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Yohanes 13:1-11. Dalam rangka memperingati 

hari Reformasi, pada hari ini saya akan 

membahas tentang reformasi dan salah satu hal 

yang penting yang dikemukakan oleh Luther 

ketika dia mengemukakan atau menuliskan 95 

tesisnya, salah satunya adalah berkenaan 

dengan pertobatan, dan keselamatan hanya di 

hanyalah melalui Kristus. Kristuslah satu-

satunya jalan keselamatan tersebut, tidak 

melalui hal yang lain. Hal ini perlu ditegaskan 

oleh para reformator di zaman itu, karena pada 

zaman itu banyak sekali praktik-praktik yang 

menyeleweng. Mereka mengaku Kristus 

Juruselamat, Kristus itu Tuhan, tetapi tebusan 

yang dilakukan Kristus itu tidak dapat efektif 

kepada manusia jika manusia itu tidak 

melakukan sakramen. Selain itu jasa orang 

kudus juga dipercaya berkuasa 

menyelamatkan. Maka keutamaan Kristus 

dilihat dengan kabur, dengan tidak jelas. Saya 

sengaja memilih Yohanes pasal 13 karena di 

dalam Yohanes pasal 13 ini, mungkin bagian 

tidak seterang bagian-bagian lain tentang 

keutamaan Kristus, tetapi ada bagian yang unik 

di dalam Yohanes pasal 13:1-11, di mana di 

dalam bagian ini, hal tentang keutamaan 

Kristus itu disampaikan dengan sangat luar 

biasa oleh penulis, yaitu Yohanes. Yohanes 

menyatakan keutamaan Kristus memalui 

dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus, dan juga 

melalui tindakan yang Tuhan Yesus kerjakan di 

dalam peristiwa pembasuhan kaki murid-

murid. Bapak ibu saudara sekalian ketika kita 

membaca bagian ini, seharusnya hati kita 

bergetar, kita gentar karena ayat demi ayat 

menyatakan kepada kita tentang kerendahan 

hati Allah, Allah Pencipta langit dan bumi, 

Allah yang menciptakan manusia itu, berlutut, 

Dia duduk di hadapan murid-murid-Nya, 

berlutut di hadapan ciptaan-Nya, dan 

membasuh kaki dari ciptaan-Nya. Ini adalah 

hal yang sangat luar biasa menggetarkan hati 

setiap kita yang membaca dengan teliti. Dari 

ayat pertama kita melihat bahwa setting dari 

Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasal 17 

adalah setting menjelang paskah. Menjelang 

paskah artinya menjelang kematian Tuhan 

Yesus di atas kayu salib. Maka banyak penafsir 

mengatakan bahwa bagian ini adalah bagian 

yang disebut dengan ucapan perpisahan Tuhan 

Yesus dengan murid-murid. Kita akan melihat 

di dalam tiga bagian, yaitu (1) bagaimana 

narator memperlihatkan, menceritakan tentang 

bagian ini, (2) kita akan melihat bahwa 

Kristuslah juruselamat itu diperagakan oleh 

Tuhan Yesus sendiri, dan (3) kita akan melihat 

bagaimana dialog antara Tuhan Yesus dan 

Petrus menjelaskan tentang hal yang tidak 

dapat dimengerti oleh murid-murid-Nya, atau 

bahkan hal yang dianggap tabu, hal yang 

dianggap tidak benar oleh murid-murid-Nya itu 

dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, 

narator memberikan satu pengulangan kata, 

yaitu kata “tahu”, (1, 3, 7,11) “tahu” atau di 

dalam bahasa aslinya “oida”. Dan “tahu” ini, 

terutama di dalam ayat pertama dan ayat ke-3 

diungkapkan dengan sangat unik sekali. Di sini 

kita dapat melihat bahwa di ayat yg pertama 

disebutkan bahwa Tuhan Yesus telah tahu, Ia 

tahu bahwa saatnya sudah tiba. Sudah tiba 

untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bapa 

telah menyerahkan segala sesuatu kepadaNya 

dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali 

kepada Allah. Jadi, sang narator itu mau 

menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini 

menjalani semuanya di dalam bagian pasal 13 

sampai dengan pasal 17, bukan di dalam 

ketidaktahuan. Kata "tahu" itu adalah satu 

Ringkasan Khotbah 

Gereja Reformed Injili Indonesia Bintaro 

Tahun ke – 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

1314 

09 Oktober 2022 



Keutamaan Kristus 

                                                           GRIIBintaro 1314 – Hal 2                                                                                                                      GRIIBintaro 1314 – Hal 3 

bentuk kata kerja perfect aktif, Tuhan Yesus 

telah tahu, bukan baru tahu saat itu, atau akan 

tahu, tidak! Tuhan Yesus telah tahu. Dia tahu, 

Dia secara aktif tahu akan hal itu. Penggunaan 

kata ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu 

adalah Allah yang berkuasa. Yesus tahu bahwa 

ia akan beralih dari dunia kepada Bapa. Ini 

adalah satu kata ganti yang diperhalus untuk 

menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan mati dan 

bangkit dan naik ke surga. Narator 

menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang 

memiliki kuasa, Allah yang maha tau, tetapi 

yang sekaligus mengasihi. Yesus dinyatakan di 

sini dengan jelas bahwa Ia adalah Allah, Ia 

berkuasa, sekaligus adalah Allah yang penuh 

kasih. Murid-murid-Nya, orang-orang yang 

tidak layak itu dikasihi oleh Tuhan Yesus. 

