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Yohanes 6:48 

Dalam Injil Yohanes kata “Akulah” menjadi kata 

yang sangat sentral. Kita mau mengenal Kristus 

bukan dari pendapat orang lain, seperti “Kamulah”. 

Dalam Injil Sinoptik yaitu Matius, Markus, dan 

Lukas tertulis sebuah pemaparan luar tentang siapa 

Kristus secara historis. Kristus dilihat oleh orang-

orang dalam tatanan historis menjadi sebuah fakta 

adalah hal yang sangat penting. Itu menyatakan 

historisitas Kristus bahwa Kristus bukan sebuah fiksi 

atau bukan sebuah cerita bohong yang dikarang 

seperti kisah Romeo dan Juliet dalam fiksi 

Shakespeare. Kristus adalah pribadi yang hadir di 

tengah-tengah sejarah yang lahir lalu mati sampai 

bangkit. Tetapi ketika mempelajari Injil Yohanes, 

Yohanes mengajak kita melihat bagaimana Kristus 

menyatakan diri-Nya. Jadi perkataan-perkataan 

Tuhan Yesus yang panjang sangat banyak tercatat di 

Injil Yohanes. Kristus mau menyatakan tentang 

“Akulah” atau “Aku adalah”. Tema “Akulah”  

menjadi tema yang begitu besar ketika mengkaitkan 

dengan kitab Perjanjian Lama. Musa mau mencoba 

mengenal Allah dan dia bertanya, “Saya harus 

memperkenalkan Kamu sebagai apa?” Maka Allah 

menjawab, “Akulah Aku.” Ini merupakan satu kata 

yang sangat kuat dan tidak pernah mungkin bisa 

dikatakan oleh dewa sebelah mana pun. Kita kadang 

cuma melihat Akulah Aku seperti kalimat biasa saja. 

Tapi kalimat itulah yang membedakan Allah YHWH 

yang diterjemahkan sebagai TUHAN dengan kata 

Adonai yang diterjemahkan sebagai Tuhan. kata 

YHWH tidak ada yang tahu cara membaca yang 

tepat karena tidak ada yang berani membaca huruf 

tersebut. Setiap bertemu huruf tersebut, maka diganti 

menjadi Adonai (artinya sama yaitu Tuhan). 

Mengapa sampai seperti ini? Karena adanya konsep 

yang sudah ditanamkan bahwa betapa besar dan 

agungnya kata YHWH. Di pasal 4 ada penjelasan 

yang mirip tapi tidak langsung pakai kata “Akulah”. 

Tuhan Yesus menjelaskan secara pasif/indirect. 

Tema dalam Yohanes 6 berkaitan dengan kata yang 

pendek yaitu “roti” dan “hidup”. Dua kata ini tidak 

boleh dipisah karena ketika dipisah berita Kristus 

akan kehilangan essensi. Pasal 6 dimulai ketika 

Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa 

dahsyat. Bagi opportunist, apa yang terjadi di 

Yohanes pasal 6 adalah fakta yang spektakuler. 

Ketika itu Yesus mengajar dan para penafsir 

memperkirakan sekitar 10.000 orang hadir (laki-laki, 

perempuan dan anak-anak). Kita tahu ada anak yang 

membawa roti dan semua yang hadir makan roti dari 

hasil seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. 

Alkitab mencatat bahwa yang membawa roti dan 

ikan bukan orang dewasa melainkan anak-anak. 

Saudara bisa membayangkan kalau sedang KKR, 

lalu ada 10.000 orang yang hadir, bagaimana cara 

membagikan konsumsinya? Pernah KKR Pdt. 

Stephen Tong dilakukan di Surabaya. Diadakan di 

stadion Tambaksari dan daerah itu adalah tempat 

yang paling menakutkan karena banyak preman-

preman. Awalnya mau pakai gedung tetapi 

ditargetkan 10.000 yang hadir sehingga pindah ke 

stadion. Di hari H, stadion penuh dengan manusia. 

Dengan keadaan yang sangat impossible dan masih 

kecil, itu pertama kalinya pelayanan pekerjaan 

Tuhan di Surabaya terjadi. Sangat tidak masuk akal, 

tetapi pekerjaan Tuhan yang begitu besar terjadi. 

Jumlah pelayan yang melayani event ini dibutuhkan 

sekitar 350 orang untuk melayani. Waktu saya 

membayangkan ini, bagaimana cara memberi 

mereka makan? Sekarang gampang tetapi waktu itu 

masih susah. Pada perikop ini, Tuhan Yesus 

memimpin kotbah dan hari sudah semakin sore. 

