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Abstrak  

Yesus Kristus, sejak inkarnasi-Nya sebagai manusia telah memberikan pengaruh yang 

signifikan bagi dunia. Kehadiran-Nya di dunia pada akhirnya memunculkan berbagai 

penafsiran tentang-Nya hingga masa kini. Ada yang menerima dan mengakui-Nya sebagai 

Tuhan dan Juruselamat, ada yang sekadar menganggap-Nya sebagai seorang guru moral biasa, 

manusia yang bijaksana, filsuf, orang sinis, dan yang lebih radikal dari semua itu adalah 

pandangan bahwa Yesus penghujat, buta huruf, seorang penipu, dan dapat melakukan 

kekeliruan berpikir dan berargumentasi. Pandangan yang terakhir ini adalah pandangan yang 

menjadi topik yang melatarbelakangi penelitian di dalam tesis ini.  

Yesus dianggap dapat melakukan kekeliruan dan bersedia mengakui dan mengubah 

pendapat-Nya yang keliru. Bukti dari kekeliruan berpikir dan berargumentasinya Yesus dapat 

ditemukan di sepanjang kitab-kitab Injil. Implikasinya, Yesus memiliki penalaran yang buruk. 

Penulis menggunakan pendekatan apologetis-logis untuk menjawab pandangan ini.  

Secara apologetis, penulis meneliti hubungan Yesus dan logika, mencakup Yesus Logos, 

presuposisi yang Yesus miliki, dan metode pengajaran-Nya yang mencakup bagaimana 

penggunaan retorika oleh Yesus, apakah jenis propaganda yang Yesus gunakan, mengulas 

kontradiksi pengajaran Yesus, dan menunjukkan konsistensi Yesus. Secara logis, penulis 

mengulas beberapa narasi dalam kitab-kitab Injil yang diklaim menunjukkan kekeliruan 

berpikir Yesus.  

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Yesus tidak melakukan 

kekeliruan dan kesalahan dalam tindakan dan komunikasi, argumentasi, pengajaran-Nya. 

Yesus memang tidak mencetuskan sebuah teori atau rumus atau metode logika tetapi Ia 

menerapkan prinsip dan aksioma berpikir secara total dalam pengajaran-Nya. Ia adalah Sang 

Penalar dari Asia yang memberikan pengaruh demikian besar bagi kekristenan dan dunia pada 

umumnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penulis akan membahas secara berturut-turut dalam bab ini mengenai: Latar belakang 

masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

manfaat penelitian, hipotesis, dan kajian literatur.  

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Argument merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap pengungkapan pendapat. 

Argumen diungkapkan karena memiliki latar belakang pemikiran dari seseorang. Setiap orang 

yang mengelaborasikan presuposisi-presuposisi menjadi serangkaian argument, akan berupaya 

membangun dasar-dasar argumennya tersebut pada premis-premis yang memenuhi kriteria 

valid dan sound.  Alasan selalu ada di balik setiap argument yang ‘dilontarkan’ menjadi 

pemikiran yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Ketiadaan alasan pemikiran atau 

premis-premis itu membuat sebuah argumen menjadi tidak berarti dan itu tidak mungkin sama 

sekali. Lingkup percakapan sehari-hari, ruang-ruang diskusi, diskursus-diskursus, perdebatan-

perdebatan, karya tulis ilmiah, dan mimbar-mimbar akademik, menuntut keberadaan validitas 

dari argumen-argumen yang diungkapkan.  

Validitas argumen sangat terkait erat dengan studi tentang logika. Keduanya tidak dapat 

terpisahkan. Studi logika dan penggunaannya telah berlangsung sangat lama sejak masa 

Yunani Kuno. Thales adalah orang yang pertama kali memperkenalkan logika induktif dalam 

penalarannya terhadap alam semesta (Hariyadi 2013). Socrates, Plato, Aristoteles adalah tokoh-

tokoh yang berperan dalam studi awal mengenai logika. Filsuf Aristoteles sangat berkosentrasi 

dalam mengarahkan perhatiannya pada studi logika, yang terkait dengan silogisme, logika 

deduktif, dan law of logic.  Clark berpendapat di dalam bukunya, “Aristotle memberi perhatian 

pada logika dengan begitu rinci sehingga pada saat ini kita menyebutnya dengan logika 

Aristotle” (Clark 2014, 70). Studi logika pada masa tersebut sering kali disebut dengan istilah 

logika klasik atau logika tradisional.  

Ketertarikan terhadap bidang studi logika semakin berkembang sejak periode tersebut. 

