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BAB II 

KAIDAH KENCANA YESUS 

2. 1   Pendahuluan 

 Kaidah Kencana Yesus merupakan bagian dari pengajaran Yesus yang terdapat dalam  

bagian Alkitab, tepatnya Lukas 6: 31. Untuk menerangkan maksud dari Kaidah Kencana Yesus 

ini, maka penulis akan memaparkan secara singkat mengenai konteks historis yang menyertai 

Kaidah Kencana Yesus. 

Terlebih dahulu penulis menghadirkan latar belakang sejarah munculnya Injil Lukas, 

serta pemahamannya di banding Injil Yohanes dan Injil Sinoptik yang lain (Matius dan Markus). 

Menurut penulis, konteks merupakan hal yang penting karena konteks dapat menjelaskan dengan 

baik kondisi kehidupan dunia Perjanjian Baru yang terjadi pada masa itu. Konteks yang 

dimaksudkan penulis berkaitan dengan sejarah penulisan Injil Lukas, dan sejarah di dalam kisah-

kisah Injil Lukas. Namun, penulis lebih menitik beratkan konteks sejarah di dalam Injil Lukas 

sebagai alat bantu utama untuk memahami maksud dari Kaidah Kencana Yesus. 

Dengan demikian, penulis mencoba untuk mendeskripsikan latar belakang sosial yang 

juga dimaksudkan oleh Lukas dalam Injilnya. Latar belakang ini terdiri dari konteks politik, 

ekonomi, dan sosial-budaya yang menjadi bagian dari kehidupan Yesus menurut Injil Lukas. 

Dalam rangka memahami kaidah kencana Yesus yang adalah orang Yahudi, maka pemaparan 

akan konteks kasih orang Yahudi masa itu juga menjadi penting untuk dilihat. Setelah itu, 

Kaidah Kencana Yesus akan dijelaskan dengan definisi, tujuan, serta penafsiran mendalam. 
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Di akhir bab ini, penulis tidak lupa mencantumkan kesimpulan sebagai pemahaman yang 

ringkas namun tetap  mempertahankan keutuhan konteks Kaidah Kencana Yesus (Luk 6:31) dan 

penulis berharap pemaparan dalama bab ini dapat di gunakan untuk proses analisa kritis di bab-

bab selanjutnya. 

2. 2   Sejarah Penulisan Injil Lukas 

2. 2. 1 Penulis 

Mengenai sumber penulisan teks-teks tentang ajaran Yesus yang dipakai oleh Lukas, para 

cendekiawan menyebut Q sebagai hipotesa yang lebih awal yang dijadikan panutan Lukas, dan 

tidak terdapat pada Markus. Kelompok Q menantikan kerajaan Allah dalam waktu yang singkat 

(Luk 10:2,9; 11:49-52).21 Q sendiri berisi ucapan Yesus yang mengandung ajaran-ajaran Yesus 

dan  salah  satu  di  antaranya  adalah  Doa  Bapa  Kami.22 Selain itu, Lukas (dan Matius) juga 

menggunakan Markus yang merupakan Injil yang pertama kali di tulis, sebagai sumber penulisan 

cerita-cerita tentang Yesus.23 Penulis Injil Lukas yang di sebut Lukas diduga oleh para ahli 

adalah seorang dokter, yang dianggap sebagai sejarawan berkelas dan memenuhi standar 

penulisan historiografi kuno yang terbaik. Lukas menulis dengan gaya Yunani yang bagus, tetapi 

di saat yang bersamaan, bahasa yang dipakainya mengandung nuansa Yahudi (band Luk 1:5; 

Luk 2:39).24 Penulis sendiri tampaknya seorang warga dunia Yunani.25 Ahli lain menyebutkan 

                                                             
21 Tom Jacobs, Siapa Yesus Kristus menurut Perjanjian Baru, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), 97-98. 
22 Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus : Kesalahan Penyalinan Dalam Perjanjian Baru - Kisah di Balik Siapa yang 
Mengubah Alkitab dan Apa Alasannya (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 10. 
23 Ehrman, Misquoting, 149. 
24 Walker, Peter. In The Steps of Jesus – Edisi Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), 9. 
25 Stefan Leks, Tafsir Injil Lukas (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), 24. 
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bahwa Lukas adalah seorang Yahudi karena pemahaman yang mendalam akan Perjanjian Lama. 

Meski demikian, banyak ahli percaya bahwa Lukas adalah orang non-Yahudi. 26 

2. 2. 2 Waktu Penulisan 

Waktu penulisan Injil Lukas diperkirakan setelah peristiwa penghancuran kota 

Yerusalem pada tahun 70, sehingga penulis Injil Lukas menyusun tulisannya antara tahun 80-90. 

Tetapi, ada juga ahli yang yakin bahwa ia menyusunnya sesudahnya.27 

2. 2. 3 Tujuan Penulisan 

Injil ini dialamatkan oleh penulis Lukas kepada seorang bernama Teofilus (Luk 1: 1-4), 

maka sasarannya yang utama kemungkinan adalah orang-orang Kristen berbudaya Yunani. Dari 

pengantar di awal Injilnya, maka tujuan penulisannya menjadi jelas yakni untuk menolong 

Teofilus dan orang percaya lainnya agar memperoleh pengertian yang lebih baik tentang iman 

Kristen.28 Gaya penyampaian yang dilakukan oleh penulis Injil Lukas adalah memusatkan 

perhatiannya pada kehidupan dan pengajaran Yesus berdasarkan fakta-fakta historis. Jika kita 

menilai isi Injilnya, Lukas nampaknya memiliki sumber-sumber informasi yang intim dan 

langsung, ia mempunyai kontak-kotak pribadi langsung dengan banyak saksi mata dari banyak 

fakta yang ia gambarkan dalam Injilnya. 29 Kelanjutan dari Injil Lukas adalah Kisah Para Rasul. 

 

 

                                                             
26 E. Earle Ellis, The  New  Century  Bible  Commentary  –  The  Gospel  of  Luke (London: Marshall, Morgan&Scott, 
1981), 52. 
27 Leks, Tafsir, 23. 
28 John Drane, Memahami Perjanjian Baru – Pengantar Historis Teologis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 213. 
29 Ensiklopedi Alkitab Masa Kini – Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997), 651. 
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2. 3   Sejarah dalam Injil Lukas 

2. 3. 1   Yesus Menurut Injil Lukas 

 France menulis bahwa kitab-kitab Injil merupakan tulisan kuno mengenai biografi 

seorang tokoh bernama Yesus. Namun, ahli lain mengatakan bahwa kitab-kitab Injil berbeda 

dengan tulisan biografi. Beberapa alasan kuat yang mendukung pendapat kedua ini adalah tidak 

di singgungnya perkembangan kehidupan Yesus secara spesifik seperti yang ditemukan dalam 

tulisan biografi pada umumnya. Kisah mengenai masa kanak-kanak, pendidikan, pekerjaan, serta 

kegiatan Yesus lainnya sebelum Dia berusia tiga puluh tahun sangatlah minim, yang ada 

hanyalah cerita kelahiranNya (disebut hanya dalam dua kitab Injil Matius dan Lukas), serta cerita 

tentang perjalanan ke Yerusalem pada umur 12 tahun (Lukas).30 Sehingga, cukup jelas bahwa 

kitab-kitab Injil menceritakan kisah yang jauh lebih dalam daripada sebuah biografi. Kitab-kitab 

Injil menulis tentang kegiatan-kegiatan Yesus yang menerangkan makna hidup-Nya. Keterangan 

lainnya mengenai eksistensi Yesus dalam dunia bisa ditemukan pada tulisan-tulisan non-Kristen. 

Tulisan sejarawan seperti Tacitus31 dan Yosefus32 menyatakan dengan pasti bahwa Yesus hidup 

dan mengajar di Palestina, menjadi termasyhur sebagai seorang pekerja mujizat, dan disalibkan 

oleh penguasa Roma pada akhir dasa warsa 20-an atau awal dasa warsa 30-an abad pertama 

Masehi. 