Pendengar perlu makan dan Tuhan Yesus tiba-tiba 

menyuruh para murid-Nya untuk memberi makan. 

Kalau saudara jadi panitia konsumsi, panik tidak? 

Jawaban pertama yang mungkin adalah “Tuhan, kita 

tidak punya uang untuk itu”. Kedua, “andai kata 

punya uang, dimana bisa membeli makanan untuk 

10.000 orang? Secara manusia sangat impossible. 

Tiba-tiba Andreas membawa anak yang punya 5 roti 

dan 2 ikan. Apakah Andreas sedang bercanda? 

Tidak. Disinilah Tuhan membuat mujizat yang luar 

biasa. Inilah awal cerita tentang Sang Roti. 5 roti 

Ringkasan Khotbah 

Gereja Reformed Injili Indonesia Bintaro 

Tahun ke – 26 

 

 

 

 

 

 

 

1263 
17 Okt  2021 



Akulah Roti Hidup 

                                                           GRIIBintaro 1263 – Hal 2                                                                                                                      GRIIBintaro 1263 – Hal 3 

kemudian diangkat, diberkati, dan dipecahkan. 

Semua orang makan sampai sisa 12 bakul dan itu 

lebih banyak dari jumlah awal. Saudara bisa 

membayangkan apa yang mereka lihat pada hari itu 

merupakan suatu pertunjukan yang spektakuler. 

Reaksi mereka ada pada ayat 14, Ketika orang-orang 

itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka 

berkata: "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan 

datang ke dalam dunia." Di sini kita melihat apa 

yang ada dalam pribadi pikiran orang banyak hari 

itu. Mereka melihat Yesus dan melakukan penilaian 

terhadap Yesus. Apa yang harus mereka lakukan ada 

pada ayat 15 yaitu hendak datang dan membawa Dia 

dengan paksa dan menjadikan-Nya sebagai raja. 

Kalau saudara mau jadi presiden apakah perlu 

dipaksa? Setelah melakukan mujizat spektakuler dan 

ditawari untuk jadi raja, harusnya mau ya. Hari itu 

justru Tuhan Yesus reaksinya berbeda. Inilah 

perbedaan yang luar biasa. Yesus tidak senang mau 

dijadikan raja karena semua upaya yang telah 

dilakukan bukan karena mereka mau melihat Yesus 

sebagai “Aku adalah”. Mereka melihat Yesus adalah 

dalam pemikiran saya adalah. Anggapannya karena 

Tuhan bisa kasih makan 10.000 orang maka kami 

akan untung kalau Tuhan menjadi raja. Jadi Yesus 

menjadi raja bergantung dari mereka. Maka Yesus 

sangat peka. Yesus tahu di situ ada maksud atau niat 

yang mereka bisa diuntungkan. Di sini, Kristus harus 

membalik fakta ini untuk orang opportunis, egois, 

dan mau memanipulasi orang lain supaya bisa hidup 

enak. Maka di sini antara kamu dan aku menjadi 

perbedaan penting yang terjadi. Yang menjadi pusat 

“Aku adalah”. Ini adalah format religiusitas. Oleh 

karena itu Tuhan mau membalik hal ini melalui 

pernyataan pertama dari “Aku adalah Roti Hidup”. 

Kalimat ini sangat sulit diterima oleh mereka. Pada 

bagian ini maka Yesus langsung mundur dan tidak 

mau bertemu mereka. Yesus menyeberang ke 

Kapernaum dan mereka mengejar Dia. Di sana 

Yesus menegaskan untuk menggeser antara kamu 

dan aku. Ketika berbicara konsep “Akulah Roti 

Hidup”, di ayat 49 Yesus memposisikan kembali 

bagaimana roti tadi. Dalam sejarah umat Israel, 

mereka bisa hidup itu karena roti yang Tuhan 

berikan yaitu manna. Tuhan mengajar untuk melihat 

mundur agar mampu mengerti mengenai apa itu roti. 

Tuhan memberikan Israel roti ketika keluar dari 

Mesir dimana mereka tidak punya makanan. Mereka 

harus berjalan 38 tahun di Padang Gurun. Setiap hari 

hanya dikasih satu kali agar mereka tahu bahwa hari 

esok harus mengandalkan Tuhan. Orang Israel diajar 

bagaimana mengerti Pemberi roti bukan roti itu. 

Pusatnya adalah Allah bukan roti atau orang Israel. 

