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Peran Mahamah Agama dlm  Kisah Sengsara
Yesus

• Gambar-besar yang “standar” dalam PB berdasarkan narasi
Markus!

• Para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, bersatu
dalam Mahkamah Agama (dipimpin Kayafas, Imam Agung) -
“mengadili Yesus”: kerahkan saksi-saksi, memvonis hukuman mati
terhadap-Nya, meludahi, memukul dan mengolok Yesus,
menghadapkan dan mempersalahkan Dia di hadapan Pilatus,
menghasut massa utk menuntut hukuman mati atas Yesus,
mengolok-Nya lagi saat Ia tergantung di salib.



Peradilan Mahkamah Agama: ada atau tidak 
pernah “ada”?

• Dua kubu berkaitan dgn  Kisah Sengsara Yesus dalam PB:

• “Sejarah yang diingat” (history-remembered): hasil penelusuruan
jemaat Kristen atas sumber-sumber utk mengetahui apa yg persis
terjadi dengan Yesus? Ataukah:

• “Nubuat yang disejarahkan” (prophecy-historicized) hasil
pencarian ayat-ayat Alkitab (nubuat PL, Mazmur 22, Lagu Hamba
TUHAN dlm Yes 52-53, dll) untuk ‘menciptakan’  sebuah kisah yang 
memenuhi nubuat Alkitab? Dasarnya: Semua pengikut Yesus lari
dan membubarkan diri waktu Yesus ditangkap dan diadili. Jadi: 
dari saat penangkapan itu, sebenarnya tidak ada lagi saksi-mata & 
telinga ! 



Peradilan tdp Yesus: Siapa yg Bertanggung-
Jawab?

• Sejumlah ahli  tidak ada peradilan Yahudi (Sanhedrin). Cerita dalam PB itu 
bias anti-Yahudi dari para penulis/kekristenan perdana. Mengapa? Karena yg 
dikatakan dalam injil tidak sesuai dgn SOP Sanhedrin dalam Mishna. Jadi, 
kematian Yesus seluruhnya tanggung-jawab Roma/Pilatus. 

• Ahli lain  hanya ada peradilan Yahudi (Sanhedrin), yang sejak awal sdh jadi 
target yang hendak disingkirkan. Tindakan & ajaran Yesus mengganggu
kepentingan para petinggi agama Yahudi di Yerusalem/Bait Allah. Yg 
diberlakukan itu bukan aturan dr Mishna (ala Farisi) tetapi dari Taurat (aturan
Saduki, yg dominasi Sanhedrin). Roma hanya eksekutor vonis yg sudah diambil
oleh Sanhedrin.

• Kebanyakan ahli: ada keterlibatan baik petinggi agama Yahudi maupun Pilatus 
dalam kematian Yesus. Demi menjaga stabilitas politik/pajak, “kemurnian” 
agama/ajaran “resmi” Yahudi, juga ‘kepentingan’ para pengelolah Bait Allah.



Prosedur Peradilan: Konflik PB dan Mishnah

• Ke-4 Injil: proses hukum terhadap Yesus dilakukan pada malam
hari menjelang Sabat. Yohanes: pemeriksaan oleh Hanas & Kayafas
terjadi pada hari sebelum perjamuan Paskah. Sinoptik: peradilan
di depan Mahkamah Agama terjadi pada hari yang diawali dengan
perjamuan Paskah. Mishna Sanhedrin 4.1 melarang mengadili
perkara berat pada malam menjelang Sabat atau malam
menjelang hari Raya.

• Yohanes: Imam Besar Hanas sendiri yang menanyai Yesus,
tampaknya tidak ada hakim yg lain. Mishna Abot 4.8 mengutip
perkataan rabi Ishmael ben Jose yang menentang pengadilan yg
dilakukan oleh satu hakim saja.



• Semua interogasi thdp Yesus dalam injil Yohanes dan peradilan di
hadapan Kayafas dalam Mrk/Mat dilakukan pada malam hari. Misnah
Sanhedrin 4:1 menegaskan bahwa kasus-kasus berat harus disidangkan
pada siang hari, keputusan hrs diambil pada siang hari juga.

• Mrk/Mat pengadilan depan Mahkamah dimulai dengan para imam kepala
dan segenap Sanhedrin mencari saksi-saksi melawan Yesus (Mat: saksi-
saksi palsu) agar Dia dihukum mati. Tidak ada nasihat agar para saksi itu
berbicara secara benar, tidak dihadirkan juga saksi-saksi dari pihak
terdakwa (Yesus). Mishnah Sanhedrin 4.1 menegaskan bahwa kasus-kasus
berat harus diawali dengan mengemukakan alasan-alasan yang
meringankan. Menurut Tosepta Sanhedrin 7.5: orang-orang yang kasar
seperti dalam peradilan Yesus itu harus dilarang mengadili kasus-kasus
berat/besar. Jadi, Misnah menuntut saksi-saksi yang jujur dan juga harus
ada saksi-saksi dari pihak terdakwa.