                                                             
30 R. T. France, Yesus Sang Radikal – Potret Manusia yang Disalibkan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 186. 
31 Cornelius Tacitus adalah sejarawan Roma. Ia menulis Annals yang menjelaskan tentang penderitaan orang-orang 
Kristen dibawah perintah Kaisar Nero sekitar abad 64 M dan memasukkan pula referensi mengenai penyaliban 
Kristus di bawah Pontius Pilatus pada masa Tiberius. Karena keterbatasan sumber primer mengenai Tacitus, maka 
penulis menggunakan sumber sekunder yaitu Encyclopedia of Early Christianity, NY & London: Garland 
Publishing, Inc. , 1990, 881. 
32 Yosefus adalah sejarawan Yahudi sekaligus panglima pemberontak Yahudi di Galilea pada permulaan dalam 
Pemberontakan  Yahudi  I.  Saat  ia  menjadi  buronan  tentara  Romawi,  ia  menyebrang  ke  pihak  Romawi  dan  
menubuatkan bahwa Vespasianus yang menahannya akan menjadi kaisar berikutnya. Selang 20 tahun, Yosefus 
menulis tentang Perang Yahudi dan buku yang lebih umum tentang sejarah bangsa Yahudi (Antiquities). Karena 
keterbatasan sumber primer mengenai Yosefus, maka penulis menggunakan sumber sekunder yaitu buku Peter 
Walker, In The Steps of Jesus - Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010, 14. 
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Kitab Injil yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini bercerita tentang 

Yesus dengan cara pikir, karakterisasi, dan konteksnya masing-masing. Menurut tradisi, Injil 

Matius di lambangkan sebagai berwajah manusia, Injil Markus sebagai singa yang mengaum, 

Injil Lukas sebagai lembu jantan yang sabar, dan Injil Yohanes sebagai seekor rajawali.33 Asal-

usul simbol-simbol ini dapat di temukan dalam penglihatan nabi Yehezkiel atas panggilannya 

(Yeh 1:4-28), dan penglihatan Yohanes saat ia melihat penyembahan dalam kerajaan surga 

(Wahyu 4). Penjelasan terhadap penyimbolan tersebut dapat ditemukan dalam karakterisasi tiap 

Injil. Menurut Richard Burridge, para ahli menjelaskan bahwa Injil mewakili 4 sumber-sumber 

pengajaran misi kerasulan: Yakobus dalam Injil Matius, Petrus dalam Injil Markus, Paulus dalam 

Injil Lukas, dan Yohanes dalam Injil Yohanes.34 Karakter lain disebutkan para ahli di tinjau dari 

siapa yang diharapkan menjadi pendengar-pendengar Injil: Injil Matius kepada orang-orang 

Yahudi, Injil Markus kepada orang-orang Romawi, Injil Lukas kepada orang-orang Yunani, dan 

Injil Yohanes kepada gereja. Karakter yang cukup penting untuk diperhatikan adalah 

sebagaimana dijelaskan oleh Richard Burridge bahwa tiap injil memiliki karakter yang kuat.35 

Injil Matius dalam gambaran yang manusiawi akan menarik bagi mereka yang memperhatikan 

hukum dan pengajaran, Injil Markus dalam gambaran singa yang misterius akan menolong 

mereka yang memiliki pengalaman akan penderitaan yang gelap, Injil Lukas dalam gambaran 

lembu jantan adalah seruan yang kuat bagi orang-orang yang menuntut pembebasan dari 

penindasan, dan Injil Yohanes dalam gambaran burung rajawali akan mempesona para 

spiritualis. Dengan memahami pemaparan simbolik yang telah dipelajari oleh para ahli ini, 

penulis mendapatkan petunjuk awal untuk masuk ke dalam dunia Injil Lukas yang menjadi fokus 

penelitian. 

                                                             
33 Richard A. Burridge, Four Gospels, One Jesus (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1994), 24. 
34 Burridge, Four, 175. 
35 Burridge, Four, 75. 
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Gambaran Yesus menurut Lukas merupakan gambaran yang paling manusiawi.36 

Menurut penulis, kemanusiaan yang digambarkan Lukas merupakan kemanusiaan yang berbeda 

sifatnya dengan yang dimaksud oleh penulis tradisi-tradisi simbol Injil sebagaimana yang telah 

dipaparkan pada penjelasan sebelumnya.37 Kemanusiaan ini merupakan kemanusiaan dalam 

kaitannya dengan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hal ini dapat dilihat 

dari kisah-kisah dalam Injil Lukas yang mengungkapkan perspektif-perspektif kemanusiaan 

beberapa orang yang dipandang rendah pada saat itu. Sebagai contoh, kisah kelahiran Yesus 

yang diceritakan dari perspektif Maria, kisah mengenai Orang Samaria yang baik hati, dan 

puncaknya pada kisah Zakheus sang pemungut cukai, serta perumpamaan Yesus mengenai anak 

yang hilang yang disambut kembali dengan gembira oleh bapanya. Lukas memberi tekanan pada 

pandangan Yesus yang memasukkan semua orang tanpa terkecuali dalam tujuan pelayananNya. 

Dengan demikian, Injil Lukas adalah sebuah undangan kepada semua orang dari segala latar 

belakang untuk merenungkan bahwa mereka (Yahudi – non Yahudi, perempuan – laki-laki, kaya 

- miskin)  disambut gembira dalam persahabatan dengan Yesus. Selain itu, Lukas menekankan 

kenyataan bahwa Yesus adalah Juruselamat yang mempunyai kuasa ilahi untuk menyembuhkan 

baik nyawa, maupun tubuh seperti yang bisa dibaca pada kisah-kisah penyembuhan dalam Injil 

Lukas.38 

Gelar-gelar yang diperoleh Yesus pada Injil ini juga berbeda dengan Injil lainnya. Para 

murid tidak menyapa Yesus dengan “guru” (Yunani: didaskalos), melainkan dengan “pemimpin” 

(Yunani: epistates) atau “Tuhan” (Yunani: kurios). Demikian juga peranan Yesus sebagai nabi 

(yang harus menderita) lebih dititikberatkan. Gelar Yesus sebagai “juruselamat” membantu 

                                                             
36 Peter. In The, 10. 
37 Menurut tradisi, Matius dilambangkan sebagai manusia, Markus sebagai singa, Lukas sebagai lembu jantan, dan 
Yohanes sebagai burung rajawali. Ke empat simbol ini melambangkan sifat Yesus dalam masing-masing kitab Injil. 
38 Ensiklopedi Alkitab,  652. 
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Lukas (dan Kisah Para Rasul) untuk menekankan perhatian pada konsep “keselamatan” dan 

“menyelamatkan”.39 Injil Lukas juga disebut-sebut sebagai Injil doa.40 Lukas memperlihatkan 

bagaimana Yesus berdoa ketika mengahadapi saat-saat penting dalam hidupNya. Ia berdoa saat 

dibaptis (3:21), saat memilih kedua belas murid (6:12), pada saat meramalkan kematiaanNya 

(9:18), di atas kayu salib (23:46), dan doa dalam perumpamaan Sahabat pada tengah malam 

(11:5-13) dan Hakim yang tidak adil (18:1-8). 

2. 3. 2   Konteks Politik 

Selama lebih dari 700 tahun, bangsa Israel ditaklukan dan dijajah. Kerajaan Yehuda 

terlalu kecil kekuatannya dibandingkan kerajaan-kerajaan besar yang sedang saling bersaing 

untuk menduduki Yehuda. Israel Utara ditaklukan Kekaisaran Asyur pada tahun 722 SZB. 