Sekitar abad ke-19 hingga 20, logika mulai disandingkan dan digunakan dengan simbol-simbol 

matematis. Perkembangan pada masa ini biasanya diklasifikasikan ke dalam logika modern. 

Misalnya George Boole dengan logika simboliknya dan penyempurnanya di abad ke-20 yaitu 

Betrand Russel (Clark 2014, 71). Para ahli mencoba mengolaborasikan logika tradisional dan 

logika modern untuk mempelajari dan menerapkan penalaran logis.  

Studi penalaran logis ini berkembang dengan pesat. Jangkauannya mencapai segala aspek 

studi lainnya. Ranah Teologi pun tidak terkecuali. Sejak awal memang para ahli mencoba 

mengkaji data-data Alkitab1 secara logis. Kajian ini tidak hanya dialamatkan pada dogma-

dogma Alkitab tetapi juga pada data sejarah, autentisitas kitab-kitab, dan yang tidak 

ketinggalan adalah historisitas tokoh-tokoh Alkitab. Hasil dari studi itu sangat menarik 

                                                             
1Alkitab yang penulis maksudkan di sini tidak hanya mencakup Alkitab yang diilhamkan secara 

verbal tetapi juga plenary.  Untuk penjelasan mengenai inspirasi Alkitab, lihat Arthur W. Pink 1917; Strong 

1888, 148-55; Crampton 2000, 52-59. Robert G. Ingersoll membuat lebih dari 50 alasan untuk meragukan 

inspirasi Alkitab secara keseluruhan (Ingersoll 2009, 581-607). 



perhatian kaum cendikiawan. Pihak yang satu menggunakan penalaran logis untuk 

menghancurkan presuposisi Kristen dengan stigma-stigma baru; pihak yang lain 

memperkuatnya; bahkan ada pihak lain lagi mencoba mencetuskan konsep-konsep baru (yang 

ambivalen) di kancah perteologian.  

Presuposisi dalam kekristenan memang selalu dialamatkan pada Firman Allah (baca: 

Alkitab), baik sebagai sebuah kebenaran mutlat atau sekadar literatur kajian. Dunia 

perteologian sangat kental dengan pembahasan seputar penekanannya pada iman dan wahyu. 

Iman-beriman, wahyu-pewahyuan menjadi patokan sangat menarik inferensi tentang dogma-

dogma seperti Allah Tritunggal, keselamatan, mukjizat, dan topik-topik teologis lainnya yang 

dinyatakan melalui Alkitab. Begitu pula saat selisik historisitas data dan tokoh Alkitab, iman 

sering kali digunakan sebagai jalan keluar saat logika berpikir lemah [kalua tidak dapat 

dikatakan tidak bisa] dalam memahami yang suprarasional itu.  

Iman dan wahyu pun semakin lama semakin dikontraskan dengan logika. Logika 

dianggap bukanlah patokan untuk memahami Alkitab. Alkitab hanya dapat terpahami dengan 

iman satu-satunya, seperti kecenderungan pemikiran yang sama diperjuangkan oleh Mistisisme 

Neoplatonisme, Pietis, Fundamentalis, dan yang terekstrem yaitu Neo-Ortodoks (Clark 2012, 

48-49). Kontras dengan hal tersebut, gerakan Renaisans datang dengan penolakan terhadap 

iman seutuhnya dan penerimaan akal budi seutuhnya (Clark 2012, ). Pada tingkat terparah, 

(setidaknya menurut penulis), narasi-narasi Alkitab dianggap tidak rasional. Tidak 

mengherankan jika pada akhirnya Bultman muncul dengan teori demitologisasinya untuk 

memahami Alkitab (Susabda 1990, 124-25).2 Atau, kemungkinan lain yang patut 

diperhitungkan dewasa ini adalah bahwa logika merupakan prakondisi dari iman dan iman 

praanggapan adanya pemahaman. Logika memegang peranan penting dalam perkembangan 

iman seseorang sehingga orang akan beriman jika dipengaruhi oleh hukum-hukum logika. 

Seorang penulis lain berpendapat dalam sebuah diskusi mengenai hal ini,  

 

… kalau iman tidak melibatkan pengertian akan suatu pernyataan atau proposisi, kalau 

iman hanya sekadar sebuah perasaan yang tidak jelas, maka iman mungkin bisa ada 

tanpa logika (walaupun kemungkinan itu masih sangat diperdebatkan). Tetapi kalau 

iman tidak dapat lepas dari unsur penertian, maka logika tidak dapat lepas dari iman. 

Tanpa logika, iman tidak aka nada (Budiwijayanto 2012).       

