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Pesan Natal Tabun 1992: 
" J a!1gan1ah Takut" 

K etika malaikat Gibrael diu
tus Tuhan menjumpai pera

wan dari Galilea bernama Maria 
dan memberitakan kelahiran Ye
sus, sang malaikat berpesan: "J a
nganlah takut", 

Ketika seorang peserta semi
'nar Agama dan Masyarakat (No
vember 1992) di Universitas Kris
ten Satya Wacana bertanya, 
mengapa masyarakat kita penuh 
de~an kekerasan dan saling
benci, panelis YB Mangunwijaya 
mengutip adegan Gibrael dan 
Maria itu, Menurut Mangunwi
jaya, kehidupan kita penuh de
ngan rasa takut. Agama hadir 
~mtuk tidak saja menghibur, tapi 
Juga menguatkan keberanian 
kita, 
Ketakutan-ketakutan Natal 
Pesan "janganlah takut" men

jadi tema yang menonjol dalam 
~sah. Natal. Pesan yang sarna 
dlbenkan oleh malaikat kepada 
Yusuf, tunangan Maria' dalam 
mimpinya. Pesan itu jUga' muncu! 
ke~ika mal~ikat Gabriel menyam
palkan benta kelahiran Y ohanes 
Pembaptis kepada Zacharia ba-
paknya. ' 

Ketika Yesus lahir, kaum een
dekiawan Majus dari Timur da
tang mencari Sang Raja untuk 
menyambut kelahiranNya dan 
menyembah. Sebelum berhasil 
menemukan bayi Yesus, orang
orang Majus ini berkonsultasi de
ngan Raja Herodes, di tanah 
Yudea, 

Berita kelahiran Yesus dari 
kaum eendekiawan itu meng
gegerkan istana dan seluruh ke
rajaan. Herodes takut mende
ngar berita kelahiran seorang 
subversif yang dikhawatirkan a
kan menganeam kekuasaannya 

Konon, tak ada malaikat yang 
datang pada Herodes dan berpe
san: "Janganlah takut". Orang
?rang Majus itu secara tak senga
Ja telah memberinya pesan yang 
menakutkan dia. Tapi Herodes 
cukup cerdik menyembunyikan 
ketakutan dan niat jahatnya. 

Kepada orang-orang Majus itu 
Herodes berpesan agar mereka 
terus mencari bayi Yesus lalu 
memberitahukan Herodes' bila 
bayi itu sudah ditemukan. "Su
paya aku pun datang menyem
bah Dia," kata Herodes berbo
hong. Sebuah upaya pengawasan 
intelejens dan memanipulasi pe
nelitian kaum intelektual sedang 
diupayakan, 

Setelah menemukan bayi Ye
sus, kaum Majus itu tak kembali 
ke Herodes sesuai pesan malai
kat. Disiksa rasa takutnya, He~ 
des menyelenggarakan proyek 
teror-negara dan pembantaian 
besar- besaran. Semua bayi beru
sia di bawah clua tahun di BeUe
hem diperintahkan agar dibunuh 

oleh tentaranya, 

Oleh: Ariel Heryanto 

Ketakutan Sumber 
Kekerasan 

Setelah Yesus tumbuh dewasa 
dan menjadi Sang Guru pesan 
"janganlah takut" b~rulang
ulang muneul dalam ajaran
ajaranNya, Ketakutan tak per
nah berkurang setelah Herodes 
maul?un Yesus wafat, hingga 
mellJelang akhir abad XX ini. 
Mungkin malah bertambah
tambah saja 

Dunia hari ini masih dikuasai 
oleh Herodes-Herodes ffiutakhir. 
Mereka serba berkuasa, memi
liki berbagai alat canggih pem
bunuh manusia dan pemusnah 
alam, Ironisnya, mereka senan
tiasa hidup dalam ketakutan. 

Mereka senantiasa takut akan 
berakhirnya kekuasaan mereka 
akibat bangkitnya kekuatan baru 

yang diberitakan kaum eendekia
wan Majus kontemporer. Walau 
kekuatan baru itu bukanlah Ye
sus-Yesus yang baru, Mereka 
membayangkan ada aneaman di 
sebelah kiri, di sebelah kanan, Di 
atas dan di bawah, Di depan atau 
di belakang. 

Ketakutan seperti itu menjadi 
gejala umum di seluruh bagian 

-jaga-d - inL 
Hingga hari ini, kita masih me

nya~ikan berjuta-juta bayi, juga 
remaJa, orang dewasa dan kaum 
tua yang "dibantai" seperti di 
Betlehem. Atau dibunuh secara 
tak langsung dan perlahan-lahan 
lewat berbagai bentuk pemiski
nan, pembodohan, penghinaan, 
teror pemerasan, wabah penya
kit, atau rusaknya lingkungan hi
dup. Mereka menjadi korban 
dari kebijakan Herodes-Herodes 
yang ketakutan dengan bayang
bayang keruntuhannya sendiri. 