Sementara itu,  Israel Selatan jatuh di tangan Babilonia Baru pada tahun 586 SZB, tahun 538 

SZB daerah yang disebut Yehuda ini direbut oleh Kekaisaran Persia, tahun 332 SZB direbut oleh 

Kekaisaran Makedonia, kekuasaan Makedonia atas Yehuda lalu direbut pada tahun 301 SZB 

oleh Kekaisaran Ptolemaik, setelah itu Ptolemaik harus menyerahkan Yehuda pada Kekaisaran 

Seleucid pada tahun 198 SZB, akhirnya tahun 140 SZB, kerajaan Yahudi Hasmonea yang 

dipimpin oleh Yudas Makabe mengembalikan kemerdekaan bangsa Isreal dan dapat berdiri di 

sekitar Samaria dan Galilea.41 Namun, pada tahun 63 SZB, Roma resmi menguasai Yehuda.42 

Pihak Roma pada saat itu belum siap untuk memerintah Kerajaan-kerajaan jajahannya 

secara langsung sehingga mereka melantik raja-raja setempat yang tunduk pada kehendak 

                                                             
39 B. F. Drewes, Satu Injil Tiga Pekabar: terjadinya dan amanat Injil-Injil Matius, Markus dan Lukas (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 2006), 297. 
40 William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari – Injil Lukas (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 5. 
41 Norman K, Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 600. 
42 Norman Perrin, “Jesus and the Language of the Kingdom” Issues in religion and theology 5 (1984): 95. 
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mereka.43 Salah satu raja setempat yang kita kenal adalah Herodes, dan pada masa pelayanan 

Yesus, penguasa yang efektif di Palestina adalah Herodes Antipas,44 salah  satu  anak  Herodes.  

Wali negeri Roma di Yudea tahun 25-36 M, adalah Pontius Pilatus45 yang menurut sumber-

sumber non-Kristen dari zaman itu adalah seorang wali negeri yang keras, bengis, dan yang 

menganggap rendah orang Yahudi. Menurut Yusak Setyawan, situasi politis semacam ini 

merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi para pejabat Romawi di Palestina. Hal ini dikarenakan 

kebimbangan antara membawa aspirasi nasional dan membawa kepentingan Roma, sehingga 

mereka membentuk konsesi agar tidak terjadi pemberontakan. Nyatanya, sebagian rakyat tetap 

melakukan perlawanan.  

Harus diakui bahwa gejolak psikologis dan ideologis yang ditimbulkan pemerintah Roma 

(juga penjajah-penjajah sebelumnya) membawa dampak-dampak tertentu dalam lingkup sosial 

masyarakat Palestina, terutama orang-orang Yahudi. Bagaimanapun juga, penindasan dan 

penjajahan akan mengarahkan masyarakat pada suatu kondisi, pola pikir, dan pengharapan 

tertentu. 

 

 

 

 

                                                             
43 France, Yesus Sang Radikal…, 18. 
44 Saat itu Herodes Antipas menjadi gubernur setengah Yahudi yang tidak di senangi di wilayah Galilea. Ialah yang 
menghukum mati Yohanes (Mat 14:1-11 ; Luk 3 :19-20) 
45 Pilatus (26-36 SM) menurut Yusak B. Setyawan adalah pengganti Valerius Gratus (15-26 SM) dibawah Tiberius 
(14-37 SM) yang memiliki kebijakan untuk memegang kekuasaan penuh, mengendalikan keamanan, menempatkan 
tentara di benteng Antonia, memperketat kehidupan bermasyarakat, memakai kekayaan Bait untuk membangun 
saluran dari kolam Salomo ke Yerusalem.  
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2. 3. 3   Konteks Ekonomi 

Di bawah pemerintahan Roma, maka bangsa Yahudi di Palestina pun harus mengikuti 

berbagai macam kebijakan-kebijakannya, terutama dalam bidang ekonomi. Orang-orang Yahudi 

harus membayar pajak Bait Allah dan pajak-pajak lain agama mereka sendiri, lagi pula dari 

pemerintah Roma ada pajak tanah dan ternak, bea cukai perdagangan dan pengangkutan barang, 

dan melebihi semuanya itu suatu pajak jiwa yang berat. Pajak jiwa itu dikenakan pada semua 

orang secara ketat melalui sensus secara berkala dan selalu menjadi sumber kegelisahan. 

Diperkirakan bahwa jumlah seluruh pajak, digabung Yahudi dan Roma, dapat melebihi 40% dari 

penghasilan orang biasa.46 Selain itu, setiap penduduk provinsi-provinsi wajib memberikan 

pembayaran non-uang. Masyarakat yang kaya diharapkan menjadi tuan rumah bagi para pejabat 

penting Romawi yang lewat di sana, dan siapa pun dapat diminta menyediakan binatang, kereta, 

dan pasokan untuk utusan-utusan khusus atau pasukan militer.47 

Hak untuk pengumpulan pajak jatuh kepada orang-orang yang mengajukan penawaran 

tertinggi. Biasanya orang-orang Roma yang  mengajukan penawaran tertinggi dalam sistem ini, 

berhadapan langsung dengan rakyat yang berada dalam jajaran rendah yaitu orang-orang Yahudi. 

Seringkali, tiap orang membuat kedudukannya menguntungkan bagi dirinya sendiri, dan nama 

“pemungut cukai” dalam bahasa sehari-hari menjadi sinonim bagi pemeras dan orang yang 

bekerja untuk pihak musuh, jarang ada pemungut cukai yang jujur. Pada akhirnya, kebutuhan 

atau lebih tepatnya kewajiban ekonomi yang dibebankan kepada penduduk memancing 

peningkatan transaksi utang-piutang pada masa itu, biasanya diberikan oleh orang-orang di kelas 

atas terhadap sesamanya, atau orang yang ada di bawah kelasnya. Beberapa orang yang tidak 

                                                             
46 France, Yesus …,20. 
47 John Stambaugh – David Balch, Dunia Sosial Kekristenan Mula-mula (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004 ), 87 
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mampu mengembalikan peminjaman mungkin saja harus dipenjarakan (Lukas 12: 58-59) atau 

dengan prosedur lain, mereka harus menjual diri mereka sebagai budak untuk membayar hutang 

sendiri atau hutang keluarganya.48 

Struktur-struktur yang menindas dan tidak adil merupakan gaya hidup yang nampaknya 

wajar namun pada kenyataannya menyiksa dan menghilangkan hak-hak kehidupan orang-orang 

tertindas pada masa itu. Perekonomian menurut penulis merupakan suatu bidang penting yang 

menentukan kebiasaan dan budaya masyarakat. Dengan adanya ketimpangan dalam hal 

penyerahan jatah lapangan pekerjaan, kecurangan dalam sistem perpajakan, ketidakpedulian 

pihak-pihak pemegang kekuasaan, maka masyarakat Yahudi yang miskin saat itu tidak dapat 

berbuat banyak dalam ketidakberdayaanya.  

2. 3. 4   Konteks Sosial – Budaya 

2. 3. 4. 1 Kelas Atas dan Kelas Bawah 

Dari segi kekuasaan, pengaruh, dan uang, penduduk di bawah kekuasaan Roma terbagi 

dalam 2 kategori utama, mereka yang berpengaruh dan mereka yang tidak berpengaruh, mereka 

yang terhormat dan mereka yang sederhana, mereka yang memerintah dan mereka yang 

diperintah, mereka yang mempunyai harta kekayaan dan mereka yang tidak. Bagaikan piramida, 

kategori di kelas atas hanyalah sedikit, sedangkan kategori bawahnya sangat besar.49 Pada 

puncak piramida ini terdapat satu oknum, yakni kaisar, di bawahnya adalah deretan para senator 

yang terdiri dari bekas hakim dan mewakili keluarga-keluarga yang paling terkemuka di Roma. 

Sebuah kelompok lain yang cukup besar adalah equites (ksatria) yang adalah para tuan tanah 

kaya.  Pada tingkat yang lebih rendah, para bangsawan setempat di provinsi-provinsi dan kota-
                                                             
48 Stambaugh, Dunia,79. 
49 Stambaugh, Dunia, 131. 
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kota telah mendapat kekayaan dan pengaruh melalui warisan, bisnis, atau pengangkatan. Mereka 

mempunyai kewibawaan politik sebagai anggota dewan setempat yang tugasnya mengumpulkan 

pajak, mengawasi pelabuhan dan pasar serta menunaikan tugas-tugas kedutaan kepada gubernur-

gubernur dan raja-raja.50 Seperti yang penulis katakan di awal, para anggota kelas atas ini relatif 

sedikit, tetapi karena mereka mengendalikan kekayaan dan kekuasaan politik kekaisaran, mereka 

tetap menonjol. Ditambah lagi dengan bidang tugas militer dan ketertiban umum yang menjadi 

tugas mereka, bahkan peradilan pun harus ditangani oleh anggota dewan ini.51 Tidak 

mengherankan jika mereka menjadi orang-orang yang disegani, bahkan mungkin ditakuti pada 

masanya. 