 

Pandangan yang lain berpendapat bahwa meskipun akal budi memampukan seseorang 

untuk menilai sebuah konsistensi dan validasi yang logis, namun akal budi tidak selalu benar 

karena telah terdistorsi oleh dosa (Frame 2010, 22). Dosa membuat kemampuan untuk 

berlogika menjadi “bias against God’s authoritative reasoning” (Frame, 22). Oleh sebab itu, 

tidak mengherankan jika seseorang masih dapat melakukan penalaran yang keliru. 

Pertentangan itu mengantar pada perdebatan panjang mengenai relasi antara iman dan logika.  

                                                             
2Lihat Bultman 1958; 1984; 2000; 2007; Pemaparan terhadap Bultman dan teori-teorinya secara 

singkat dijabarkan oleh Harvey M. Conn dalam bukunya (Conn, 2000, 42-43). J. L. Ch. Abineno 

memberikan ulasan khusus terhadap Bultman dan teologinya sepanjang bukunya (Abineno 1989). Kritik 

tajam terhadap pandangan Bultman dapat disimak misalnya pada pembahasan Bockmuehl mengenai 

Teologi Modern (Bockmuehl 1988).   



Penilaian terhadap konsistensi dan validitas yang logis ini saling kait-mengait dengan 

pendeteksian terhadap adanya sesat piker dalam penalaran. Hukum-hukum logika menjadi 

patokan untuk menilai sejauh mana penalaran yang dituangkan dalam sebuah argument 

terindikasi fallacy. Nathaniel dan Hans memberikan definisi tentang kekeliruan atau kesesatan 

dalam penalaran ini sebagai “…kesalahan dalam berlogika, di mana seseorang melakukan 

kesalahan dalam pemikirannya.” (Bluedorn dan Bluedorn 2013,3). 

Sejak masa Aristoteles hingga para ahli logika modern, aturan-aturan dan beragam daftar 

telah dirumuskan secara baik untuk membantu pendeteksian dan pengklarifikasian terhadap 

sesat piker tersebut. Clark memberikan pendapat menarik mengenai hal ini, 

  

Berpikir, sama seperti kegiatan lainnya, harus tunduk pada peraturan tertentu kalau kita 

ingin melakukannya dengan benar. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan dalam 

berpikir. Kita melakukan lompatan kesimpulan; kita berpegang pada asumsi yang tidak 

ada dasar; kita melakukan generalisasi. Ada bidang yang menyusun daftar kesalahan-

kesalahan ini dan mengungkapkannya sehingga kita dapat mengetahuinya serta 

menjelaskan aturan-aturan untuk menghindarinya. Bidang ini disebut logika. (Clark 2014, 

iii-iv). 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah logika tidak berlaklu bagi 

dan dalam Alkitab? Apakah Alkitab mengandung sesat piker? Bagaimana memahami Alkitab 

dengan logika? Apakah pada tokoh Alkitab tidak menggunakan logika saat mengajar, 

berkomunikasi, dan menyatakan kehendak Allah? Atau, apakah para penulis kitab memiliki 

penalaran yang buruk? Apakah ada kebenaran di dalam logika?3  

Kompleksitas (jika tidak dapat dikatakan keraguan) dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut, dapat memunculkan beragam kritik terhadap Alkitab. Kritik-kritik 

terhadap isi Injil dan auntentisitasnya mengemuka dalam setiap diskusi, baik oleh kalangan 

Kristen sendiri maupun Non-kristen. Salah satu kritik (yang paling mengemuka dan tidak 

pernah habisnya) terhadap Alkitab adalah kritik terhadap Yesus Kristus dan ajaran-Nya. 

Misalnya kritik terhadap kehistorisan Yesus yang digadang oleh James Tabor (Tabor, 2006, 1-

317). Kritik lain (yang paling jelas dan sering) terhadap Yesus adalah perihal natur-Nya4 yang 

dianggap melanggar hukum nonkontradiksi. Berbagai forum diskusi formal maupun informal 

baik dari kalangan Kristen ataupun Islam dan lainnya ikut andil dalam pembahasan mengenai 

natur Yesus ini.  