Betapa relevan pesan Natal 
yang disampaikan Gabriel untuk 
kita pada Natal abad ini: "ja
nganlah takut", 

Ketakutan adalah sumber ke
beneian, kemunafikan, dusta 
dan kekerasan. Herodes mem: 
benci dan berdusta kepada 0-
rang-orang Majus untuk me
nyembunyikan ketakutannya. Ia 
membunuh bayi, karena takut 
Korban ketakutannya itu adalah 
warga-negara yang paling lemah, 
tak bersalah dan bukan subversi 
yang akan menggulingkan kekua
saannya. 

Hukan Monopoli Herodes 
Ketakutan bukanlah monopoli 

orang.{)rang berkuasa seperti 
Herodes. Karena itu, kejahatan 
juga bukan monopoli penguasa. 
Hanya saja, penakut yang ber
kuasa~akan lebih berbahaya da
ripada penakut yang tak punya 
kekuatan apa-apa untuk mence
lakakan orang lain. 

Gabriel datang dengan pesan 
"jangan takut" juga kepada para 
gembala, untuk memberitakan 
kabar sukacita kelahiran Yesus. 
Lebih mudah dipahami bila keta
kutan muneul di kalangan jelata. 

Setiap pegawai pemerintahan 
takut dinilai bersalah oleh ata
sannya. Padahal, di luar kantor
nya ia ditakuti masyarakat seba
gai pejabat atau wakil negara, 
Hal serupa terjadi di antara me
reka yang bekerja di lembaga
lembaga swasta. Setiap pihak 
dari kita yang tidak berkuasa 
dalam pemerintahan pun, saling 
ketakutan dan menakutkan se
~ma kita. 

Banyak orang tua yang takut 
akan kaum mudanya. Karena itu, 
kaum tua itu senantiasa mencuri
gai, mengawasi, menginterogasi 
dan takjarang menghukum kaum 

muda. Semuanya dalam rangka 
menguasai kaum muda walau 
diklaim sebagai proyek' menga
sihi mereka. 

Hal serupa sering terjadi di 
antara sesama orang dewasa Hu
bungan einta mudah diracuni ke-' 
bene ian, karena ketakutan kehi
langan yang dieintaildikuasai 
(keeurigaan dan kecemburuan). 

Banyak orang takut dengan ke
bangkitan gerakan feminisme, 
karena tata masyarakat yang pin
cang sudah menjadi bagian kehi
dupan mereka yang dianggap 
norm~l .. Karena ,itu wanita yang 
mandm, apalagI cerdas sering 
menjadi sasaran tekana~, olok
ol?k, ~lecehan dan kecurigaalL 
Dl duma profesi maupun rumah 
tangga sehari-hari. Persis seperti 
~ecemasan bangsa-bangsa penja
Jah yang bangga dan sekaligus 
taki!-t m~nyaksikan bangkitnya 
n~slOnahsme yang pernah didi
dlk sambil diinjak-injaknya. 

Masih banyak di antara kita 
yang takut dengan apa yang dise
but kebudayaan Barat Sebagian 
yang lain dari kita justru memu
janya bagaikan berhala. Hal yang 
sarna (mencurigai dan atau me
muja), dilakukan banyak orang 
Barat terhadap kita. Sumber ke
takutan kontemporer /:!da di 
mana-mana. 

Menjelang natal tahun ini kita 
diingatkan oleh berbagai pihak 
untuk tidak saling mencurigai 
sUku dan agama lain. 

Memang mudah sekali bagi ra
kyat jelata untuk takut pada ke
kejaman Herodes-Herodes yang 
sedang ketakutan pada kaum je
lata. Dengan mudah rakyat jelata 
seperti itu akan menjadi Hero
des- Herodes kecil. Semoga kita 
tak sampai melukai orang lain 
dengan alasan membela agamal 
bangsa/budayalsuku/sekutu kita 
padahal kita sebenarnya sedani 
menderita kebencian akibat ke
takutan. 

Beban dan hambatan utama 
kita untuk saling mengasihi ada
lah rasa takut, antara lain pada 
orang-orang yang seharusnya 
~ta kasihi. Takut mendorong 
kita untuk pertama-tama melin
dungi diri sendiri dan memus
nahkan orang yang kita takuti. 

Natal memesan kita "jangan 
takut" bukan untuk bertindak 
beringas dan sok patriot mem
bela golonganldiri sendiri. Kita 
dipesan "jangan takut" untuk 
mengasihi sesama. Tak perduli 
apa bangsa, warna kulit, jenis 
kelamin, usia, agama atau pun 
pekerjaannya.·** ' 

* Penulis adalah staf peogajar 
Program Pascasaljana Univer
sitas Kristen Satya Wacana, Sa
latiga 
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