Mereka yang berada di posisi bawah pada piramida masyarakat ini adalah kelas menegah 

yang besar terdiri dari para pemilik tanah kecil, para tukang dan pemiliki toko dan juga peringkat 

tengah dan bawah warga Negara Romawi di ketentaraan, dari perwira sampai serdadu biasa dan 

veteran. Di bawah para pedagang dan tukang ini adalah orang-orang yang benar-benar miskin, 

yang tidak mempunyai harta milik dan menunjang kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan 

borongan. Sebuah strategi yang dapat dilakukan seorang yang miskin untuk bertahan hidup 

adalah dengan mengingatkan dirinya sebagai bawahan dari seorang pelindung yang kuat, cara 

lainnya adalah mencuri atau mengemis. Di antara para pengemis ini terdapat orang-orang yang 

sakit, buta, lumpuh dan para penderita kusta (Luk 5:12-16; Luk 18: 35-43). Status hukum 

terendah seseorang adalah status budak. Hukum Romawi menganggapnya sebagai sebuah harta 

milik dan diperlakukan tidak lebih daripada sebuah barang dagangan.52 

 

                                                             
50 Stambaugh, Dunia,132. 
51 Ensiklopedi Alkitab Masa Kini – Jilid I1 (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997), 328. 
52 Stambaugh, Dunia,134-135. 
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2. 3. 4. 2 Yahudi dan Non-Yahudi 

Dalam rangka memahami konteks kehidupan Yesus secara utuh, maka penting menurut 

penulis untuk menyertakan gambaran umum mengenai konteks budaya yang turut mengambil 

bagian dalam pembentukan dunia Perjanjian Baru pada saat itu. Helenisme adalah satu di 

antaranya. Helenisasi dimulai dari Aleksander Agung (330 SZB – 130 SZB), dan masih 

berpengaruh sampai 600 ZB.53 Alexander Agung adalah panglima yang kuat hingga mampu 

menjadi kaisar dan menaklukan kerajaan Persia, Mesir, dan Negara-negara yang terletak di 

sebelah timur.54 Ciri-ciri helenisme muncul dalam pemakaian bahasa Yunani, berkembangnya 

filsafat dan agama Yunani, kota pun cenderung di bangun dengan gaya Yunani. Setelah 

Alexander Agung meninggal, Antiokhus menjadi pengganti penguasa Yunani. Berbeda dengan 

Alexander Agung, Antiokhus menerapkan helenisasi yang dipaksakan secara menyeluruh atas 

orang-orang Yahudi sebagai perwujudan dari kekuasaannya. Pada masa itu, semua praktek ciri 

khas kehidupan Yahudi dilarang dan Bait Allah di Yerusalem menjadi tempat peribadahan bagi 

dewa Yunani Zeus. 55 

Akibat dari sistem penindasan dalam ruang lingkup keagamaan Yahudi, maka berbagai 

macam reaksi yang di sampaikan oleh golongan-golongan Yahudi terutama yang beada di 

Palestina. Mereka adalah orang-orang Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot.56 Kaum Farisi merupakan 

kelompok yang memiliki jumlah terbesar, yakni sekitar 6.000 orang pada zaman Yesus. Mereka 

memiliki organisasi nasional dan mereka menambahkan sejumlah besar aturan untuk 

mempertegas pelaksanaan hukum Taurat. Kaum Farisi menolak segala pengaruh kafir secara 

                                                             
53 Yusak B. Setyawan, Hand-Outs Introduction to the New Testament : a Draft (Salatiga: Faculty of Theology Satya 
Wacana Christian University, 2011), 7. 
54 Drane, Memahami, 23-24. 
55 Drane, Memahami,, 37. 
56 Drane, Memahami, 40-46. 
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mentah-mentah dan berusaha mempertahakan kemurnian agama dan kebudayaan Yahudi. Oleh 

karena itu, segala peraturan khusus yang biasanya berlaku bagi imam saja, dijadikan kewajiban 

umum terutama mengenai ketahiran.  Kaum Farisi memiliki pandangan yang khas mengenai 

kedatangan seorang Mesias untuk membela rakyat Yahudi. Berbeda dengan Farisi, kaum Saduki 

merupakan kelompok kecil, namun sangat berpengaruh oleh karena kedudukan mereka di Bait 

Allah di Yerusalem. Pandangan mereka sangat konservatif karena hanya berpegang pada Taurat 

yang diberikan Musa dalam kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, menolak perubahan 

dan penafsiran kembali, dan berusaha untuk tidak menimbulkan persoalan bagi pihak Roma. 

Mereka juga cenderung menyesuaikan diri dengan kebudayaan Yunani, dan oleh karenanya 

berlawanan dengan kaum Farisi.  Berbicara mengenai kaum Eseni, maka tidak lepas dari 

dokumen-dokumen Naskah Laut Mati yang diduga di tulis oleh salah seorang penganut aliran 

ini. Aliran Eseni berpusat di Qumran yang kecewa akan penyimpangan-penyimpangan orang-

orang Yahudi terhadap kesetiaan akan perjanjian Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka hidup di 

padang gurun sambil berusaha mempertahankan tradisi kemurnian agama dan moral. Semua 

kegiatan yang dilakukan kaum Eseni bermakna religius sebagai pengharapan akan datangnya 

Allah yang akan bertindak dan merubah tatanan kehidupan mereka. Sedangkan kaum Zelot 

adalah orang-orang yang sering terlibat dalam tindakan langsung melawan pihak Roma. 

Keyakinan mereka yang utama adalah tidak ada tuan yang lain kecuali Allah, oleh karena itu 

orang-orang Romawi harus di usir dengan cara apapun. Perjuangan mereka dilakukan pada tahun 

6 ZB yang dipimpin oleh seorang pendirinya dari Galilea bernama Yudas. Setelah itu mereka 

melanjutkan perjuangan pada gerakan gerilya tahun 70 ZB. 

Perbedaan-perbedaan di dalam maupun di luar agama Yahudi menimbulkan ketegangan-

ketegangan tersendiri pada masyarakat Palestina pada saat itu. Masyarakat hidup dalam 
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komunitas beragama dan berbudaya yang plural, selain itu juga terjebak dalam sistem kekuasaan 

tertentu. 

2. 3. 4. 3 Laki-laki, Perempuan, dan Anak-anak 

Posisi laki-laki dan perempuan pada masa Yesus tidaklah sama seperti masa kini. Pada 

masa Yesus, sebagaimana tradisi Yahudi, maka budaya patriarkh57 sangat mendominasi 

hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga Yahudi, wanita dipandang di bawah 

kedudukan suaminya, karena wanita di bawah kekuasaan lelaki.58 Kedudukan wanita yang 

rendah ini mencuat pula pada sistem keagamaan, di mana dalam doa pagi, seorang pria Yahudi 

bersyukur kepada Allah karena tidak diciptakan sebagai “seorang kafir, seorang budak atau 

seorang wanita”.59 Posisi anak-anak pada masa itupun di anggap lebih rendah dari pada orang 

dewasa. Peran ayah terhadap anak-anak sangatlah besar, sebagaimana juga tertulis pada hukum 

Taurat. Jika anak-anak melakukan kesalahan, maka ia dimungkinkan untuk mendapatkan 

hukuman dari ayahnya, seperti menjadi budak atau melayani dan memelihara orang tuanya. 

