




• Film terbaik

• Sutradara terbaik

• Aktor atau Artis Terbaik

• dll







Nama Andreas pertama kali disebut 
dalam cerita Alkitab adalah di 

Yohanes 1:35-40



Yoh. 1:40

Salah seorang dari keduanya 
yang ...... mengikut Yesus 
adalah ANDREAS, saudara 

Simon Petrus.

(sedangkan murid yang satunya lagi adalah 
Yohanes Kekasih. DA 138)  



Andreas

Yohanes 

Petrus



• Penulis 5 buku di PB

• Kitab Wahyu



Menjadi pemimpin 
dari semua Rasul-

Rasul



Tetap menjadi
Murid Biasa



Alkitab mencatat, hanya 4 kali 
Andreas berperan



YOHANES 1:35-40

Andreas & Yohanes mengikuti YESUS



YOHANES 1:41

Andreas mengajak Petrus untuk mengenal 
YESUS dan menjadi muridNya



Yoh 1:41

Cepat-cepat Andreas mencari 
Simon, saudaranya, dan berkata 

kepadanya, "Kami sudah 
bertemu dengan Mesias!"



YOHANES 6:8-9

Andreaslah yang 
menemukan anak pemilik 

5 Roti dan 2 Ikan



YOHANES 12:22

Andreas mempertemukan Orang-Orang Yunani 
dengan YESUS







Markus 9 

YESUS hanya membawa 
Yohanes, Petrus & 

Yakobus

Dimana Andreas?



Markus 5:37 

YESUS hanya 
membawa Yohanes, 

Petrus & Yakobus

Dimana Andreas?



Markus 14:32&33 

YESUS hanya membawa 
Yohanes, Petrus & Yakobus

Dimana Andreas?



Andreas tidak mengalami STAR COMPLEX

Tidak kecewa walaupun kerja di balik layar

Baginya YESUS yang harus lebih kelihatan dan bukan diriNya











Ketika semua bersatu dan saling mendukung, maka 
JUARA dan PIALA akan datang dengan sendirinya



Jika saudara tak berkesempatan mengemban tugas 
yang ISTIMEWA; Ingatlah! Saudara dapat mengemban 

tugas BIASA dengan cara yang ISTIMEWA!



Rahasia Sukses adalah melakukan tugas BIASA 
dengan cara yang LUAR BIASA





hasilnya

Simon Petrus menjadi 
Pemimpin Besar



hasilnya

Mujizad besar 
terjadi



hasilnya

Banyak orang 
Yunani percaya & 

selamat



“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk TUHAN 

dan bukan untuk manusia”



1. Jangan minder walaupun anda hanya menjadi pemerna
pembantu di dalam gereja, pekerjaan, atau keluarga. Yesus
berkata siapa yang mau menjadi terbesar dia harus menjadi
hamba bagi yang lain

2. Walaupun anda bukan seorang bintang utama, namun anda
punya peran yang penting didalam hidup ini, karena anda sedang
melakukan pekerjaan yang mulia dimata TUHAN.

3. Tepuk tangan dari Surga lebih penting daripada tepuk tangan dari
manusia.