Bukan cuma itu saja, penulis mengatakan 

Tuhan Yesus mengasihi murid-murid-Nya itu 

sampai kesudahannya. Sampai kesudahannya 

ini bukan menunjuk pada satu akhir, tetapi 

sampai kesudahannya ini menunjuk kepada 

satu kesempurnaan. Bapak ibu saudara 

sekalian, siapa manusia yang bisa mengasihi 
manusia lain sampai kepada kesempurnaan? 

Tidak ada. Manusia di dalam mengasihi itu ada 

batasnya. Ada batas waktunya. Di dalam 

bagian ini sang penulis mengatakan Tuhan 

Yesus mengasihi murid-murid-Nya sampai 

kepada kesempurnaan, teleios di dalam bahasa 

Yunaninya. Sampai kepada teleios, sampai 

kepada kesempurnaan tersebut.  Kemudian, hal 

berikutnya kita akan melihat bagaimana Yesus 

mempraktikkan kuasa dan kasih-Nya melalui 

tindakan-Nya yakni dengan membasuh kaki 

murid-murid-Nya. Membasuh kaki adalah satu 

hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang 

Yahudi pada zaman itu. Tercatat di dalam 

beberapa bagian PL, misalkan di dalam 

Kejadian 18:4 ketika Abraham kedatangan 

tamu, maka Abraham juga memberikan 

pembasuhan kaki ini. Kejadian 18:4, kemudian 

Kejadian 19:2, 24:32, 43:24, dan banyak hal 

lain. Di dalam jamuan makan mereka duduk di 

lantai, maka hal tentang membasuh kaki adalah 

satu hal yang seharusnya dilakukan sebelum 

acara makan tersebut. Dan biasanya yang 

membasuh kaki itu adalah budak, bukan tuan 

rumahnya, yang membasuh kaki adalah orang 

yang dianggap rendah posisinya. Pembasuhan 

kaki ini adalah satu tugas yang rendah, satu 

tugas yang dilakukan oleh orang yang 

mempunyai posisi yang rendah. Ketika 

perjamuan itu dilakukan, murid-murid Tuhan 

Yesus sudah duduk mengitari meja makan itu 

tetapi pembasuhan kaki itu belum terjadi. 

Kenapa? Karena menurut beberapa literatur 

dikatakan, murid-murid Tuhan Yesus terlalu 

gengsi untuk melakukan pembasuhan kaki. 

Mereka sengaja tidak melakukan pembasuhan 

kaki untuk menunggu, menunggu siapa yang 

melakukan hal tersebut. Mereka tidak mau 

menjadi lebih rendah dari yang lain. Tetapi 

tiba-tiba Tuhan Yesus bangun dan melakukan 

pembasuhan kaki tersebut, maka Yohanes dan 

murid-murid yang lain begitu terkejut hingga 

tidak mampu berkata apa-apa, seperti orang 

yang ditampar pipinya, kamu sombong, seperti 

orang yang ditampar pipinya, menyaksikan 

Tuhan, Tuan mereka, Guru mereka melakukan 
hal yang begitu rendah tersebut. Jadi apa yang 

Tuhan Yesus kerjakan ini bukan karena Tuhan 

Yesus itu rendah, bukan karena Tuhan Yesus 

yang paling rendah di antara 12/13 orang 

tersebut, bukan Tuhan Yesus yang adalah 

budak, tidak. Tetapi Yohanes mau 

menunjukkan teladan kerendahan hati yang 

sejati dari Allah. Tuhan Yesus mengenakan 

kostum seorang budak namun tidak pernah 

kehilangan kuasa dan otoritas-Nya. Dari ayat 

yang ke-6 kita bisa melihat bahwa Petrus itu 

mempertanyakan apa yang Tuhan Yesus 

kerjakan, dialog ini menjadi dialog yang 

menarik karena apa? Petrus mencoba 

mengatakan bahwa Yesus itu sedang 

melanggar peraturan atau pelayanan yang 

selama ini dimengerti oleh orang-orang pada 

zaman itu. Tetapi justru apa yang Petrus 

lakukan ini adalah satu ketidaktaatan dan usaha 

untuk pembenaran diri, Ketika Petrus 

mengatakan dia tidak mau dibasuh oleh Tuhan 

Yesus, maka sebenarnya Petrus sedang 

menolak kasih karunia Allah itu sendiri. 