Peran anak laki-laki juga dibedakan dengan jelas terhadap peran anak perempuan. Anak laki-laki 

yang cukup besar akan diambil alih oleh ayahnya untuk diajar. Sedangkan anak perempuan 

hanya bekerja di rumah sampai ia menikah, atau jika berada di kelas orang-orang miskin, ia 

dipekerjakan sebagai budak bagi orang lain. Soal warisan, anak laki-laki sulung mendapat dua 

kali lipat, dan sisanya dibagikan sama rata kepada semua anak laki-laki sisanya, anak perempuan 

pun tidak mendapatkan warisan apa-apa, kecuali dalam satu keluarga tidak memiliki satupun 

                                                             
57 Patriarki berarti rule of the father. Patriarki menunjuk pada sistem yang legal, secara sosial, ekonomi dan politik  
yang mengutamakan kedaulatan laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga. Sistem patriarki ditemukan dalam 
kebudayaan Ibrani,  Yunani, dan Romawi. (Dictionary of Feminist Theologies, Louisville: Westminster John Knox 
Press, 1996, page205) 
58 Ensiklopedi Masa Kini – jilid 2…, 631 
59 Barclay, Injil Lukas, 6. 



23 
 

anak laki-laki.60 Konteks wanita dan anak-anak pada masa itu terlihat tanpa keadilan, hak asasi 

mereka dibatasi oleh hukum-hukum yang dipandang legal, terutama hukum agama yang 

dipegang teguh masyarakat. Pola diskriminasi ini membentuk pembagian kekuasaan terhadap 

pria dan wanita juga anak-anak. Tidak heran jika para murid Yesus marah ketika beberapa orang 

datang membawa anak-anaknya yang kecil untuk dijamah Yesus (Luk 18: 15), karena para murid 

menganggap bahwa anak-anak adalah golongan yang tidak penting jika dibanding dengan orang-

orang dewasa, wajarlah pemikiran demikian karena hal tersebut yang umum terjadi pada masa 

itu. 

2. 4   Kaidah Kencana Yesus – Analisa terhadap ucapan Yesus dalam Lukas 6 : 31 

2. 4. 1   Hukum kasih dan konsep kerajaan Allah dalam konteks Yahudi 

Tindakan etis yang dilakukan oleh Yesus berlandaskan pada refleksi akan realitas pada 

masa hidupnya yaitu hukum-hukum Yahudi yang dipelajariNya. Oleh karena itu, penting 

menurut penulis untuk melihat pemahaman umum orang Yahudi mengenai kasih kepada sesama 

manusia yang tercetak dalam peraturan hidup orang Yahudi sehari-hari. 

Ajaran utama Yudaisme adalah mengabdi kepada Allah dengan menaati Taurat,61 dan 

dengan segenap kemampuan akal budi digunakan untuk mencari selengkapnya kerangka-

kerangka perintah Allah.62 Gambaran tentang jiwa dan semangat hidup rohani orang Yahudi 

dapat ditelusuri dengan melihat Taurat sebagai pusatnya. Taurat itu diterima Musa di Sinai, 

kemudian diwariskan kepada Yosua, dan Yosua mewariskannya kepada para nabi. Para nabi itu 

                                                             
60 Encyclopaedic Dictionary of the Bible – Antiquities, Biographym Geography & Natural History Volume 2 (New 
Dehli : Logos Press, 2004), 570-571. 
61 Kata “Taurat” atau “torah” dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kerja “hora” artinya mengajar, menunjukkan. 
Kemudian, kata “torah” yang berarti “hukum” dipakai untuk meyebutkan segenap Pentateuch (Kejadian, Keluaran, 
Imamat, Bilangan, dan Ulangan). 
62 The Illustrated Bible Dictionary – Volume 2 (Inggris: Inter-Varsity Press, 1980), 829. 
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merupakan kelompok terakhir yang menjelaskan isi Taurat dengan tujuan: agar orang tidak 

sembarangan menilai, agar orang mengajarkan Taurat kepada orang lain, dan agar orang 

membentuk kelompok Taurat.63 Mengenai isinya, terdapat 3 golongan perintah: pertama, 

Dekalog atau kesepuluh Titah Tuhan; yang kedua, misypatim yakni undang-undang hukum sipil 

yang mengatur kehidupan sebagai “warga negara”; dan yang ketiga adalah khuqqim yakni 

ketetapan-ketetapan tentang kebaktian.64  

Perlu diperhatikan juga bahwa pemahaman akan hukum-hukum Taurat idealnya tidak 

lepas dari pentingnya tokoh yang menyampaikan perjanjianNya dengan umat pilihan itu sendiri, 

yaitu Allah. Jiwa dan semangat Yahudi tidak beranggapan bahwa keselamatan itu merupakan 

hasil perbuatan baik yang sudah dikumpulkan orang. Inti pemahaman keselamatan Yahudi ialah 

bahwa ketaatan pada perjanjian menjadi syarat bagi keselamatan yang datang dari Allah. 

Ketaatan kepada peraturan adalah akibat dari ikatan perjanjian, sedang ikatan perjanjian sendiri 

adalah prakarsa Tuhan yang hendak mengasihi bangsa terpilih.65 Pada masa Yesus hidup, 

keyahudian bertemu dengan berbagai macam budaya, Yunani dan Romawi (Hellenis). Sehingga 

sangatlah mungkin untuk beberapa golongan orang Yahudi melakukan Taurat lebih disiplin lagi, 

agar tidak kehilangan jati diri sebagai umat pilihan Allah ataupun sebagai bangsa. Tidak dapat 

dipungkiri, di waktu-waktu kemudian sebagian orang Yahudi tidak melihat kesatuan akan nilai-

nilai yang mendalam pada Taurat dan hubungannya dengan Tuhan dan sesama, hal ini 

mengakibatkan suatu keterpisahan dan kehilangan makna akan Taurat yang sesungguhnya. 

Akibatnya, Taurat berubah sifatnya menjadi adat istiadat yang mati, yang esensinya menjadi 

politis, hukum-hukum Allah menjadi formalitas beragama yang bersifat ritualistis, dan 

                                                             
63 St. Darmawijaya, Jiwa dan Semangat Perjanjian Baru  (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), 20. 
64 J. Verkuyl, Etika Kristen I, Bagian Umum (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 104. 
65 Verkuyl, Etika, 27. 
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mementingkan ego dari masing-masing pelaksana hukum tersebut. Di lain sisi, golongan Yahudi 

lainnya memilih untuk memperlonggar pemahaman Tauratnya agar ia dapat mengejar kemajuan 

di bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan, seperti politik dan ekonomi, seperti yang telah 

tercantum dalam pembahasan sebelumnya dalam konteks budaya. 

Orang Yahudi juga memiliki pemahaman dan hukum yang dapat diberlakukan terutama 

bagi Tuhan dan juga untuk sesamanya, yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikian: 

Ulangan 6 : 5 “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.” 66 

Imamat 19 : 18 “Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam 

terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri; Akulah Tuhan.” 67 

Di tengah-tengah konteks budaya dan sosial yang penuh kekacauan dan penindasan tanpa  

akhir, kelompok Yahudi yang taat akan hukum Taurat tidak henti-hentinya mengharapkan suatu 

pemerintahan Tuhan (YHWH) yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, serta 

menghukum orang-orang yang tidak menyembahNya, suatu pengharapan eskatologi. Konsep 

pengharapan eskatologi ini mengungkapkan kesempurnaan dunia di akhir zaman, dimana Israel 

menjadi umat Allah dan hadirnya Allah serta kebenaran dan keadilanNya. Akhir zaman yang 

diharapkan ini juga merupakan hari penghakiman bagi setiap orang, dan Allah sendiri yang 

menjadi Raja di mana semua bangsa akan menyembahNya.68 Muncul juga karangan-karangan 

yang cukup penting pada masa Yahudi yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah dan 

                                                             
66 Alkitab Terjemahan Baru, Jakarta: LAI, 2004 
67 Alkitab Terjemahan,. 
68 The Encyclopedia of Judaism  (Newyork: Macmillan Publishing Company, 1989), 232. 
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terutama menjadi bagian dari dunia saat Yesus hidup, yakni sastra-sastra apokaliptik. Pada sastra 

apokaliptik tercermin situasi bangsa Yahudi yang sangat tertekan dan teraniaya dan penuh 

dengan harapan akan Allah yang datang dan menghakimi bangsa-bangsa (yang bermusuhan 

dengan Israel).69 Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa itu, agama adalah 

suatu perkara nasional juga. Hal ini menyebabkan pemahaman akan hukum kasih terhadap 

Tuhan (Yahweh) maupun terhadap sesama manusia menjadi sangat eksklusif dan 

berkecenderungan untuk bermuatan politis. 