Yesus kristus sangat fenomenal. Semua tentang dir (natur dan eksistensi-Nya) dan karya 

(pengajaran dan perbuatan-Nya) tidak terlewatkan dari sorotan disetiap saat diskusi dan debat 

dari para ahli hingga kaum awam mengenai Perjanjian Baru, khususnya Injil. Natur dan 

eksistensi-Nya tidak dapat dipisahkan dari pengajaran dan perbuatan-Nya. Semua tentang diri-

Nya: natur, pengajaran, dan perbuatan-Nya, sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) 

menimbulkan kontroversi. Wright berpendapat, “Whatever he said and did must have made 

sense, even if disturbing sense, within that context” (Wright 2009, 31). Berbagai tafsiran 
                                                             

3Mengenai aspek dan perspektif kebenaran di dalam logika, lihat Poythress 2013, 231-99.  
4Natur Yesus ini akan dibahas dengan lebih detail pada bab III. Akan tetapi, penulis mencoba 

melakukan pendekatan terhadap natur Yesus sebagai logos yang ilahi dan manusiawi.   



terhadap ajaran-Nya telah memunculkan perspektif-perspektif baru mengenai Yesus, dari 

sebagai seorang Farisi hingga seorang tukang sulap (Evans 2005, 109).5   

Perspektif-perspektif ini muncul dari kajian-kajian (yang diklaim) logis. Penelitian-

penelitian ini berupaya memecahkan kesulitan-kesulitan terhadap pengajaran6 Yesus. 

Pengajaran dan komunikasi7 Yesus kepada audensi-Nya dapat ditemukan sepanjang kitab-

kitab Injil. Persoalan yang muncul adalah: apakah Yesus selalu benar dan tepat dalam 

berargumen dengan lawan bicara-Nya? Apakah Yesus tidak menyalahi kaidah-kaidah dalam 

berpikir dan berargumen? Apakah argumen Yesus selalu logis dalam setiap komunikasi-Nya? 

 Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan diskusi tentang Yesus dan pengajaran-Nya 

kepada stigma baru. Stigma bahwa Yesus sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) 

melakukan fallacious argument dalam komunikasi dan pengajaran-Nya. Pengajaran-pengajaran 

Yesus dianggap sangat irasional. Yesus bahkan memiliki inkonsisten sehingga berkontradiksi 

dalam pengajaran-Nya. Yesus bisa saja membuat kekeliruan dalam penalaran-Nya. Memiliki 

pengetahuan yang terbatas dalam natur-Nya sebagai manusia. Eben Nuban Timo berpendapat 

seperti ini dalam opininya di Pos Kupang,  

 

Yesus tidak hanya ada di antara okhlos untuk mengajar mereka. Yesus tidak datang 

kepada rakyat sebagai orang yang serba tahu. Ia bersifat terbuka kepada mereka, bahkan 

Ia belajar juga dari mereka. Dalam pertemuan dengan rakyat, Yesus siap membaharui, 

bahkan juga mengubah pendapat dan pandangannya yang semula keliru terhadap orang 

lain. Suatu kali Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang agak berani. Yesus 

menyamakan perempuan itu dengan anjing yang tidak pantas diperhatikan sama dengan 

anak kandung. Setelah perempuan itu mengajukan dasar-dasar yang valid dari 

tuntutannya itu, Yesus segera mengubah pendapat-Nya (Ringe, 1998: 63). Ia 

membenarkan perempuan itu (Mrk. 7:24-30). (Timo, 2008) 

 

Oleh karena Yesus bisa saja keliru, maka tidak mengherankan jika Ia juga dapat 

melakukan sesat pikir dalam berargumen terhadap lawan bicara-Nya. Pada kasus yang sama di 

atas, cara Yesus saat berargumen dengan perempuan tersebut terindikasi sesat dalam 

penalaran. Yesus tidak menjawab argumen dari perempuan tersebut secara valid, sebab Yesus 

                                                             
5Untuk perspektif bahwa Yesus adalah seorang guru lihat Perkins 1990; gambaran dan 

komparasi terhadap Yesus dalam agama Hindu di India, lihat Schouten 2008. Pembahasan Yesus sebagai 

seorang Magic, lihat Voorst 2000, 64-68, 81-122; Band. Gallagher 1982; Stanton 1994, 169-71. Michael E. 

Hattersley juga mengulas kesamaan antar Yesus dan Socrates yang diperbincangkan oleh para ahli 

filsafat dan teologi (Hattersley 2009, 1-182). Ulasan terhadap Yesus dan filsafat-Nya lihat Kreeft 2007; 

Yesus dan hubungannya dengan Essene lihat Cannon 2000; hubungan Yesus dengan Farisi lihat Bowker 

1973. Penafsiran modern lainnya dari kelompok Yesus Seminar yaitu Yesus seorang sinis dapat dilihat 

kajiannya di Evans 2005, 113-38.  
6Mencakup bukan hanya isi ajaran tetapi juga metodologi dan presuposisi Yesus dalam 

memberikan pengajaran.   
7Komunikasi yang penulis maksudkan di sini merujuk pada perbincangan Yesus sehari-hari  

dengan orang lain saat Ia tidak sedang memberikan sebuah ceramah secara formal.  



melakukan serangan terhadap pribadi dan bukan pada pada argumen. Yesus melakukan 

Abusive Ad Hominem dalam hal ini.     

