
Yohanes 6

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Yesus Memberi Makan Lima Ribu Orang
Yesus Berjalan di atas Air
Orang Banyak Mencari Yesus
Yesus, Roti Hidup
Perkataan Hidup yang Kekal

YESUS MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG

Bacalah Yohanes 6:1-15

Matius, seorang lain dari murid-murid Yesus, memberi-
tahukan lebih banyak tentang mujizat ini. Yesus dan
murid-muridNya telah pergi ke suatu tempat yang sunyi
untuk menghindarkan diri dari orang banyak. Tetapi orang
banyak itu mengikut Dia, sambil membawa orang-orang
sakit supaya Ia menyembuhkan mereka. Dan Yesus me-
nyembuhkan orang-orang sakit itu. Yesus menaruh belas
kasihan akan orang banyak itu. Hari sudah menjelang
malam. Semua orang merasa lapar dan tidak ada tempat di
mana mereka dapat membeli makanan.
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Melalui perbuatan selanjutnya Yesus mengajar banyak
hal kepada kita. Ia memperlihatkan kepada kita bahwa
Allah menaruh perhatian pada kita dan pada keperluan kita.
Kemudian Ia menunjukkan bahwa Ia dapat memenuhi segala
keperluan kita.

Roti yang dimaksudkan di sini adalah roti yang kecil
bundar. Lima roti dan dua ekor ikan kecil cukup untuk
mengenyangkan seorang anak laki-laki yang lapar. Tetapi
Tuhan meminta roti dan ikan itu. Anak itu memberikan
semua kepadaNya. Dengan berkat Yesus makanan itu
menjadi cukup untuk lima ribu orang laki-laki yang makan
sebanyak yang mereka kehendaki. Dan anak laki-laki itu
tidak perlu menahan laparnya. Ia juga makan sepuas-puas-
nya. Kita sama sekali tidak rugi bila memberi apa yang ada
pada kita kepada Allah. Ia selalu memberi kembali lebih
banyak daripada yang kita berikan kepadaNya.

Setelah Yesus mengucap syukur kepada Allah bagi apa
yang ada padaNya, barulah makanan itu diperbanyak. Pada
waktu kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang
diberikanNya kepada kita, maka Ia mencukupkannya untuk
memenuhi keperluan kita.
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Murid-murid juga menolong dalam mujizat ini. Pada
waktu mereka menerima makanan yang telah dipecah-
pecahkan dari tangan Yesus, maka makanan itu bertambah
banyak untuk memenuhi keperluan itu. Adakalanya Firman
Allah disebut sebagai roti dan daging. Pada waktu kita
memberitakan FirmanNya kepada orang lain, Allah mem-
berkatinya hingga Firman itu memuaskan jiwa-jiwa yang
lapar.

Yesus selalu melakukan segala sesuatu dalam cara yang
teratur. Ia mengorganisir semuanya supaya rombongan yang
besar itu dapat diberi makan tanpa kekacauan. Kemudian Ia
menyuruh murid-murid mengumpulkan sisanya. Hal itu
mengajar kita supaya kita jangan boros.

Perasaan orang banyak itu berkobar-kobar karena muji-
zat ini. Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah kepada me-
reka akan menjadi seorang nabi seperti Musa. Musa telah
berdoa dan Allah telah memberi makanan yang disebut
manna kepada orang banyak di padang gurun.
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Dengan suatu mujizat Yesus juga memberi makan beribu-
ribu orang di padang gurun. Pasti Ialah Nabi itu, Mesias,
Mereka ingin menjadikan Dia Raja.

Tetapi Yesus tidak datang untuk meruntuhkan pemerin-
tahan Rum dan menjadi penguasa negeriNya. Ia datang
untuk membinasakan kuasa dosa di dalam hati orang yang
ingin hidup benar. Ia akan menjadi Tuhan dan Raja dalam
kehidupan banyak orang, tetapi kerajaanNya itu bersifat
rohani, bukan bersifat politik. Orang banyak itu tidak
mengerti hal ini, karena itu Ia harus meninggalkan mereka.,
1

Yang Harus Saudara Kerjakan

Apakah saudara berterima kasih kepada Allah atas
makanan saudara sebelum makan? Apakah
mulai dari sekarang saudara akan berbuat demiki-
an? .