Penjelasan yang nyata atas pernyataan di atas adalah sebagai berikut: Pelanggaran 

terhadap hukum pertama dalam 10 hukum (Dekalog) merupakan juga pelanggaran terhadap 

pembentukan Kerajaan atau Pemerintahan YHWH yang di sembah oleh orang Yahudi. Hukum 

pertama ini merupakan peraturan untuk melakukan penyembahan kepada satu Allah, yaitu 

Yahweh. Penyembahan yang dilakukan terhadap YHWH adalah wujud dari pengagungan akan 

Tuhan yang satu (monoteis), sehingga orang-orang yang menyembah tuhan lainnya dalam agama 

Yunani atau Romawi berarti membela pemerintahan bangsa lain. Pelanggaran terhadap hukum 

sipil juga berarti pelanggaran terhadap kerajaan Allah yang berhubungan dengan sesama, 

sebagaimana hukum sipil berfungsi untuk menujukkan identitas diri orang-orang Yahudi.70 

Demikian juga, hukum kasih yang terdapat dalam Imamat 19 ayat 18 di atas diterapkan dengan 

tujuan-tujuan politis tertentu. Pada kalimat : “orang-orang sebangsamu” apabila dilihat dari 

bahasa Ibrani dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dapat berarti berarti putra-putra dari 

kalian sendiri, putra-putra dari bangsamu. 71 Pernyataan “sesama manusia” yang dimaksudkan 

dalam hukum ini adalah pertama-tama anggota-anggota dari persekutuan Israel, termasuk orang 

                                                             
69 Jacobs, Siapa, 175. 
70  Verkyul, Etika, 112. 
71 John Joseph Owens, Analytical Key to the Old Testament – Vol.1 (Michigan: Baker Book House Company, 1990), 
516. 
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asing yang hidup di tengah-tengah umat Israel, namun kemudian semakin dipersempit sehingga 

menjadi orang-orang Israel dan proselit-proselit.72 Proselit yang dimaksud pada konteks ini 

adalah orang-orang dari bangsa lain yang mengambil bagian dalam peribadahan bangsa Yahudi, 

meski demikian, mereka tetap dianggap berbeda asal dan keturunan. Jelas tersurat bahwa, hukum 

mengasihi Allah dan sesama versi bangsa Yahudi mengikat dalam lingkup-lingkup yang sangat 

sempit dan etnosentris. 

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pada masa itu, Hukum Taurat disadari 

ataupun tidak disadari telah bermuatan politis-teologis yang monoteis. Demi mewujudkan 

pemerintahan Kerajaan Israel yang diperintah langsung oleh utusan Allah, sebagaimana telah 

menjadi harapan eskatologis bangsa Yahudi, maka pemaknaan akan hukum-hukum Taurat 

dimaksudkan untuk tujuan-tujuan politis tertentu. Penafsiran akan datangnya kerajaan Yahwe  

dipahami dalam konteks dan kebutuhan bangsa Yahudi secara pribadi, yakni untuk menjadikan 

dunianya tanpa penindasan, tunggal, dan berjaya seperti Kerajaan Daud. 

Merupakan suatu kewajaran jika hukum ini dilihat dan diterapkan pada konteks Yahudi 

yang merdeka, memiliki daerah kekuasaan sendiri, di mana hanya orang-orang Yahudilah yang 

berdiam dan hidup didalamnya sebagaimana bangsa Israel yang berjaya pada masa lampau. 

Namun, Yahudi pada masa Yesus berkarya adalah Yahudi yang terjajah, bertemu dengan banyak 

bangsa dan budaya. Keadaan seperti ini mengharuskan para penafsir Taurat memikirkan rumusan 

interpretasi yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai kasih kepada sesama, penfsiran baru 

ini idealnya tetap mampu untuk menghadirkan kerajaan yang diperintah oleh Tuhan. Hal inilah 

yang sedang di usahakan oleh Yesus pada masa itu, yakni hadirnya Kerajaan Allah yang bebas 

dari kepentingan-kepentingan politis. 

                                                             
72 Henk ten Napel, Jalan yang Lebih Utama Lagi- Etika Perjanjian Baru  (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 2006), 34. 
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2. 4. 2   Hukum Kasih Yesus dan konsep Kerajaan Allah di dalam Kaidah Kencana 

Ayat Injil Lukas yang menjadi acuan utama dalam pembahasan bab ini adalah ayat yang 

muncul juga dalam Injil Matius dan merupakan bagian dari Khotbah di Bukit. Sehingga, dapat di 

duga bahwa ayat ini berasal dari sumber yang sama yang dimiliki oleh Matius maupun Lukas, 

yakni dokumen Q, yaitu sumber yang berisi ucapan-ucapan Yesus.73 Kristologi dari Q sendiri 

adalah pewartaan Yesus mengenai Kerajaan Allah.74 Maka adalah baik jika penulis memaparkan 

secara singkat mengenai konsep Kerajaan Allah Yesus. 

Hukum Kasih dan Etika Yesus tidak bisa dilepaskan dari konsep Kerajaan Allah yang 

dipahami oleh Yesus. Konsep mengenai Kerajaan Allah yang tadinya dipahami secara ekslusif 

oleh orang Yahudi diperluas menjadi dinamis dan memenuhi seluruh kosmos oleh Yesus 

menurut Injil Lukas. Pekerjaan Yesus berpusat pada teologi ini, dimana Ia merupakan pewarta 

Kerajaan Allah sekaligus sebagai isi dari pewartaan yang utuh dan penuh.75 Kerajaan Allah 

bukan hanya pengertian yang dipahami jauh dan mengambang, namun juga berada di kondisi 

kini dan di sini (Lukas 17:20-21). Oleh karena itu, etika Yesus bersifat eskhatologis yang sedang 

mewujud dan theosentris. 

Lukas 6 ayat 31 tertulis demikian: “Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat 

kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.” 

Ayat ini disebut sebagai Kaidah Kencana dalam bahasa Indonesia dan golden rule dalam 

bahasa Inggris.76 Di dalam Matius, Kaidah Kencana ini dinyatakan sebagai kesimpulan dari 

                                                             
73 Dictionary of Christian Ethics (Philadelphia: The Westminster Press, 1967), 136. 
74 Jacobs, Siapa, 98. 
75 St. Darmawijaya, Jiwa, 165. 
76 Kata Golden Rule muncul pertama kali di Inggris sekitar pertengahan abad 16 M. Di dalam terjemahan bahasa 
Jerman disebut goldene Regel, dan dalam bahasa Belanda disebut de gulden regel. Kaidah Kencana sendiri muncul 
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hukum Taurat dan kitab para nabi (Matius 7 : 12). Setelah Kaidah Kencana, Matius meletakkan 

perupamaan mengenai orang yang bijak dan yang bodoh yang sedang membangun rumah 

(Matius 7 : 24-27), sebagaimana Matius menegaskan pentingnya kebijaksanaan sebagai bagian 

dari citra Yesus. Dalam konteks Matius, Kaidah Kencana dilihat sebagai practical wisdom 

(kebijaksanaan yang praktis).77 Meski berbeda dalam hal penggambaran akan diri Yesus, Kaidah 

Kencana Matius dan Lukas memiliki pola yang sama yaitu merupakan hubungan timbal balik 

antara diri sendiri dan diri orang lain.78 Namun, dalam pemaparan berikutnya akan dijelaskan 

bahwa pola Kaidah Kencana Yesus adalah suatu ajakan yang lebih dalam dari sekedar hubungan 

timbal balik. 

