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Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes 6 bercerita tentang
mujizat yang
dibuat oleh Tuhan Yesus yakni memberi makan 5000
orang, yang menurut kitab Matius
jumlah itu belum termasuk perempuan
dan anak-anak.
Setelah peristiwa yang ajaib itu, orang-orang itu berkata: ”Dia
benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia"
(ayat 14).

ini adalah

Saudara, persepsi orang-orang di dalam peristiwa itu ternyata tidak
jauh beda
dengan persepsi orang banyak pada Matius 20 yang
berbondong-bondong mengikut
Yesus ketika Dia mujizat mencelikkan
mata orang buta. Waktu itu orang banyak
menyebut Yesus sebagai nabi
dari Nazaret di Galilea (Matius 21).
Bandingkan dengan sebutan dua orang buta itu terhadap Yesus (Matius
20)
ketika keduanya berteriak: ”Tuhan, Anak Daud, kasihanilah
kami” (buta, tetapi melihat
dengan mata iman bahwa Yesus adalah
Tuhan, Raja Surgawi). Sedangkan orang-orang
yang telah makan roti
menganggap Yesus sekedar nabi.
Persepsi mereka yang keliru tentang Yesus (bahwa Yesus raja duniawi
yang
bisa dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat) maka mereka
datang dan hendak
membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan DIA
raja. Kalau Yesus sebagai raja
dunia bisa dimanfaatkan untuk
melakukan berbagai mujizat demi kesenangan mereka
sendiri. Juga,
menjadikan Yesus sebagai raja akan bisa membawa mereka menuju
kemerdekaan dari penjajahan Romawi.
Padahal, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan menjadi raja
duniawi,
melainkan menjadi Raja Sorgawi. Oleh karena itulah, Yesus
pun harus menyingkir ke
gunung seorang diri (Yohanes 6 : 15) untuk
menghindar dari orang-orang yang bermotif
keliru itu.
Bahkan, murid-murid pun tetap keliru memandang Yesus (Markus 6:
49-52).
Mereka menganggap Yesus sebagai hantu ketika Yesus berjalan
di atas air. Oleh
karena itu di ayat 52 (Markus) dikatakan:
”sebab sesudah peristiwa roti itu mereka
belum juga mengerti, dan
hati mereka tetap degil”.
Dengan persepsi dan motivasi yang keliru, orang banyak itu pun
(Yohanes 6:22-24) dan akhirnya menemukan Dia di
seberang laut.

mencari Yesus

Waktu itulah Yesus berkata kepada mereka: ”Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat
tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu
kenyang.” (ayat 26).
Lalu Yesus berfirman tentang Roti Hidup. Yesus berkata ”Akulah
roti hidup,
barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi,
dan barang siapa percaya
kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.....”
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Tetapi, dengan mendengar penjelasan Tuhan Yesus tentang roti hidup
apakah mereka justru semakin mengikut Tuhan Yesus?

itu,

Ternyata tidak. Kesalahan persepsi dan motivasi mereka yang keliru
dalam
mengikut Yesus telah membuat mereka akhirnya undur satu demi
satu dari Yesus
ketika Yesus meluruskan kekeliruan itu. Di akhir
perikop berkata: ”Tidak ada seorang
pun dapat datang kepada-Ku,
kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya”. Justru
ketika Yesus
meluruskannya banyak murid-muridNya yang mengundurkan diri dan tidak
lagi mengikuti Dia (Yoh. 6:66).
Hingga akhirnya Yesus bertanya kepada Petrus: ”Apakah kamu tidak
mau pergi
juga?”. Ini suatu ungkapan 'kekecewaan' Yesus kepada
orang banyak dan murid-murid
lainnya yang akhirnya akhirnya
ramai-ramai meninggalkan DIA setelah penjelasan
Yesus tidak sesuai
dengan keingingan (kedagingan) mereka.
1.

Saudara, apa hikmah dari peristiwa ini?

Banyak orang di jaman ini yang mengaku
Kristen (pengikut Kristus) karena
mujizat-mujizat yang bersifat
materi atau nafsu kedagingan. Ini merupakan kesalahan
yang fatal
dalam kekristenan. Orientasinya ialah mujizat yang memuaskan
diri atau nafsu kedagingan.
2.
Bahkan, banyak ajaran-ajaran yang menjadikan
ayat tentang mujizat
dari Tuhan Yesus (memberi makan 5000 orang, mencelikkan mata
orang buta, dan
sebagainya) sebagai ayat untuk menjadikan Yesus sebagai
”kacung”
(pesuruh) untuk membuat mujizat-mujizat lainnya
(kesembuhan, menjadi kaya, dan
sebagainya). Mereka menjadikan mujizat sebagai tujuan sekaligus
sebagai alat untuk menjangkau pengikut demi kesuksesan materi.
3.
Saudara, seperti telah pernah disinggung
pada renungan sebelumnya
bahwa tujuan Yesus datang ke dunia BUKAN untuk mujizat yang
bersifat
materi dan kedagingan. Alangkah tragis dan ironisnya kalau Yesus
datang hingga mati disalibkan hanya untuk mujizat materialistik.

4.
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Saudara, Yesus datang memberitakan terang,
dan menderita hingga
mati di kayu salib adalah untuk KESELAMATAN jiwa manusia
berdosa. Dia
datang untuk menebus setiap dosa yang beriman kepadaNya.

Dengan demikian, mujizat terbesar dalam hidup
Kristen ialah ketika kita telah
diperdamaikan dengan Allah Bapa di
sorga dan mengenal DIA yang telah mati bagi
penebusan dosa manusia.
Iman sejati akan berkata: ”Tuhan, Anak Daud, kasihanilah
kami yang
berdosa ini”. Amin.
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