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Jadilah Hamba Kalau Ingin Menjadi ‘Raja”
Oleh : Petrus Purwanto

Sebagian besar perayaan natal yang kita rasakan dan kita lihat tidak lebih dari pesta meriah
penuh lagu-lagu pujian dan pohon terang serta kado-kado natal. Terkadang tayangan TV menayangkan
Natal mengarahkan kita memiliki pemahaman yang keliru tentang Natal misalnya Natal hanya disambut
dengan kebersamaan, saling mengirim kado dan juga pesta, sehingga ada yang terlupakan pesan
penting dalam Natal itu sendiri yang terpenting dalam perayaan Natal adalah kesediaan menjadi hamba
tuhan, menjadi pelayanan bagi tuhan. Bagaimana Maria menyatakan kesediaannya untuk mengalami
kehamilan sementara ia belum bersuami. Begitu juga Yusuf harus menerima Maria sebagai istrianya
yang sudah hamil bukan berasal dari benihnya sebab mereka belum menikah. Maria dan Yusuf taat dan
bersedia menjadi hamba Tuhan. Kesediaan menjadi hamba harus di bayar mahal yaitu Yusuf hampir
menceraikan Maria, syukur bahwa Allah tidak tingal diam, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk
menjelaskan kepada Yusuf. Kesediaan Yusuf bukan tanpa resiko tetapi penuh pengorbanan lahir bathin
yang nampak pada peristiwa Maria melahirkan Yesus. Yesus lahir bukan di istana raja sekalipun dia
adalah raja, ia lahir di kandang domba yang kotor tak layak untuk seorang manusia apalagi raja.
Dalam pristiwa Natal atau cerita Natal sering kita mendengar tentang dua raja. Raja yang paling
terkenal pada zaman Yesus lahir adalah “Raja Horodes” dan satu lagi adalah Raja orang Yahudi
(Mat.2:2). Kalau kita mendengar kata raja sepertinya mempunyai konotasi bahwa raja itu orang
kuat,berkuasa, disanjung dan di hormati, terkadang juga ditakuti. Raja biasanya dipahami sebagai
penguasa yang ingin selalu mempertahankan status quo kalau perlu dengan cara menghabisi lawan
politiknya, menghalalkan segala cara kalau perlu menculik atau membunuh agar kursi kerajaan tidak
pernah lengser pada orang lain. Pola kerja seperti itu sudah ada sejak zaman Yesus.
Sadar atau tidaknya dalam kehidupan kita, pernah mengalami dan menyaksikan prilaku atau
pola tingkah laku sok menjadi “raja” kecil di dalam bermasyarakat, bergeraja dan keluarga. Contoh
waktu kita kedatangan tamu, sementara kita sedang asyik ngobrol dengan tamu, tiba-tiba anak kita
menangis dan merengek dekat kita ia ingin mendapat kue, atau ia membutuhkan perhatian papanya
atau mamanya. Ia menangis mempermalukan kita di depan umum dengan harapan kita mengerti apa
yang dimaui oleh anak. Inilah “raja kecil’. Seorang yang lagi mabuk cinta/pacaran terkadang mencoba
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memperdaya sang kekasih untuk mau membelikan sesuatu atau menemani menonton. Seorang istri
pada waktu hamil muda mengidam makanan yang terkadang tak masuk akal agar sang suami pergi
tengah malam untuk mencari makanan yang diharapkan. Seorang kepala kantor sewenang-wenang pada
bawahannya apalagi sering bersebrangan idenya, maka orang seperi itu dipindahkan atau dimutasikan
itulah sikap sok sebagai “raja-raja kecil” yang mau menang sendiri, egois.pada zaman Yesus raja Herodes
telah bersikap egois dan ingin menang sendiri sok berkuasa, ia menyuruh membunuh bayi tak berdosa
yang berumur di bawah 2 tahun.
