulan 
sepuluh hari. Kenapa bayi itu masih krasan tinggal 
dalam rahim ibunya? Bayi-bayi demikan sering kita 
sebut bayi ajaib atau bayi luar biasa. Lalu timbul 
pertanyaaan, ”Mau jadi apa anak itu kalau sudah 
besar nantinya?”  
 

Sama seperti kelahiran Yohanes Pembaptis yang luar 
biasa, karena ia dilahirkan oleh seorang ibu yang 
usianya sudah lanjut dan sudah dinyatakan tidak 

mungkin bisa melahirkan bayi.  Masyarakat sekitar 
pada waktu itu memandang dan menyebut Elisabet 
ibunya, sebagai seorang wanita yang mandul. Namun 

kemudian masyarakat menjadi keheran-heranan 
ketika melihat Elisabet mengandung, dan melahirkan 
seorang bayi. Ayahnya sendiri (Zakharias) tidak 
percaya ketika menerima berita dari malaikat Gabriel, 
bahwa istrinya akan mengandung. Maka oleh 
malaikat Gabriel dibuat menjadi bisu sampai 
anaknya lahir baru bisa berkata-kata lagi.  

 
Dan ketika Yohanes lahir semua 

orang yang mendengarnya 
bersukaria, lebih-lebih kedua orang 
tuanya, sebab Allah berkenan 
menunjukkan rahmat-Nya yang 
besar. Tepat sekali pertanyaan 

orang waktu itu, “Menjadi apakah 
anak ini nanti? 
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HARI RAYA YOHANES PEMBABTIS 

 

Buletin Mingguan 
 

 

"Masalahnya adalah kami tidak 

memiliki dasar untuk perbandingan. 
Kami tidak memiliki bagian yang 
kuat, yaitu potongan tulang baik 

yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis 
maupun Yesus," kata Thomas 
Higham, seorang ilmuwan arkeologi 

dari Universitas Oxford, Inggris yang 
juga anggota tim peneliti. 

Dengan demikian, penelitian yang 
disponsori National Geographic 
Society's Expeditions Council ini 
belum dapat menyimpulkan apakah 
tulang belulang itu benar-benar milik 

Yohanes Pembaptis. Pada abad 
keempat dan kelima mulai 

bermunculan laporan tentang tulang-
tulang tersebut yang konon 
ditempatkan di berbagai gereja dan 
dijadikan sebagai tempat suci. Hal ini 
mendorong minat para peziarah 
untuk datang berkunjung. 

"Kami pikir gereja ini ada pada abad 
kelima, ini memberikan informasi 
kepada kami mengenai usia 

minimum dari berbagai material yang 
ada. Dan kita juga berpikir bahwa 
tulang-tulang tersebut ada sejak 
abad keempat dan kelima juga. Tapi 
kami terkejut ketika mengetahui 
ternyata tulang tersebut lebih tua 
dari itu," ujar Higham. 

 
Sumber: National Geography  

 

 
Kolekte Sabtu, 16 Juni 2012 

Kolekte pertama : Rp.398.000,- 
Kolekte kedua : Rp.287.000,- 
Sekolah Minggu : Rp. 26.000,- 
 

Petugas Ibadat Sabda 30 Juni 2012 
Pemimpin :Bp. Sri Pramusanto 
Lagu :Ibu Mulyana 
Mazmur :Yohanes 
Organis :Renata 
Bacaan & Petugas :Kring 3 
BIA :Bu Luhut 

  Sdri. Ika 
 

Doa Kring 
Kring 1 
Selasa, 26 Juni 2012 @19.30 

Di Rmh. Kel. Bpk. Agus Peranginangin 
Komp. Damai Langgeng – Pekanbaru 
 
Iuran Sumbangan Pembangunan 
Gereja 
Bagi umat yang masih belum 
memiliki formulir wajib iuran 

pembangunan Gereja dapat 
memesan pada Wakil Ketia Stasi, Bpk 
Gabriel Suwarno. 
 