2 Mujizat apakah yang diadakan oleh Yesus dengan lima
roti dan dua ekor ikan kepunyaan anak itu?
a) Ia membuat cukup makanan untuk dimakan oleh

12 murid itu.
b) Ia mengisi 12 keranjang penuh dengan makanan.
e) Ia membuat makanan itu cukup untuk 5000 orang

laki-laki.

3 Apakah yang hendak dibuat oleh orang banyak itu
sesudah Yesus memberi makan pada mereka?
a) Bertobat dari dosa mereka dan diselamatkan.
b) Menjadikan Yesus raja atas negeri mereka.
c) Menerima Yesus sebagai pemerintah rohani mereka.
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YESUS BERJALAN DI ATAS AIR

Bacalah Yohanes 6:16-21
Murid-murid kembali dengan menyeberang Danau Gali-

lea. Ketika angin ribut hendak menenggelamkan perahu
mereka, mereka menjadi takut. Yesus berjalan di atas air
dan naik perahu itu untuk menyelamatkan mereka. Siapa
dapat berjalan di atas air atau menzhentikan angin ribut?
Dapatkah orang biasa melakukannya? Yesus dapat melaku-
kan apapun karena Ia adalah Anak Allah.

Kehadiran Yesus dalam perahu itu sama halnya seperti
kehadiranNya dalam hidup kita. Bersama Dia kita aman di
tengah-tengah taufan kesukaran. Ia melenyapkan ketakutan
dan memberi damai kepada kita. Daud, seorang penggubah
nyanyian pada zaman Alkitab, menulis:

"Orang yang tertindas ini berseru, dan TUHAN men-
dengar; Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya."
(Mazmur 34:7).

~ .~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Pernahkah Tuhan melenyapkan ketakutan saudara,
memberi damai kepada saudara dan melepaskan saudara
dari kesukaran? .. " Bersyukurlah kepadaNya atas
segala hal itu .

•
ORANG BANYAK MENCARI YESUS

Bacalah Yohanes 6:22-24
Yesus sangat terkenal. Orang banyak berbondong-

bondong mengikut Dia ke manapun Dia pergi. Mereka



fu~~6 W
berpendapat bahwa orang yang semacam Dialah yang mereka
perlukan sebagai raja mereka. Dengan kuasaNya yang ajaib
Ia dapat menyembuhkan segala orang sakit. Ia akan mem-
beri makan kepada mereka dan mereka tidak usah bekerja!

Pada waktu itu Yesus tinggal di kota Kapernaum, di
pantai barat Danau Galilea. Orang banyak yang ingin men-
jadikan Dia pemimpin mereka dalam suatu gerakan revolu-
sioner telah mengikut Dia ke situ. Tetapi Yesus tidak mau
menerima tawaran mereka. Kemudian hari musuh-musuh
Yesus menuduh Dia hendak menimbulkan revolusi, tetapi
semua rakyat mengetahui. bahwa tuduhan itu tidak beralasan
sama sekali.

~
5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Di manakah tempat tinggal Yesus pada waktu itu?
a) Di Kapemaum di tepi Lautan Tengah.
b) Di Kapernaum di tepi Danau Galilea.
e) Di Nazaret.

YESUS, ROTI HIDUP

Bacalah Yohanes 6: 25-59

Yesus mengajar bahwa Allah menghendaki supaya orang-
orang percaya padaNya.

"Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendak-
lah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."
(Yohanes 6:29).
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Ada orang yang marah ketika Yesus berkata bahwa

mereka harus makan dagingNya dan minum darahNya. Ini-
lah suatu contoh lain dari kata kiasan. Yesus maksudkan
bahwa orang-orang itu harus menerima Dia ke dalam hidup-
nya sama seperti mereka menerima makanan ke dalam
tubuhnya. Makanan memberi mereka hidup jasmani. Ia
akan memberi mereka hidup yang kekal.

Beberapa waktu kemudian Yesus memberi murid-murid-
Nya roti dan anggur, serta berkata kepada mereka bahwa
roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darahNya. Ia
minta mereka mengingat kematianNya bagi mereka, setiap
kali mereka makan roti dan anggur itu bersama-sama. Karena
itu dewasa ini kita mengadakan Perjamuan Tuhan atau Per-
jamuan Kudus. Ikut serta dalam Perjamuan Kudus tidak
menyelamatkan seorangpun. Sebenarnya, Alkitab memperi-
ngatkan kita terhadap hal makan dan minum Perjamuan
Kudus, jika kita belum diselamatkan dari dosa kita.~.