• Mrk/Mat: walaupun kesaksian para saksi saling berlawanan, namun tidak
ada sanksi/tindakan dari Mahkama Agama terhadap mereka. Misnah
Sanhedrin 5.2 menegaskan: kesaksian yg saling bertentangan
membatalkan bukti yg diajukan. Misnah Sanhedrin 11.6 mengatakan
bahwa semua saksi palsu harus dihukum sesuai dengan hukuman yang
dijatuhkan terhadap si terdakwa kalau kesaksian mereka itu benar.

• Dalam Mrk/Mat kata-kata Yesus ttg diri-Nya sendiri dianggap hujat di
telinga anggota Mahkamah Agama. Misnah Sanhedrin 7.5: seseorang
tidak dianggap menghujat, kecuali kalau dia secara eksplisit menyebut
nama TUHAN. Yesus tidak lakukan itu. Kalau Yesus menghujat spt itu,
para anggota Sanhedrin itulah yg jadi saksi. Tetapi kalau mereka menjadi
saksi, mereka tidak boleh sekaligus menjadi hakim.



• Dalam Mrk/Mat (juga Yoh 11:49-53) Imam Besar berbicara pertama dan
menetapkan bahwa Yesus bersalahmey. Ia pun yakinkan anggota
Mahkama Agama utk ikuti pendapatnya, maka “dengan suara bulat
mereka memutuskan bahwa Dia harus dihukum mati” (Mrk. 14:64).
M.Sanhedrin 4.2 menegaskan bahwa dalam mengadili kasus-kasus berat,
hakim yang lebih yunior harus bersuara lebih dahulu daripada yg senior
(agar tdk terpengaruh). M.Abot 4.8 melarang hakim yg satu berkata kpd
hakim yg lain “ikuti pendapatku!”. M. Sanhedrin 4.1: dalam kasus-kasus
berat, kesepakatan bulat antar semua hakim utk menghukum seseorang
justru membatalkan keputusan tersebut (utk hindari kerja-
sama/persekongkolan). Menurut 4.1 juga keputusan atas perkara berat
tidak boleh dilakukan pada hari yang sama dengan pengadilan (agar lbh
matang, mungkin ada ‘novum’/bukti baru).



Kesimpulannya?

• Tidak ada pengadilan di depan Sanhedrin. Karena tidak sesuai aturan 

Pertanyaannya: Apakah semua aturan dalam Mishna (yg dikumpulkan mulai abad
3 M) sudah berlaku pada zaman Yesus? Tidak ada bukti bahwa kaum Farisi
mendominasi Sanhedrin (dalam kasus pembunuhan Yakobus, saudara Tuhan oleh
Sanhedrin thn 62 M, justru orang Farisi yang melaporkan ‘kejanggalan’ kasus itu
kepada pihak Roma, sehingga Imam Agung dipecat.

• Pengadilan Yesus oleh Mahkamah Agama Yahudi itu memang terjadi, tetapi itu
pengadilan yang sesat dan tidak adil.

• Pengadilan di depan Mahkamah Agama itu tejadi berdasarkan aturan kaum
Saduki. Tidak ada aturan Taurat yang dilanggar. Tetapi Taurat melarang
mengadili seseorang pada hari Raya yg diawali oleh perjamuan Paskah (Sinoptik)
atau pada hari persiapan perjamuan Paskah atau sebelum Sabat (Yohanes).



Mahkamah Agama (Sanhedrin) “mengadili” 
Yesus

• Ada di semua Injil (Mrk 15:1; Mat. 26:59; Luk. 22:66; Yoh. 11:47.

• Yosephus: “…hukum kami, yang melarang membunuh seseorang, bahkan
penjahat, kecuali jika orang ini sudah dijatuhi hukuman oleh Sanhedrin”
(Ant.14:9,3).

• Yunani: synedrion  berkumpul bersama. Syn = bersama. Hedra = kursi.
Kata ini dapat menunjuk pada: tempatnya, perkumpulannya, dan
fungsinya sbg mahkamah, peradilan, lembaga yg berkuasa. Kata ini
bahkan dpt digunakan utk perkumpulan dan pertemuan apa saja, baik
yang formal maupun informal.

• Sanhedrin menunjuk pada perkumpulan khusus. Dalam PB  paling
banyak menunjuk pada lembaga-keagamaan/Mahkamah Agama Yahudi
yang tertinggi, yang berkedudukan di Yerusalem. Dalam teks-teks
Yunani, kata boule lebih sering dipakai untuk “mahkamah kota”



Akar Setelah Pembuangan

• Para Imam dan tua-tua (kepala-keluarga dari keluarga-keluarga terhormat) 
biasanya menjalankan fungsi kepemimpinan dan pegadilan. Bdk. Neh 5:17 “150 
penguasa” duduk-bersama Nehemia.

