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Mukjizat Yesus

Pada zaman-Nya Yesus tidak hanya dikenal sebagai

guru, tetapi juga sebagai pembuat mukjizat. Ia

menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh

jahat, memberi makan orang banyak, meredakan

angin ribut, dan sebagainya. Tetapi, Yesus bukanlah

satu-satunya pembuat mukjizat. Ada tukang sihir

yang mampu membuat banyak keajaiban; ada juga

dukun yang menyembuhkan orang sakit. Lalu apa

bedanya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus

dengan mukjizat yang mereka lakukan? Bagaimana

pula kita harus memahami mukjizat yang

dikerjakan-Nya?

Apakah Mukjizat Itu?

Kata “mukjizat” merupakan terjemahan dari kata

Yunani dynameis (dalam Injil-injil Sinoptik) dan

semeia (dalam Injil Yohanes). Kata “dynameis” pada

dirinya sendiri berarti kekuatan, kekuasaan. Bila

dipakai sehubungan dengan mukjizat, kata ini

berarti kekuatan rahasia yang bekerja melalui orang

yang melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Kata

“semeia” lebih berarti peristiwa atau kejadian yang

kurang biasa yang menyatakan sesuatu yang lain.

Biasanya orang mengatakan bahwa mukjizat adalah

kejadian yang berlawanan dengan hukum alam.

Tetapi, pengertian ini tidak tepat bila diterapkan

pada Kitab Suci. Para penulis Kitab Suci dan orang-

orang sezamannya tidak tahu menahu tentang

hukum alam. Dalam Kitab Suci mukjizat adalah

suatu peristiwa atau perbuatan yang kurang biasa
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-dan karenanya menarik perhatian dan oleh orang

- yang percaya dapat dimengerti sebagai pernyataan

kekuasaan Allah sebagai penyelamat yang dengan

jalan itu dunia menyatakan kuasa penyelamatan-

Nya.

Tidak perlu bahwa kejadian atau perbuatan itu tidak

dapat diterangkan dengan hukum alam; yang perlu

hanyalah bahwa bagi orang yang percaya peristiwa

atau kejadian itu dipahami sebagai campur tangan

Tuhan. Memang kejadian atau peristiwa yang

dikatakan sebagai mukjizat selalu menarik

perhatian dan bukanlah sesuatu yang biasa-biasa

saja. Walaupun demikian, kejadian atau perbuatan

yang luar biasa itu baru dapat dimengerti sebagai

mukjizat bila dipahami dan diterima dengan iman.

Bagaimana Yesus Mengadakan

Mukjizat?

Dalam mengadakan mukjizat Yesus tidak bertindak

dengan daya magis seperti tukang sihir. Dalam Injil

ada kalanya Yesus memakai alat dan isyarat dalam

mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan

penyakit yang mengingatkan praktek yang

dilakukan para tukang sihir yang terdapat dalam

cerita pembuat mukjizat dalam dunia Yunani.

Dalam menyembuhkan Yesus juga bekerja dengan

kontak jasmaniah. Ia mengulurkan tangan,

menjamah orang, atau meletakkan tangan atas

orang yang sakit atau kerasukan roh jahat (Mrk.

8:23; Luk. 13:13; Mrk. 1:41; Mat. 9:29) untuk

menyalurkan daya penyembuhan-Nya kepada si

sakit. Ia memasukkan jari ke dalam telinga dan
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memakai air ludah yang dicampur tanah (Mrk. 7:33;

8:23; Yoh. 9:6-7) dan melumaskannya pada anggota

tubuh yang sakit. Ia dapat menghardik atau

menegur roh jahat (Mrk. 1:25; 9:25). Semua

tindakan Yesus ini mengingatkan praktek dan

sarana yang lazim dipakai para pengusir roh jahat

dan para penyembuh di zamannya. Bila

dibandingkan dengan tindakan para tukang sihir,

tindakan Yesus tampak sangat sederhana.

Terutama Ia menyembuhkan dengan firman yang

berkuasa (Mrk. 1:41; 2:10-11; 3:5; 4:39; 5:41).