Dalam Lukas, ayat ini ditemukan dalam pengajaran Yesus yang berada satu rangkaian 

dengan konsep mengasihi musuh, tidak membalas perbuatan jahat, dan perumpamaan orang 

Samaria yang baik hati. Konsep pengajaran Yesus tentunya mengacu pada hukum kasih Yahudi 

yang dipahaminya sebagai seorang Yahudi. Namun tampaknya, Yesus telah mengembangkan 

pemahaman akan kasih menjadi lebih luas dan mendalam dibandingkan tradisi-tradisi 

keyahudian pada masa itu. Kisah mengenai orang Samaria yang baik hati ini menjadi titik 

pandang yang lebih luas untuk menjawab pertanyaan kepada siapa orang-orang Yahudi harus 

mengasihi dan mengampuni. Orang Samaria adalah orang di luar suku Yahudi yang berbelas 

kasih terhadap orang yang bukan bersuku Samaria namun sedang mengalami kesulitan di hari 

Sabat. Perumpamaan ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa orang asing sekalipun 

termasuk dalam pengertian sesama yang harus dikasihi, ditolong dan diperhatikan. Yesus 

memperluas cakupan kasih kepada sesama yang dipahami secara sempit oleh bangsa Yahudi 
                                                                                                                                                                                                    
dalam ungkapan-ungkapan tokoh keagamaan-keagamaan lain seperti Confucius, Buddha, Rabbi Hillel (Baker’s 
Dictionary of Christian Ethics, Michigan: Baker Book House Company, 1973 : 266-267). 
77 Keith D. Stanglin, “The Historical Connection Between The Golden Rule and The Second Greatest Love 
Command” Journal of Religious Ethics 33.2 (2005): 366. 
78 Stanglin, “The Historical”, 364. 
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pada saat itu. Yesus sendiri mengakui peraturan-peraturan hukum Taurat, namun Ia memberikan 

penafsiran baru yang lebih kritis akan fungsi Taurat.79 Hukum-hukum yang dibentuk oleh kaum 

Farisi hanya menghilangkan makna Taurat yang sesungguhnya. Yesus menjadikan kehendak 

Allah lebih utama daripada adat-istiadat yang menghalangi hadirnya Kerajaan Allah yang penuh 

kasih. 

Dengan memperhatikan konteks masyarakat pada masa Yesus, maka Kaidah Kencana 

dalam Lukas lahir dengan tujuan-tujuan berikut: (1) Penggenapan dan pengharapan akan 

Kerajaan Allah yang adil (2) Persahabatan80 bagi kaum terpinggirkan (3) Penegasan nilai-nilai 

perdamaian universal. 

Kerajaan Allah merupakan tema utama dari tindakan etis Yesus. Kerajaan Allah yang 

hendak dinyatakan Yesus adalah suatu refleksi yang bersifat spiritual, yaitu kasih dan perjanjian 

Allah kepada umatNya. Kerajaan Allah itu idealnya bersifat kasih, adil, dan membebaskan. 

Kerajaan Allah menjadi sikap hidup Yesus karena Allah sendiri telah mengaruniakan kasih dan 

keadilanNya sepanjang perjalanan sejarah kehidupan orang Israel.81 Menurut penulis, Yesus 

adalah tokoh yang sangat erat dengan Allah, berusaha memahami dan mewujudkan kehendak 

Allah dalam konteks masyarakatNya, sebagaimana yang Yesus telah wartakan mengenai dirinya 

menurut Kitab Suci (Luk 4: 18-19). 

Yesus dalam hidupNya menjalin persahabatan bersama orang-orang yang hina dan 

termarginalkan. Kasih dan keselamatan bagi yang terhilang terwujud pada penyembuhan dan 

                                                             
79 Napel, Jalan, 28. 
80 Penulis memakai istilah “persahabatan” sebagai pemahaman utuh mengenai hubungan antar sesama yang tulus 
dan mendalam. Di dalam persahabatan, terdapat pembebasan, rasa pengertian, dan kasih yang bersedia untuk 
berkorban. 
81 Napel, Jalan, 20. 
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pelayanan bagi mereka yang buta, sakit dan mati.82 Penyembuhan bagi orang-orang yang cacat 

fisik ini tidaknya hanya merubah kondisi jasmaniah semata, tetapi juga mentransformasikan 

status sosial seseorang di dalam masyarakat maupun lingkup agamawi. Orang-orang Yahudi 

yang sehat dipandang lepas dari kutukan, diberkati, dan diperbolehkan menginjakan kaki di 

dalam Bait Allah. Yesus menaruh kepedulianNya juga kepada mereka yang miskin dan 

berkekurangan. AjaranNya adalah berbagi kasih dalam komunitas yang akrab tanpa mengenal 

batas. Meskipun tidak menciptakan sistem perekonomian yang mapan, Yesus menerapkan 

perilaku yang meringankan beban ekonomi suatu masyarakat, yakni tolong-menolong. Gerakan 

Yesus yang berpindah-pindah tempat menjadi khas sifatnya karena juga mengikutsertakan 

masyarakat yang terpinggirkan dan kaum perempuan dalam keanggotaan.83 Persahabatan yang 

terjalin ini merombak sistem penindasan terhadap hak-hak manusia yang dianggap berdosa, 

tanpa derajat, dikucilkan, dan dihina, yakni kaum perempuan, anak-anak, pemungut cukai, dan 

orang bukan Yahudi. Yesus menyembuhkan penyakit wanita (Luk 8: 1-3) dan bahkan bergaul 

akrab dengan wanita pendosa (Luk 7: 36-50). Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai, 

Zakheus (Luk 19: 1-10) dan memberkati anak-anak yang datang kepadaNya (Luk 18:15-17). 

Yesus dalam gambaran Injil Lukas memang menaruh perhatian lebih besar kepada mereka yang 

tersisih dan yang terhilang, sehingga kabar sukacita akan keselamatan dirasakan pula oleh 

mereka yang tidak berdaya. Ungkapan penerimaan dan keselamatan pada sahabat-sahabat Yesus 

ini tercermin pada perumpamaan anak yang hilang dan diterima kembali (Luk 15: 11-32). Yesus 

merombak batas-batas kebaikan dan perbuatan suci dari lingkup kecil menuju kepada lingkup 

yang lebih universal. 

                                                             
82 I, Howard Marshall, Luke : Historian and Theologian (USA: Tha Paternoster Press, 1970), 121. 
83 A. Roy Eckardt, Menggali Ulang Yesus Sejarah – Kristologi Masa Kini (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 52. 
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Sifat yang jelas tersirat pada gerakan dan sikap etis Yesus adalah gerakan yang 

menegaskan nilai-nilai perdamaian.84 Ketika Yesus lebih dalam berbicara mengenai mengasihi 

musuh, Yesus menyatakan mengenai kasih universal yang tidak terbatas pada kaum tertentu, 

namun pada penduduk kafir sekalipun. Nilai-nilai perdamaian nampak dalam pembahasan 

mengenai perbuatan baik harus tetap dilakukan kepada orang yang melukai, merampas hak-hak 

asasi, dan menindas sesamanya (Luk 6 : 27-36). Yesus menolak pemberlakuan kekerasan sebagai 

aksi perlawanan terhadap Roma, sebagai gantinya adalah tindakan pengampunan dan bela rasa.  

Mungkin pada masa itu, anjuran perdamaian semacam ini adalah hal yang tidak mungkin, karena 

kekejaman dan penindasan dalam berbagai bidang oleh para penjajah haruslah dilawan dengan 

pemberontakan. Namun, dengan mengampuni dan menolak menjadi musuh terhadap siapapun, 

Yesus berusaha untuk memutuskan rantai kekerasan yang saat itu giat terjadi. Paling tidak, rantai 

kekerasan dan kebencian akan diperlambat putarannya, apalagi jika perintah untuk berbuat baik 

dan berdoa bagi musuh dilaksanakan. Jika rakyat yang tertindas mencoba membela hak-haknya 

dengan cara yang sama kerasnya dengan penjajah, maka rakyat hanya akan menyulut 

pembalasan dari pihak lawan dan lingkaran setan akan berputar terus menerus.85 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Eckardt, Menggali, 53. 
85 Verne H. Fletcher. Lihatlah Sang Manusia! – Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar. (Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 2007), 305. 