Kekeliruan Yesus yang juga jelas terlihat adalah merujuk  pada otoritas yang salah. Kasus ini 

terjadi saat Yesus melakukan anakronisme dengan menyebut Abyatar sebagai iman besar saat 

Daud tiba di Nob. Menurut Cohn-Sherbok, “Walaupun Yesus sangat familiar dengan 

hermeneutik rabbinik, namun argumen-argumen yang ia kemukakan di sini tidak valid dari 

sudut pandang rabbinik.” (Cohn-Sherbok 1979, 31-41). Lalu, bagaimana jika ditunjau dari sudut 

pandang studi logika?  

Sesat penalaran lainnya secara singkat tampak dalam diskusi-Nya bersama Nikodemus 

(Yoh. 3:1-21). Yesus diindikasikan melakukan sesat pikir Red Herring. Ketika Nikodemus datang 

dan memberikan argumen tentang status Yesus sebagai guru yang diutus Allah, dan tanda-

tanda yang dibuat-Nya adalah buktinya, Yesus malah mengalihkan topik pembicaraan dengan 

membahas perihal hubungan lahir baru dan masuk Kerajaan Allah. Sebuah contoh yang buruk.  

Yesus acap kali melanggar hukum kontradiksi dalam pengajaran-Nya. Untuk 

mendukung asersi ini, seorang penulis Muslim memberikan bukti-bukti kontradiksi pengajaran 

Yesus berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang saling berkontradiksi satu dengan yang lain (Smith t. 

t.).  beberapa data tentang kesalahan Yesus terhadap hukum logika ini, antara lain:  

a. Yesus berkata bawha kesaksian-Nya akan diri-Nya sendiri pada satu sisi tidak valid 

(Yoh. 5:31) tetapk kemudian berkata bahwa kesaksian-Nya untuk diri-Nya sendiri 

adalah sesuatu yang valid (Yoh. 8:14).  

b. Yesus memerintahkan agar saling mengasihi satu dengan yang lain seperti diri sendiri 

bahkan musuh sekalipun sebagai identitas bagi para pengikut-Nya (Mat. 22:39; Mrk. 

12:31; Luk. 6:27-28; Yoh. 13:34-35; 15:12). Namun juga berkata bahwa siapa saja yang 

datang kepada-Nya dan ingin menjadi murid-Nya, harus membenci keluarganya 

(Luk. 14:26).  

c. Yesus berkontradiksi saat berbicara kepada para murid tentang kedatangan-Nya yang 

membawa pedang dan permusuhan ke dalam dunia (Mat. 10:34) tetapi juga 

membawa damai saat berbicara dengan para murid pada kesempatan lain (Yoh. 

14:27).  

 

Kesalahan dan kekeliruan Yesus ini (diklaim) membuktikan bahwa Ia memiliki penalaran 

yang buruk sebagai seorang manusia. Presuposisi Yesus tidaklah selalu tepat dan benar. 

Implikasinya, Yesus adalah seorang manusia biasa yang benar-benar manusiawi. Oleh karena 

Yesus dapat melakukan kesalahan dalam penalaran-Nya, maka tentu pengetahuan-Nya juga 

telah terdistorsi oleh dosa. Argumen-argumen Yesus dalam hal ini invalid dan unsoundness. 

Pertanyaannya, apakah benar demikian? 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis akan memberikan ulasan mengenai 

studi logika dan evaluasi terhadap relasi logika dan iman serta diversitas diskusi tentang 

pengajaran Yesus dalam tesis ini.8 Penulis juga akan mengemukakan kajian solusi yang 

menurut penulis lebih memadai untuk menyelesaikan permasalahan ini.9 Kemudian 

                                                             
8
Akan diuraikan dalam Bab II.  

9
Akan diuraikan dalam Bab III.  



memaparkan beberapa pertimbangan implikasi terhadap kekristenan pada masa kini.10 Pada 

akhirnya, penulis menarik inferensi secara menyeluruh dan mengemukakan beberapa saran 

yang berguna bagi penyelidikan yang lebih luar.11   

                                                             
10

Akan diuraikan dalam Bab IV.  
11

Akan diuraikan dalam Bab V.  