Promosi Usaha 
Bagi yang menginginkan usahanya 

dimuat (Iklan) di bulletin, harap 
menghubungi editor Buletin. 
Terimakasih. 
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Melayani dengan Tulus adalah  penyampaian bahasa 
 yang dapat didengarkan oleh orang tuli  

dan dapat dilihat oleh orang yang buta. 

http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Yes49:1-6;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis13:22-26;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Luk1:57-66;Luk1:80;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj17:5-8;2Raj17:13-15;2Raj17:18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:1-5;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj19:9-11;2Raj19:14-21;2Raj19:31-35;2Raj19:36;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj19:9-11;2Raj19:14-21;2Raj19:31-35;2Raj19:36;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:6;Mat7:12-14;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj22:8-13;2Raj23:1-3;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:15-20;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Raj24:8-17;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat7:21-29;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Kis12:1-11;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=2Tim4:6-8;2Tim4:17-18;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat16:13-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Rat2:2;Rat2:10-14;Rat2:18-19;
http://www.imankatolik.or.id/alkitabq.php?q=Mat8:5-17;
mailto:philipus@post.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Semua orang mulai mengerti dan 
memandang luarbiasa si anak itu 

setelah dewasa dan berkarya. Yohanes 
memperoleh tugas yang luhur, yaitu 

mempersiapkan dunia akan 
kedatangan Penebusnya. Tugas itu 
tidak mudah, tetapi Yohanes telah 
melaksanakannya dengan memperta-

ruhkan seluruh pribadinya. Yohanes 
tidak sombong, ia rendah hati. Ketika 
yang dinanti-nantikan sudah datang, 
maka ia harus mengundurkan diri, 
tetapi bukan secara konyol, melainkan 
sebagai saksi kebenaran keadilan. 
“Aku membaptis kamu dengan air, 

tetapi Ia yang lebih berkuasa dari 

padaku akan datang dan membuka tali 
kasut-Nya pun aku tidak layak….  
 
Bagaimana dengan kita? 
 
Berbeda dengan kita, seringkali kita 

suka menonjolkan kemampuan dan 
kelebihan kita. “Itu semua karena 
ide saya, dan merupakan usulan 
saya serta berkat perjuangan 
saya.” Apa yang bisa kita petik dari 
peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis 

ini? Inilah rahasia iman paling besar 
bagi orang yang percaya dan berharap 
kepada-Nya. Akal budi kita tak 
sanggup mengerti kejadian ini, hanya 
iman yang bisa menyelaminya. Apa 
yang tidak mungkin bagi manusia, 
mungkin bagi Allah. Kisah kelahiran 

Yohanes Pembaptis hari ini 
menyadarkan kita untuk melihat 
peristiwa kelahiran dari sisi iman. 
Logika iman selalu mengantar kita 

untuk memandang segala peristiwa 
dari sisi kebesaran kasih dan rahmat 
Allah.  

 
Ketika kita semua mempunyai anak, 
apakah kita tahu anak-anak kita akan 
menjadi apa? Hanya Tuhan yang tahu! 
Kita hanyalah jadi sarana Allah untuk 
mewujudkan rencana terbaik-Nya. 

Lalu apakah hanya pasrah dan 
membiarkan anak kita tanpa perhatian 
dan bimbingan kita? Kita 

bertanggungjawab membesarkan dan 
mendidik anak kita secara baik. Tentu 

Lalu apakah hanya pasrah dan 
membiarkan anak kita tanpa perhatian 

dan bimbingan kita? Kita 
bertanggungjawab membesarkan dan 

mendidik anak kita secara baik. Tentu 
bukan saja kebutuhan materiil, tetapi 
terutama kebutuhan mereka untuk 
diperhatikan dan dicintai serta 

dihargai.  
 
Satu hal yang terbaik yang perlu 
diberikan orang tua kepada anak-anak 
kita, yakni iman; menanamkan iman 
dalam diri anak-anak sejak dini itu 
menjadi tanggungjawab orang tua. 