~ Yang Harus Saudara Kerjakan
6 Hafalkanlah Yohanes 6:29.
7 Garisbawahilah ayat yang paling saudara sukai dalam

bagian ini.
8 Apakah maksud Yesus ketika Ia berkata, "Jikalau

kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum
darahNya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri-
mu"?
a) Orang banyak itu harus benar-benar makan daging-

Nya.
b) Orang banyak itu harus betul-betul minum darah-

Nya.
c) Orang banyak itu harus menerima Dia dalam hidup

mereka sama seperti mereka menerima makanan
bila mereka makan.
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9 Apakah maksud dari Perjamuan Kudus?

a) Yaitu menyelamatkan kita dari dosa.
b) Yaitu menunjukkan bahwa kita adalah anggota

gereja.
c) Yaitu melambangkan tubuh dan darah Yesus;

orang-orang percaya mengadakan Perjamuan Kudus
untuk mengingat kematian Yesus.

PERKATAAN HIDUP YANG KEKAL

Bacalah Yohanes 6: 60-71
Dari orang-orang yang mulai mengikut Yesus dewasa ini,

ada yang menjadi tersinggung dan meninggalkan Dia. Yesus
menanyakan murid-murid itu apakah mereka juga mau me-
ninggalkan Dia. Jawab Petrus kepadaNya, "Tuhan, kepada
siapakah kami akan pergi? PerkataanMu adalah perkataan
hidup yang kekal." Adalah penting sekali bahwa kita menger-
ti kebenaran yang terkandung dalam perkataan Petrus.

Untuk memperoleh hidup yang kekal kita harus menge-
nal Yesus, bukan saja mengetahui tentang Dia. Mungkin
saudara mengetahui tentang bapak Presiden kita, tetapi
saudara tidak kenal beliau secara pribadi. Banyak orang tahu
tentang Yesus, tetapi tidak kenal Dia secara pribadi sebagai
Juruselamat mereka.

Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka menge-
nal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan menge-
nal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17: 3.

Apakah saudara kenal Yesus sebagai Juruselamat saudara
sendiri? Jika tidak, maka saudara harus berdoa sekarang,
serta mengaku dosa dan minta Allah menyelamatkan sau-
dara. Pengharapan saudara untuk beroleh keselamatan
seharusnya bukan dalam perbuatan saudara sendiri, melain-
kan dalam apa yang telah diperbuat oleh Yesus bagi saudara.



62 Buku Pembimbing: Injil Yohanes

Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Hafalkanlah Yohanes 17: 3.

11 Apakah yang dikatakan oleh Petrus?
a) "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perka-

taanMu adalah perkataan hidup yang kekal."
b) "Tuhan, ajaran ini terlalu keras."
c) "Tuhan, bagaimanakah Tuhan dapat memberikan

daging Tuhan untuk kami makan?"

12 Apakah yang harus saudara lakukan supaya beroleh
selamat'!
a) Saudara harus percaya bahwa Yesus mati ganti sau-

dara dan menerima Dia sebagai Juruselamat sauda-
ra.

b) Saudara harus mengenal Yesus dengan jalan men-
dengar sesuatu tentang Dia.

c) Saudara harus mendapat nilai yang baik untuk
kursus tertulis ini.
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Cocokkan Jawaban Saudara

8 e) Orang banyak itu harus menerima Dia dalam hidup
mereka sama seperti mereka menerima makanan bila
mereka makan.

2 e) Ia membuat makanan itu cukup untuk 5000 orang
laki-laki.

9 c) Yaitu melambangkan tubuh dan darah Yesus; orang-
orang percaya mengadakan Perjamuan Kudus untuk
mengingat kematian Yesus.

3 b) Menjadikan Yesus raja atas negeri mereka.

11 a) "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Per-
kataanMu adalah perkataan hidup yang kekal."

5 b) Di Kapemaum di tepi Danau Galilea.

12 a) Saudara harus percaya bahwa Yesus mati ganti sau-
dara dan menerima Dia sebagai Juruselamat saudara.