Ayat ke-50 menjadi isu, “Inilah roti yang turun dari 

surga. Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak 

akan mati”. Yesus menekankan tentang bagaimana 

isu roti bukan pada kepentingan orangnya, 

melainkan pada Sumber dan efeknya. Ini menjadi 

kunci penting bagaimana mengerti isu Tuhan Yesus 

berbicara mengenai masalah roti. Bagi orang Yahudi 

roti adalah makanan sehari-hari mereka. Tidak 

makan roti mirip dengan kita—tidak makan nasi. 

Dalam Doa Bapa Kami, kalimat berikanlah makanan 

kami yang secukupnya; dalam bahasa aslinya adalah 

roti yang secukupnya. Poinnya adalah roti menjadi 

makanan pokok. Kalau roti tidak ada, tidak bisa 

makan. Kalau kita miskin, kita boleh tidak makan 

lauk tetapi perlu makan nasi walau hanya dengan 

kecap dan garam. Ini menjadi makanan terakhir yang 

menentukan hidup mati manusia. Roti menjadi apa 

yang seharusnya dinikmati. Sebagai orang Kristen, 

jangan sampai ada kejadian saudara seiman yang 

kelaparan. Apapun urusannya harus tetap saling 

menolong. Itu adalah sebuah keharusan. Tuhan 

mengatakan roti ini dari surga. Waktu kalimat itu 

muncul, seolah kata itu tidak berfungsi dan tidak 

punya makna. Tapi kalau mundur, seharusnya kita 

sadar kalau kita tidak ada apa-apa. 5 roti dan 2 ikan 

tadi tidak bermakna apa-apa, namun akhirnya 

mampu membuat orang banyak hidup. Ini bukan 

usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Kali ini 

saya mau mengajak kita belajar bahwa kata roti 

bukan diartikan secara jasmani saja. Menurut teori 

Maslow, jika kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi, 

manusia bisa mati. Ini bukan hal yang aneh, 

melainkan fakta. Tapi dari kisah ini, Yesus mau 

mengajarkan bahwa fokus bukan pada roti atau 

manna tetapi Tuhan. Kalau usaha manusia 

mengumpulkan manna lebih banyak dari yang 

seharusnya, besok sudah busuk. Anehnya, kalau 

Jumat ambil manna, si manna bisa tahan 3 hari. Di 

sini Tuhan Yesus mau mempertajam bahwa ini 

bukan urusan roti. Yesus mau memberikan metafora 

tentang Roti Hidup yaitu Diri-Nya. “I am The Living 

Bread”. Kata “hidup” adalah kata kedua, menjadi hal 

yang sentral. Yesus menekankan kalau roti yang 

kamu sibukkan hanya roti jasmani. Kamu sibuk 

menjadikan Tuhan sebagai raja demi untuk 

kepentingan duniawi. Mengejar roti dunia, makan 

enak, dan mengerjakan urusan dunia. Ujung 

terakhirnya manusia tetap binasa. Seluruh yang 

diupayakan otak dan pikiran manusia hanya 

mengejar hal yang akan membinasakan. Religiusitas 

kita mengejar apa? Apakah hanya mengejar agar 

hidup enak. Banyak orang mengejar supaya bisa 

bahagia di dunia ini, punya iman yang bisa membuat 

hidup lebih tenang sehingga tidak mudah stress. 

Tetapi apakah akhirnya disana? Apakah pusat 

seluruh berita ini ke situ? Kalau beriman supaya bisa 

enak, tenang, kaya, sehat, Tuhan Yesus mengatakan 

kalau seperti itu, imanmu gagal. Itu bukan iman yang 

sejati. Iman yang sejati adalah menjadikanmu bisa 

mendapatkan hidup dan hidup itu adalah hidup yang 

kekal. Yesus adalah Roti yang turun dari surga. 

Tuhan Yesus memparalelkan antara bagaimana 

manna diberikan untuk satu kejadian kehidupan 

dengan Kristus diberikan sebagai roti yang paling 

kekal, paling tuntas bukan seperti manna. Orang 

Israel setelah makan manna, tetap mati. Tetapi kalau 

makan Roti Hidup, dia akan hidup selama-lamanya. 

Roti yang Kuberikan ialah dari daging-Ku yang akan 

Kuberikan untuk hidup dunia. Kalimat itu jauh 

sebelum Perjamuan terakhir. Ini roti apa daging? 

Tuhan Yesus mulai menggeser dari issue roti yang 

dibentuk dari tepung menjadi roti kehidupan. Kita 

melihat metafora unik dari Kristus yang mengatakan 

“Aku roti”. Kristus adalah Roti, tetapi sekarang roti 

itu diganti menjadi daging dan darah yaitu darag 

Tuhan Yesus dan daging Tuhan Yesus. Esensi hidup 

kita itu apa? Roti atau Yesus? Kenapa begitu? 