Yesus membuka mata orang buta
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Para nabi pembuat mukjizat dalam Perjanjian Lama

(1Raj. 17:14; 18:24, 36-37, 42; 2Raj. 2:21, 4:33)

biasanya berdoa atau langsung menunjuk Allah

sebagai yang mengerjakan mukjizat-mukjizat. Para

rabbi Yahudi pun melakukan hal yang sama bila

mereka mengadakan mukjizat. Sebaliknya, Yesus

tidak pernah menyerukan Allah atau firman Allah

atau menunjukkan kepada-Nya sebagai yang

melakukan mukjizat. Yesus sendiri dan atas nama-

Nya sendirilah mengusir roh-roh jahat dan

menyembuhkan orang sakit (bdk. Mrk. 1:41; 2:11;

5:41). Bahwa Yesus bertindak dengan kuasa-Nya

sendiri inilah yang membuat jengkel orang-orang

sezaman-Nya, terutama para pemuka agama

Yahudi (bdk. Mrk. 6:2-3; Mat. 21:15; 8:27; 9:34).

Orang Yahudi hanya bersedia menerima mukjizat

yang diker jakan oleh Allah. Orang yang

menganggap bahwa dengan kekuatannya sendiri

mengadakan mukjizat dianggap menghujat Allah

dan layak dihukum mati (bdk. Im. 20:6, 27; Mat.

9:3 dst).

Yesus tidak mengadakan mukjizat untuk membela

dan menolong diri-Nya sendiri. Ia pun tidak

mencari-cari kesempatan untuk mengadakan

mukjizat. Dalam hal menyembuhkan penyakit,

tindakan Yesus merupakan tanggapan atas

kepercayaan orang. Kepercayaan itu menjadi syarat

bagi mukjizat Yesus, sehingga di tempat tidak ada

kepercayaan Yesus tidak dapat mengadakan

mukjizat (Mrk. 6:5a, 6a). Kepercayaan yang dituntut

oleh Yesus bukanlah kepercayaan langsung kepada

Yesus sendiri, melainkan kepercayaan kepada Allah

yang berkarya dalam diri-Nya. Walaupun iman
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tidak secara langsung dipusatkan pada diri Yesus

sebagai pembuat mukjizat, iman itu tetap terikat

pada pribadi Yesus karena melalui Dia kuasa

penyelamatan Allah menjadi nyata.

Makna Mukjizat Yesus

Bila hanya dipandang sebagai pembuat keajaib-an

dan pengusir roh jahat, Yesus tidak banyak berbeda
dengan para dukun dan tukang sihir yang ada pada

zaman itu. Mukjizat-mukjizat itu belum banyak
artinya karena masih memungkinkan munculnya

banyak penafsiran. Para lawan Yesus menjelaskan
mukjizat yang dilakukan-Nya dengan menyatakan

bahwa Yesus mengusir setan dengan bantuan
pemimpin setan (bdk. Mat. 9:34; Yoh. 8:45-52;

10:20).

Keistimewaan mukjizat Yesus terletak pada makna

yang dinyatakan-Nya dan makna mukjizat itu
terikat pada pemberitaan tentang Kerajaan Allah.

Di luar rangka itu Yesus menolak mengadakan

Perempuan  yang diselamatkan oleh imannya
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mukjizat. Hal ini paling terasa dalam sikapnya
terhadap orang-orang yang menuntut Yesus

mengadakan sebuah tanda (Mat. 16:1 dst; Luk.
11:16, 29). Mereka menuntut Yesus membuat

keajaiban untuk membuktikan bahwa Dia dan
seluruh pemberitaan-Nya sungguh berasal dari

Allah. Yesus menolak membuat “tanda” semacam
itu karena yang terpenting bagi-Nya adalah

pewartaan-Nya. Jika pemberitaan Yesus itu ditolak,
mukjizat Yesus hanya menjadi keajaiban belaka dan

tidak dapat memberikan makna sebagaimana yang
dimaksudkan oleh Yesus. Sebaliknya, jika

pewartaan-Nya diterima, mukjizat-Nya turut
diterima juga.

