Natal (4): Orang Majus dan Bintang Betlehem
Ditulis oleh Jonathan Goeij
Sabtu, 18 April 2009 12:50

Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah
orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang
Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang
untuk menyembah Dia." (Matius 2:1-2)
Orang-orang Majus, ada yang menyebutnya sebagai wisemen, orang-orang bijaksana, ada
juga yang menyebutnya sebagai magi, yang kemungkinan berarti ahli sihir, ada juga yang
mengatakan orang-orang Majus itu adalah raja-raja. Agak sukar untuk memastikan siapa
sebenarnya orang-orang Majus itu, tetapi melihat sambutan yang mereka terima di istana Raja
Herodes bisa dipastikan bahwa mereka orang-orang yang terpandang, tradisi mengatakan
bahwa mereka adalah raja-raja. Dikatakan juga bahwa orang-orang Majus itu datang dari
Timur, ada yang mengatakan dari Mesir, ada yang mengatakan dari India, dan dari Persia.
Yang terakhir ini, Persia, kelihatannya lebih disetujui oleh para ahli.
Bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itupun kemudian menimbulkan perdebatan
selama berabad-abad. Di Tiongkok, ahli perbintangan mencatat adanya sebuah komet yang
sebentar kelihatan sebentar hilang selama sekitar 70 hari pada tahun 5 SM. Juga ahli
perbintangan di Tiongkok mencatat adanya sebuah nova yang bersinar terang pada tahun 4
SM yang dinamakan 'komet tak berekor'. Pada tahun 1603 M., Johannes Kepler, seorang ahli
astronomi Jerman dengan menggunakan teleskopnya berhasil mengamati sebuah konjungsi
Yupiter dan Saturnus pada konstelasi Pisces. Dan melalui perhitungan yang cermat Kepler
menemukan bahwa konjungsi seperti ini pernah juga terjadi berabad sebelumnya, sekitar tahun
7 atau 6 SM. Selama bertahun-tahun temuan Kepler ini tidak dihargai, dan pada tahun 1925
ditemukan manuskrip-manuskrip kuno disebuah bekas sekolah astrologi yang terkenal di
Sippar, Babilonia, yang mencatat adanya pengamatan konjungsi planet Yupiter dan Saturnus
pada konstelasi Pisces selama sekitar 5 bulan pada tahun 7 SM.
Sebenarnya, apakah Bintang Betlehem itu yang sebenarnya. Sebuah komet, nova, ataukah
konjungsi planet, ataupun mungkin bahkan sebuah penglihatan yang hanya bisa dilihat oleh
orang-orang Majus itu saja. Yang terpenting adalah para orang Majus itu mendapat tuntunan
Tuhan sendiri melalui penglihatan Bintang Betlehem untuk menemukan Yesus. Dan bukankah
para orang Majus itu adalah gentile, orang non Yahudi atau kafir, hal yang sekali lagi
mengatakan manusia dari segala bangsa datang mencari Yesus. Dan tentu saja segala usaha
para ahli yang berusaha menguak tabir misteri Bintang Betlehem ini patut dihargai dan pantas
untuk terus menerus dilakukan, untuk memuaskan rasa dahaga akan ilmu pengetahuan.
Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka
dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya
keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya: "Di
Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi: Dan engkau
Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang
memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan
menggembalakan umat-Ku Israel." (Matius 2:3-6)
Sebenarnya, tidaklah mengherankan kalau para imam dan ahli Taurat itu mengetahui dimana
Mesias akan dilahirkan. Hal ini bahkan telah dinubuatkan para nabi berabad sebelumnya, yang

1/2

Natal (4): Orang Majus dan Bintang Betlehem
Ditulis oleh Jonathan Goeij
Sabtu, 18 April 2009 12:50

diutarakan oleh para imam dan ahli Taurat itupun adalah nubuat Nabi Mikha. Yang tentu saja
bahkan mungkin telah dihapalkan diluar kepala oleh para imam dan ahli Taurat itu. Yang
mengherankan adalah biarpun mereka telah mengetahui segala nubuat tentang Mesias itu,
bahkan telah ada orang-orang Majus yang datang mencari Raja yang akan datang itu, tetap
saja mereka tidak ada seorangpun yang tergerak untuk benar-benar mencari Mesias.
Pengetahuan mereka hanyalah menjadi sekedar pengetahuan saja, sekedar barang mati. Hal
yang kurang lebih sama dengan kebanyakan para ahli theologia sekarang ini, yang ahli dan
hafal sekali tentang firman Tuhan. Tetapi segala pengetahuan itu hanya untuk membuat
dogma-dogma baru, melindungi ajaran agama, membuat tembok menara gading disekeliling
mereka. Dan esensi yang terpenting, pengamalan akan firman Tuhan, hidup menurut teladan
Kristus, tidaklah dilakukan. Tepat sekali yang dikatakan Yesus: "Aku datang untuk orang
berdosa", ya, bukan untuk mereka yang mengganggap dirinya sok suci dan benar sendiri.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka
lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu
berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah
mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud
menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur. (Matius 2:9-11)
Tidak seperti yang seringkali kita saksikan di sandiwara natal yang bercerita tentang
kedatangan orang-orang Majus dikandang tempat Yesus dilahirkan, injil Matius mencatat para
orang Majus itu menemukan Yesus disebuah rumah. Kelihatan disini bahwa keluarga Yusuf
dan Maria telah pindah tempat, tidak lagi dikandang tempat Yesus dilahirkan itu.
Alkitab tidak mencatat ada berapa banyak orang-orang Majus itu, secara tradisi disebutkan ada
3 orang. Hal ini mungkin karena dilihat persembahan yang mereka berikan, emas, kemenyan,
dan mur. Karena adanya tiga macam persembahan sehingga dikatakan orang-orang Majus
yang datang itu ada tiga orang. Tiga macam persembahan itupun kemudian dikatakan
merupakan simbol yang mempunyai arti tersendiri, emas melambangkan kerajaan, kemenyan
melambangkan keilahian, sedang mur melambangkan kematian dan kepahitan.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka
pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. (Matius 2:12)
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