Memang menurut pandangan manusia tuan 

ataupun guru itu tidak tepat membasuh kaki 

murid-muridnya, tetapi jawaban Tuhan Yesus 

di dalam ayat yang ke-7 itu sangat indah sekali. 

"apa yang Kuperbuat.." (yang dipermasalahkan 

oleh Petrus tentang perbuatan tindakan Tuhan 

Yesus) itu Tuhan Yesus katakan "…engkau 

tidak tahu sekarang, tapi engkau akan 

mengertinya kelak". Tuhan Yesus mengoreksi 

ini bukan sekedar masalah tindakan, Yesus 

mau menyatakan dengan tegas bahwa “yang 

Aku kerjakan ini adalah pemulihan relasi antara 

Allah dan manusia.” Bapak ibu saudara 

sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana 

Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran, Tuhan 

Yesus dengan penuh cinta kasih menunjukkan 

kepada murid-murid-Nya, orang-orang yang 

tidak mengerti, orang-orang yang Tuhan Yesus 

kasihi tentang hal yang begitu indah yaitu relasi 

antara Allah dan manusia yang dipulihkan 

melalui apa? Melalui perendahan diri Kristus, 

bagaimana Dia menjadi seorang hamba, 

bagaimana Dia taat, bagaimana Dia nantinya 
juga taat sampai mati menebus dosa manusia 

untuk apa? Untuk relasi itu dapat dipulihkan 

kembali. Tuhan Yesus mengatakan jikalau Aku 

tidak membasuh engkau, engkau tidak 

mendapat bagian dalam Aku. Kalau kita 

melihat dalam ayat ini juga di dalam bahasa 

aslinya, ada double kata “tidak.” Hal ini adalah 

satu penekanan yang menunjukkan bahwa, 

hanya di dalam penebusan Kristus saja ada 

persekutuan dengan Dia. Hanya, hanya di 

dalam penebusan dalam Kristus itu ada 

persekutuan, ada pemulihan relasi antara 

manusia dengan Allah. Maka semua praktek di 

dalam masa pra reformasi dipatahkan dengan 

tepat seperti apa yang dikatakan para 

reformator bahwa hanya Kristus Dialah satu-

satunya jalan pendamaian buat manusia, Dialah 

satu-satunya jalan untuk manusia itu boleh 

memperoleh relasi kembali dengan Bapa. 

Tidak ada cara lain! Maka bapak ibu saudara 

sekalian apa yang dapat kita aplikasikan dari 

pembacaan kita ini? Pertama, bahwa kita harus 

tahu dengan jelas hanya Kristuslah jalan 

pendamaian itu bukan atas usaha manusia, 

bukan atas hal-hal yang lain. Tidak ada jasa 

manusia di dalam Karya keselamatan, hanya 

Allah sendiri yang inisiatif dan hanya Allah 

sendiri yang mampu melakukannya di dalam 

Kristus. Kedua, kita harus selalu ingat bahwa 

Kristus mengasihi murid-muridNya sampai 

kesudahannya sampai sempurna. Tuhan Yesus 

tahu milik kepunyaan-Nya, Dia mengasihi kita 

sampai kesudahannya, sampai teleios itu, 

sampai sempurna itu, Dia tidak menahan kasih-

Nya, Dia tidak memberikan setengah-setengah 

kepada kita tetapi Dia memberikan apa yang 

terbaik yang memang kita perlukan. Kita hanya 

diminta untuk mengerjakan apa yang sesuai 

dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga 

berbagai kesulitan yang kita alami seharusnya 

tidak menjadikan kita lemah dan meninggalkan 

Kristus, sebab Kristus adalah Tuhan yang 

mengasihi umat Kepunyaan-Nya. Ketiga, sama 

seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-murid-

Nya, menjadi hamba melayani murid-murid-

Nya, maka kita pun diminta untuk saling 
mengasihi, kita diminta juga untuk melayani 

seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus 

meminta kita bukan untuk meninggikan diri 

tetapi untuk meneladani Dia. Tuhan Yesus, 

Allah yang menjadi manusia itu, Allah yang 

menebus dosa itu, Allah yang dengan kasih-

Nya rela menjadi hamba, Ia meminta kita untuk 

juga boleh melayani satu dengan yang lain 

karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah 

memberikan kuasa untuk melakukan hal 

tersebut, Ia telah memberikan teladan itu 

terlebih dahulu kepada kita. Kristuslah yang 

utama dan terutama, baik di dalam kuasa 

menyelamatkan, di dalam memilih dan 

memelihara umat kepunyaan-Nya dan di dalam 

kehidupan orang Kristen sebagai orang-orang 

yang dipilih untuk menyatakan kasih Kristus 

kepada dunia. 

(Ringkasan ini belum dikoreksi oleh Pengkhotbah-
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