Di atas tadi sekelumit gambaran prilaku seorang pemimpin yang kita sebut sebagai raja. Raja
versi duniawi yang contoh kekuasaannya bisa di perpanjang sebagai litani. Raja yang satu kita sebut Raja
orang Yahudi lain dari yang lain. Dia mengaku bahwa kerajaanNya tidak berasal dari dunia ini
(Yoh.18:36), maka dari itu segala kemegahan, kemewahan, kekuasaan, kehormatan, segala kekayaan
yang melekat pada predikat raja tidak ada pada diriNya, sekali pun ia sendiri mengakui sebagai raja
(Yoh.18:37). Yesus sebagai raja lahir dari satu keluarga sederhana, miskin dan papa, tidak di pandangnya
sebagai manusia layak hal ini Nampak pada pristiwa Maria ibunya mau melahirkan tidak ada orang yang
bersedia menampung dengan alasan penginapan sudah penuh. Mereka ditolak dari pintu ke pintu,
sehingga akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali menginap di kandang hewan, dalam gua di lereng bukit
di betlehem kota Daud. Cuaca dingin dan gelap kecuali sinar bintang di langit. Kelahiran Raja Yahudi tak
ada perlakuan istimewa, tak ada dayang-dayang melayani, tetapi angin di padang pasir yang dingin
berhembus menyebarkan bau pesing dari kotoran hewan. Ia sungguh malang karena dimalam yang
gelap dan dingin itu juga mereka harus cepat pergi meninggalkan betlehem untuk pergi mengungsi ke
mesir menghindari pembantaian bayi-bayi tak berdosa dari Raja Herodes.
Kelahiran Yesus ditandai dengan sesuatu pristiwa yang unik yaitu yang datang sujud
menyembah Dia bukan dari kelompok terpandang, bukan pula imam-imam agung, tetapi kelompok
gembala ternak. Kelompok yang mewakili kaum lemah, kelompok orang marginal, pengetahuan tidak
seberapa, mereka tidak pernah protes yang ada adalah percaya dengan polos seperti anak kecil. Yesus
pernah berkata “barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar
dalam kerajaan surga” (Mat. 18:4). Kelompok yang berikutnya disebut kelompok orang Majus dari
Timur. Mereka ini di pandang sebagai kelompok orang bijak, berpendidikan, para ahli kitab suci,
Theolog, dan mempunyai kepekaan hati yang memampukan diri mereka melihat, mendeteksi tanda
langit, sebagai kehadiran “rahmat”, pengharapan, dan kebesaran Tuhan.
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Nyata bagi kita bahwa orang yang mau menjadi hamba orang-orang “ekstrim” sederhana dan
“ekstrim” hidup spritualitasnya mantap yang mampu dan peka menangkap tanda-tanda alam, fenomena
zaman, bisa menjadi “Raja” tanda kelahiran “rahmat” bagi dunia yang mengalami kegelapan. Kebesaran
diperoleh dari sikap rendah hati mau menjadi hamba. Hidup seorang hamba untuk melayani mengabdi
dan tidak muluk-muluk, ia taat pada yang diaadi.
Yesus telah menghambakan diri, merendahkan diri sekalipun dia Allah, “walaupun dalam rupa
Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah…. Melainkan telah mengosongkan diriNya sendiri dan
mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia (bdk Filp. 2:6-7). Yesus sebagai raja
di tempuh dengan semangat menjadi hamba. “Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu
hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi ketermuka diantara kamu, hendaklah
ia menjadi hamba untuk semuanya” (Mrk 10:43-44). Jadilah hamba kalau ingin menjadi “raja” bagi dunia
sekitarmu.
Marilah dalam merayakan Natal tahun ini, pertama-tama kita siapkan hati dan bathin akal budi
kita dengan pantas untuk menyembah Dia Raja yang kita sembah dan kita rayakan ulang tahun-Nya
dengan hati yang bersih dan polos seperti para gembala. Dia telah menunjukkan cinta-Nya kepada kita
dengan merendahkan diri agar selamat dan di tebus. Amin.