Dan tidak kurang pentingnya, ketika 

datang waktunya nanti di mana 
kemampuan kita mulai menurun, dari 
situ kita harus sadar bahwa kendali 
kepemimpinan diteruskan oleh anak-
anak kita. Kemudian mereka ganti 
memimpin dan menopang kita. 

 
Semoga perayaan kelahiran Yohanes 
Pembaptis hari ini menjadi dasar dan 
landasan dalam mengantarkan anak-
anak kita agar mampu mengem-
bangkan imannya dan mampu 

menghayati hidup baik di mata Tuhan 
dan sesama. (FX. Mgn)  

 

 
Kisah  Nyata 

 

Dalam edisi ini, redaksi mau berbagi 
cerita yang diambil dari account 
facebook seorang sahabat. Cerita ini 

adalah sebuah kisah nyata, yang 

semoga akan membuka mata, hati dan 
pikiran kita mengenai suatu keadaan. 
 
Untuk yang sudah pernah membaca, 
biarlah ini menjadi ingatan kita untuk 
menjadi lebih mengasihi, dan melayani 
dengan lebih tulus. 
 

 

 

 
 

 

Halaman 7 Halaman 2 

Tulang ini ditemukan bersama dengan 
sisa-sisa tulang belulang enam 
manusia lainnya. Terdiri dari sebuah 
tulang buku jari tangan kanan, gigi, 

tulang rusuk, tulang hasta, dan tulang 
lengan bawah. 

Sebelumnya, para arkeolog mene-
mukan tulang belulang pada sebuah 

kotak yang terbuat dari abu vulkanik 
yang mengeras yang dibenamkan di 
bagian sudut tua dari gereja. Kotak ini 
bertuliskan tulisan Yunani yang 
menyebutkan Yohanes Pembaptis dan 
tanggal kelahirannya. 

Berdasarkan tes DNA dan radiokarbon, 

menunjukkan bahwa kemungkinan 
tulang itu milik seorang pria Timur 
Tengah yang hidup pada abad 1 
Masehi. Ini sesuai dengan kisah 

Yohanes Pembabtis. Di dalam Alkitab 
tertulis, Yohanes adalah saudara 
sepupu dari Yesus, jika tulang 

tersebut benar milik Yohanes, ini 
berarti para peneliti memiliki 
kemungkinan menemukan DNA yang 
mirip Yesus, meskipun hal ini sangat 
sulit untuk dibuktikan. 

 

BERITA INTERNASIONAL 

 

Ilmuwan menemukan tulang manusia 

di dalam sebuah sarkofagus di bawah 
lantai gereja di Bulgaria, dua tahun 
lalu. Tulang yang ditemukan berupa 
tulang tangan beserta tulang gigi, 

bagian tulang tengkorak, dan tiga 
tulang hewan. 

Pada sarkofagus tempat tulang 
tersebut ditemukan tertulis "Sveti 
Ivan", yang berarti Yohanes 

Pembaptis. Ilmuwan menduga bahwa 
tulang yang ditemukan adalah milik 
Yohanes Pembaptis, sosok yang 
membaptis Yesus di Sungai Yordan. 

 
 
 

 
 

dipercaya untuk melayani Tuhan, hatinya mulai berubah.  Apalagi yang sudah 
menyandang predikat 'hamba Tuhan' dengan 'jam terbang' yang sudah 

tinggi, penuh urapan dan terkenal.  Kita mulai membusungkan dada sehingga 
dalam hal pelayanan kita pun pilih-pilih, bahkan berani memasang bandrol alias 

pasang tarif:  mau melayani asal fasilitas yang disediakan sesuai dengan yang 
dikehendaki.  Kita sudah lupa dengan esensi seorang 'hamba':  tugas seorang 
hamba adalah untuk melayani, bukan dilayani. 
 

Tuhan Yesus berkata, 

"Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 
dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu,  

hendaklah ia menjadi hambamu," 
 Matius 20:26b-27 

Renungan Harian Air Hidup, edisi 28 Mei 2012 

 
 