33 
 

2. 4. 3   Tafsiran mengenai Kaidah Kencana Yesus 

Verkuyl menafsirkan Kaidah Kencana ini sebagai sebuah rumusan sederhana yang 

ditunjukkan Yesus mengenai Taurat Yahudi, yakni Taurat bukanlah suatu hal yang sulit dan 

gelap, melainkan terang dan jelas, oleh karena itu yang diperlukan ialah hati yang baru yang 

dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kaidah Kencana ini sebenarnya adalah pengulangan hukum 

yang utama: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”86 Penafsiran Barclay 

terhadap Kaidah Kencana menyebutkan bahwa usaha untuk mempraktekan kasih semacam ini 

membutuhkan anugrah Kristus. Anugrah ini adalah kekuatan bagi manusia untuk melakukan 

inisiatif dari diri sendiri untuk melakukan Kaidah Kencana, karena memang etika Yesus adalah 

etika yang ekstra dalam pengertian menjadi hal-hal yang di luar batas kebaikan umum. 87 

Jika demikian, maka muncul pertanyaan “bagaimana caranya untuk mengasihi sesama?”. 

Maka salah satu ciri utama yang paling konkret adalah berempati atau ber-bela rasa. Bela rasa 

adalah bagian dari citra Yesus yang kuat dan nampak dalam setiap pelayananNya. Bagi Yesus, 

bela rasa adalah sifat pokok Allah dan sifat moral utama dari suatu kehidupan yang berpusat 

pada Allah.88 Berbela rasa berarti merasakan sebagaimana Allah merasakan dan bertindak 

sebagaimana Allah bertindak, dalam pengertian memberi dan memelihara kehidupan. Berbela 

rasa adalah wujud yang paling konkret dari perintah “kasihilah” yang dikenal dalam Perjanjian 

Baru. 

Adanya pergeseran mendasar mengenai hukum kasih dalam konteks Yahudi dengan 

hukum kasih Yesus. Hal ini bisa dipahami sebagai wujud transformasi yang dilakukan Yesus 

                                                             
86 J. Verkuyl, Khotbah di Bukit (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 124-125. 
87 Barclay, Injil, 110-111. 
88 Marcus  J.  Borg,  Kali Pertama Jumpa Yesus Kembali – Yesus Sejarah dan Hakikat Iman Kristen Masa Kini 
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 51. 



34 
 

terhadap hukum-hukum Taurat menjadi 2 hal penting, yakni kasih kepada Allah yang digenapi 

pula dengan kasih terhadap sesama manusia. Lukas menekankan hal yang penting untuk 

dilakukan manusia yaitu mengasihi Allah, memusatkan perhatian pada Allah, dan tidak memberi 

tempat pada allah lain seperti mammon (Luk 16: 13). Kasih kepada Allah berhubungan erat 

dengan kasih kepada sesama manusia. Ketika manusia hanya mementingkan Allah dan tidak 

menyembah mammon, maka uang dan materi tidak akan menjadi idola dalam kehidupan 

manusia. Hasrat dan keyakinan ini akan membantu manusia untuk lebih muda membagikan 

miliknya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam pengertian yang mendalam, kasih akan 

Allah akan memudahkan manusia untuk mengasihi sesamanya.89 

Penafsir lain memberikan gambaran yang negatif mengenai “Khotbah di bukit”. Menurut 

Emil Brunner dan Runestam, tuntutan-tuntutan etis Yesus melebihi kemampuan manusia untuk 

melakukannya. Sehingga, tuntutan etis tersebut dimaksudkan untuk mengingat betapa berdosa 

dan terbatasnya manusia-manusia ini. Lebih jauh lagi, mereka menafsirkan tuntutan etis Yesus 

sebagai hukuman yang radikal atas seluruh kehidupan manusia dan tidak ada maksud lain 

kecuali mau membawa manusia kepada Yesus dengan doa yang memohon pengampunan dosa.90 

Hidup dalam konteks keagamaan Yahudi yang kuat, Yesus menurut penulis mencoba 

untuk menerobos batas-batas hukum Yahudi yang sempit dan ekslusif. Tampak jelas dalam 

munculnya Kaidah Kencana Yesus yang masuk dalam satu perikop di mana terdapat ungkapan 

yang lebih mendalam untuk mengasihi musuh. Dalam pengajaranNya kali ini, menurut penulis, 

Yesus berbicara mengenai sikap hidup yang universal dalam segala bidang kehidupan. Meskipun 

banyak pendapat yang memisahkan Kaidah Kencana dalam bidang-bidang personal saja, namun 

                                                             
89 Andrew Fiala, What Would Jesus Really Do? – The Power and Limits of Jesus’ Moral Teachings (USA: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2007), 36. 
90 Fiala, What Would, 148 
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pemisahan semacam ini mengakibatkan penyempitan bagi makna Kaidah Kencana yang luas 

dalam kehidupan91. 

Dalam penafsiran selanjutnya, seperti yang dikembangkan oleh Andrew Fiala 

menjelaskan 3 konsep utama dalam Kaidah Kencana Yesus. Pertama, konsep keseluruhan 

(universality) dapat diartikan sebagai prinsip moral yang diterapkan pada setiap orang. Konsep 

ketidak-berpihakan (impartiality) adalah nilai yang ke dua dan disertai dengan  konsep 

persamaan hak (equality) sebagai nilai yang ke tiga. Di dunia modern Barat, ketiga nilai ini 

dipakai untuk mendasari konsep mengenai hak asasi manusia.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Menurut Friedrich Naumann, khotbah Yesus yang didalamnya termasuk Kaidah Kencana adalah mengenai moral 
perseorangan, tetapi tidak dapat dikaitkan sama sekali dengan moral jabatan. Antara iman, Kerajaan Allah, dan Injil 
tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kuasa, dunia, politik, budaya, dan ekonomi  (Verkuyl, Khotbah di 
Bukit, 141-142). 
92 Fiala, What Would, 31. 
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2. 5   Kesimpulan  

 Penulis melihat pergesaran demi pergeseran yang tejadi terhadap pemaknaan suatu 

hukum agama. Pergeseran paradigma ini terjadi karena perubahan pada kondisi sosial dan 

bermasyarakat. Bangsa Yahudi yang memahami konsep kasih pada masa kejayaan tentu berbeda 

dengan bangsa Yahudi yang memaknai konsep kasih pada masa penjajahan bangsa lain. Konteks 

sejarah ini yang menurut penulis penting untuk diperhatikan dan menjadi bahan analisa 

selanjutnya. 

 Pada akhirnya, setelah memahami konteks politik, ekonomi, sosial dan keagamaan pada 

masa Yesus, penulis tiba pada pemaparan yang menyeluruh mengenai konteks Kaidah Kencana 

Yesus menurut Injil Lukas. Kaidah Kencana Yesus yang ditonjolkan oleh Lukas adalah suatu 

sikap etis Yesus. Sikap etis ini adalah hasil dari refleksi spiritual akan Kerajaan Allah, dan 

dinyatakan dalam tindakan persahabatan yang universal pada semua orang, serta mewujudkan 

nilai-nilai perdamaian bagi konteks masyarakat yang lebih luas meski dalam masa penjajahan 

Roma. 

 Etika Yesus adalah etika yang paling sesuai dan kontekstual pada masanya, namun untuk 

beberapa dekade ke depan, dunia diperhadapakan pada konteks yang jauh berbeda dengan 

konteks dunia Perjanjian Baru. Tidak dapat di pungkiri bahwa nilai-nilai universal yang 

terkandung dalam Kaidah Kencana Yesus, menurut penulis dapat dijadikan suatu langkah awal 

bagi etika baru yang lebih dalam dan konkret untuk bumi masa kini dan di sini. Konsep ini 

jugalah yang menjadi pedoman bagi Hans Küng untuk meneliti Etik Global. 

 