Karena di tengah-tengah roti dan Aku ada issue yang 

begitu besar yaitu daging-Ku harus dipecahkan dan 

Darah-Ku harus dicurahkan. Kau akan makan 

daging-Ku dan kau akan minum darah-Ku. Kristus 

sekarang sedang menyamakan Diri-Nya sebagai 

penebus yang menebus dosa manusia dengan makan 

roti itu menjadi makan daging dan minum darah-

Nya. Satu konsep yang sangat ditentang dan sangat 

tidak masuk akal tetapi dimengerti dalam konsep 

korban bakaran yang terjadi di Perjanjian Lama. 

Sentralitas ditarik balik oleh Tuhan Yesus kepada 

Diri-Nya. Sekarang Tuhan Yesus menambahkan 

orang hidup bukan dari daging, melainkan hidup 

dengah roh. Itu yang penting sekali. Tuhan 

menggeser urusan jasmani menjadi urusan rohani. 

Ketika Kristus memberitakan Injil dan menyatakan 

Kebenaran, Kristus memberi mereka makan. 

Dengan demikian bukan supaya orang itu 

mendapatkan sesuatu, melainkan agar mereka 

memandang Kristus. Kalimat Kristus yang keras itu 

membuat banyak orang pergi meninggalkan Dia. dan 

Yesus pun mempertanyakan para murid juga apakah 

tidak ikut pergi (ay. 67-69). Namun Petrus 

menjawab, “Perkataan-Mu adalah perkataan hidup 

yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa 

Engkau adalah yang kudus dari Allah.” Perbedaan 

cara melihat “aku” dengan “Aku” akan 

menghasilkan respon yang berbeda. Yang melihat 

dan mengalami mujizat pergi karena ternyata 

pengharapan mereka tidak cocok. Mereka terbuang 

dari Kristus. Apakah ini cuma terjadi kepada orang 

yang ada di Yohanes 6? Tidak. Itu terjadi kepada 

orang Israel yang ada di padang gurun. Tuhan 

membuang mereka kecuali Yosua dan Kaleb. 

Yohanes 6 menjadi satu issue besar sekali ketika 

Kristus mulai memaparkan I am that I am, Aku Roti 

Hidup. Ketika Kristus berteriak, Akulah roti hidup, 

mereka mulai berangsur-angsur pergi. Dan ketika 

mereka meninggalkan Kristus, yang rugi bukan 

Kristus, tetapi mereka. Petrus tidak pergi. Petrus 

sadar bahwa tanpa Kristus dia tidak tahu harus 

kemana. Jadi kalau ada orang Kristen yang pindah 

agama, itu hanya menunjukkan dari awal dia bukan 

orang Kristen. Pada perikop ini, kesimpulan besar 

ada di ayat 69—kami telah percaya dan tahu. Tahu 

apa? Bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. 

Kalimat ini mirip dengan perkataan orang banyak 

tadi: Engkau adalah nabi yang dari Allah. Tetapi 

perbedaannya adalah tahu mereka hanya di teori, 

tidak dalam pengalaman personal. Mereka tidak 

punya hubungan pribadi antara mereka dengan 

Tuhan. Petrus masuk ke dalam satu relasi yang 

bersifat interpersonal. Kalimat Petrus adalah kalimat 

besar, bukan keluar dari sekedar teori, tetapi keluar 

dari personal relation dengan Tuhan. Agama bisa 

memberi kekayaan, kesehatan, fasilitas. Tetapi satu 

yang agama tidak bisa beri adalah hidup yang kekal. 

Saudara, saya ingin ketika kita memberitakan Injil, 

kita bisa mengajak setiap orang yang kita Injili 

sampai ke titik ini yaitu mengenal dan memiliki 

relasi pribadi dengan Allah. Pengenalan ini 

menghasilkan komitmen untuk hidup bagi Tuhan. 

Saya tutup bagian ini dengan kalimat Tuhan dalam 

kitab Matius, “Sama seperti Anak Manusia datang 

bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan 

untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang”. Tuhan mau kita pergi menjadi 

pembawa Injil. Tuhan mau kita pergi bukan untuk 

dilayani tetapi untuk melayani. Membawa sebanyak 

orang kepada Kristus yang menebus dunia. Kiranya 

kita punya tekad mau mati buat Tuhan. Kenapa? 

Karena kita sudah dihidupkan oleh Roti Hidup itu 

dan mengenal Roti Hidup itu. Amin.  
(ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkotbah—ES)  
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