Dasar atau motif  utama ketika Yesus mengadakan
mukjizat adalah pemberitaan tentang Kerajaan

Allah. Dua mukjizat yang diadakan Yesus untuk

mewujudkan pewartaan-Nya tentang Kerajaan

Allah adalah pengusiran roh-roh jahat dan

penyembuhan orang sakit. Pada zaman Yesus

orang Yahudi juga berpandangan bahwa roh-roh

jahat dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Mereka memandang roh-roh jahat sebagai lawan

Allah sehingga penyakit dianggap disebabkan oleh

roh-roh jahat. Dunia merupakan medan

pertempuran antara Allah dan roh-roh jahat (yang

dipandang mempunyai suatu kerajaan sendiri, bdk.

Mrk. 3:22-24). Penyakit dan penderitaan dialami

sebagai tanda bahwa dunia ini dikuasai oleh roh-

roh jahat. Kuasa-kuasa jahat itu menghalangi

ditegakkannya pemerintahan Allah (bdk. 2Tes.

2:6,7).

Sebaliknya Yesus menyembuhkan orang yang sakit

dan yang dirasuki roh-roh jahat. Dengan mengusir
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roh-roh jahat Yesus menyatakan bahwa Allah

sudah mengalahkan kuasa jahat itu sehingga tidak

menguasai manusia lagi. Pengusiran setan dan

penyembuhan orang sakit menyatakan kekuasaan

Allah: Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus mulai

mewujudkan diri dan berkuasa untuk mengalahkan

kuasa jahat yang merajalela di tengah manusia. Jadi,

melalui mukjizat Yesus, pemerintahan Allah yang

berkuasa sudah memasuki dunia ini. Melalui

perbuatan Yesus Allah sendiri mencari mereka

yang malang dan dikuasai Iblis, mereka yang

menurut pandangan umum tidak dapat masuk

Kerajaan Allah.

Empat Jenis Mukjizat

Berbagai mukjizat yang dibuat oleh Yesus dapat

dibagi menjadi empat kelompok.

1. Penyembuhan
• Ibu mertua Petrus: Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34; Luk.

  4:38-41

• Orang lumpuh: Mat. 9:1-8; Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26

• Perempuan yang sakit pendarahan: Mat. 9:20-22;

  Mrk. 5:25-29; Luk. 8:43-48

• Orang yang mati sebelah tangannya: Mat. 12:9-15a;

  Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11

• Orang bisu dan tuli: Mrk. 7:31-37

• Wanita yang bungkuk: Luk. 13:10-17

• Orang yang sakit busung air: Luk. 14:1-6

• Anak pegawai istana di Kapernaum: Yoh. 4:46-54

• Orang sakit di kolam Betsaida: Yoh. 5:1-18

• Orang kusta: Mat. 8:2-3; Mrk. 1:40-42; Luk. 5:12-13

• Sepuluh orang kusta: Luk. 17:11-19

• Dua orang buta: Mat. 9:27-31

• Bartimeus dan orang buta yang lain: Mat. 20:29-34;
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  Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43

• Orang buta di Betsaida: Mrk. 8:22-26

2. Pengusiran Setan
• Dua orang kerasukan/Gerasa: Mat. 8:28-34; Mrk.

  5:1-20; Luk. 8:26-39

• Seorang bisu: Mat. 9:32-34

• Orang buta, bisu, kerasukan setan: Mat. 12:22-36;

  Luk. 11:14-23

• Anak perempuan dari seorang Kanaan: Mat. 15:21-

  28; Mrk. 7:24-30

• Anak muda yang sakit ayan: Mat. 17:14-20;

  Mrk.9:14- 29; Luk. 9:37-43

• Orang kerasukan di rumah ibadat: Mrk. 1:23-26;

  Luk. 4:33-35

3. Mukjizat Alam
• Meredakan angin ribut: Mat. 8:23-27; Mrk. 4:37-41;

  Luk. 8:22-25

• Berjalan di atas air: Mat. 14:22-33; Mrk. 6:45-52;

  Yoh. 6:16-21

• Roti untuk 5000 orang: Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44;

  Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-13

• Roti untuk 4000 orang: Mat. 15:32-39; Mrk. 8:1-10

• Mata uang dalam mulut ikan: Mat. 17:24-27

• Mengutuk pohon ara: Mat. 21:18-22; Mrk. 11:12-14,

  20-26

• Menangkap ikan: Luk. 5:1-11

• Air menjadi anggur: Yoh. 2:1-11

• Menangkap ikan (yang lain): Yoh. 21:1-11

4. Menghidupkan Orang Mati

• Anak Yairus: Mat. 9:18-19, 23-26; Mrk. 5:21-24, 35-

  43; Luk. 8:40-42, 49-56

• Anak janda di Nain: Luk. 7:11-17

• Lazarus: Yoh. 11:1-44
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Bagaimana Membaca Mukjizat

Yesus?

Bagaimana kita seharusnya membaca kisah-kisah

mukjizat Yesus? Yang perlu dilakukan adalah

menemukan arti mukjizat yang sedang kita hadapi

(baik bagi Yesus sendiri maupun bagi para

penginjil) kemudian mengaitkan arti tersebut

dengan situasi dewasa ini. Para penginjil menaruh

minat pada mukjizat bukan sebagai suatu kejadian

di masa lampau. Mereka melihatnya sebagai

gambaran dari apa yang sedang dilakukan Kristus

yang sudah bangkit dalam Gereja pada masa

mereka sendiri.

Mereka tidak menaruh perhatian pada orang sakit

yang datang atau dibawa kepada Yesus demi

kepentingannya sendiri. Sebaliknya, mereka

memandang orang sakit sebagai contoh dari orang-

orang yang mendengarkan pewartaan Yesus dan

mengalami kasih-Nya. Mereka melihat para rasul

sebagai teladan tentang bagaimana menyaksikan

Allah yang hadir di tengah manusia untuk

menyatakan kehendak-Nya. Lebih dari itu, mereka

melihat Yesus sebagai pribadi yang datang untuk

melakukan kehendak Allah yang mengutus-Nya.

Mukjizat dalam Injil bukanlah merupakan kisah

mengenai apa yang terjadi jauh di Palestina 2000

tahun yang lalu, melainkan pewartaan karya-karya

Yesus sekarang ini. Kita percaya bahwa Allah dapat

mengadakan mukjizat di tengah-tengah kita bila

Ia menghendakinya. Seperti dahulu, sekarang pun

Yesus mengasihi orang sakit dan menyembuhkan-

nya, mengadakan karya-karya ajaib, dan menyata-
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kan kehendak Allah dalam peristiwa yang dialami

oleh manusia di dunia ini. Yesus memang tidak

hadir secara fisik dalam kehidupan kita, tetapi Ia

hadir dalam Roh dan kuasa-Nya. Untuk dapat

menyaksikan tangan Allah yang bekerja dalam

kehidupan dunia ini, kita memerlukan iman yang

hidup. Iman inilah yang dapat membuka mata kita

untuk melihat karya Allah di tengah kehidupan kita

dan untuk mengucap syukur atasnya.

Yesus memang telah mengadakan banyak mukjizat

dan kita mengaguminya. Ada yang menyangka

bahwa kalau orang mau mengikuti Yesus, ia harus

dapat membuat berbagai mukjizat seperti yang

telah dilakukan-Nya. Seolah-olah, semakin pandai

membuat mukjizat, orang menjadi semakin serupa

dengan Yesus. Tetapi, kita tidak diperintahkan

untuk melakukan karya-karya ajaib seperti yang

dilakukan oleh Yesus (mengusir setan, mengganda-

kan  roti, mengubah air menjadi anggur, menyem-

buhkan orang sakit). Yesus memang memiliki kuasa

itu dan Ia mempergunakannya untuk melaksana-

kan kehendak Bapa, yakni  memberitakan datang-

nya Kerajaan Allah. Allah memberikan kepada kita

masing-masing berbagai anugerah. Dari Yesus kita

belajar untuk mempergunakan semua yang telah

dianugerahkan oleh Allah itu untuk melakukan

kehendak-Nya, terutama untuk mengasihi Allah

dan sesama.