• Yosephus mengutip raja Siria, Antiokhus III menyebut nama “Gerusia” utk 
‘badan’ ini  yg unsur ‘tetap’nya adalah “para tua-tua Yahudi”. Gerusia  dari
kata “geron” (orang tua). Pd zaman ratu Alesandra (76-67 SM): kaum Farisi
berperan.  Tetapi sejak zaman raja Herodes Agung, kaum Saduki (yg terdiri atas 
para imam dan tua-tua Yahudi) berperan penting.

• Aulus Gabinus, proconsul Roma di Siria (57 -55 SM) menata ulang pemerintahan
di Palestina, membaginya atas 5 synedria/Sanhedrin yang bertugas: 
mengumpulkan pajak dan menjaga tata-tertib di wilayahnya masing-masing.  
Selanjutnya, Sanhedrin yg di Yerusalem menjadi yang terpenting dan
bertanggungjawab atas seluruh Palestina, termasuk Galilea. Zaman Herodes
Agung, Sanhedrin di Yerusalem mungkin terbatas mengurus soal-soal keagamaan
saja. 



• Jadi, Gerusia atau Sanhedrin di Yerusalem didominasi oleh: Imam-Imam 
Kepala, imam-imam yg lain, bangsawan kaya/para tua-tua dan Kaum
Farisi (mungkin temasuk Ahli Taurat).  Dalam Kis 5:21 dua istilah ini 
muncul bersamaan: “Sementara itu Imam Besar dan pengikut-
pengikutnya menyuruh Mahkamah Agama berkumpul, yaitu seluruh
majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-
rasul itu dari penjara”. 

• Badan ini (administratif & yudisial) bertanggungjawab utk urusan
keagamaan dan sipil. Keanggotaan, pimpinan, kewenangan, dll, dari
badan ini bervariasi sesuai dengan konteks dan situasi politis.

• Gambaran ini mirip dgn gambaran PB ttg fungsi Sanhedrin dalam
peradilan Yesus, Stefanus dan Paulus.



• Para Imam kepala yang mengontrol persoalan-persoalan nasional. Mereka
mengontrol kegiatan dalam bait Allah, membuat peraturan dan
mengadili perkara. Mereka menjadi penguasa tertinggi saat tidak ada
raja yahudi. Mereka memutuskan melalui sebuah mahkamah (synedrion,
gerousia, boule) yang dipimpin oleh Imam Besar yang sedang menjabat.
Pada abad pertama, anggota Mahkamah ini umumnya: keluarga para
imam yang berkuasa (Saduki), dengan kelompok imam lain, juga para
Ahli Taurat. Mungkin kaum Farisi juga jadi anggota, tetapi tidak cukup
berpengaruh. Saat Sanhedrin menghukum mati Yakobus, saudara Tuhan
(thn 62 M), justru kaum Farisi melapor kasus itu kepada Herodes dan
pihak Roma. Akibatnya: imam besar Ananus dipecat. Kasus ini juga
perlihatkan bahwa, kendati Sanhedrin dipimpin oleh Imam Besar, namum
ia tidak dapat menjalankan kewenanganya tanpa sepengetahuan
pemerintah Roma.



• Kewenangan legislatif dan eksekutif, menyangkut persoalan apa saja yg
penting bagi masyarakat Yahudi: soal hukum, sipil, dan urusan Bait Allah.
Badan ini, khususnya Imam Besar, jadi wakil Yahudi berhadapan dengan
penguasa asing. Jumlah anggotanya 71 orang (70 anggota + Imam Besar)
menurut tradisi/Misnah. Bisa dipercaya, meski tidak ada konfirmasi dari
sumber yg lebih tua.

• Sanhedrin bertugas permanen, meski dalam praktek dapat saja
dimanipulasi (oleh raja Yahudi, Imam Besar, keluarga-keluarga imam yg
kaya, dll). Akan tetapi, dalam kasus-kasus yang didasarkan pada Taurat,
hampir tidak mungkin mengabaikan lembaga-agama ini. Bahkan raja
keras-kepala seperti Herodes Agung pun tetap membutuhkan Sanhedrin.



• Tempat pertemuan mereka mungkin di dalam Bait Allah atau
kompleks Bait Allah. Info dari Mrk 14L53-55 mungkin lebih ttg
“dengar pendapat” sementara, belum pengadikan resmi. Persisnya
dimana sulit dipastikan. Yang jelas, setelah tahun 70 M, Sanhedrin
berpindah ke Jamnia. Dan tahun 118 berpindah lagi ke Galilea.

• Sanhedrin memiliki semacam “polisi”/petugas keamanan (Luk
22:52). Di bawah pengawasan imam-imam kepala. Sesekali mereka
mengadili pedrkara dan mengekesekusi, namun mereka harus
berhati-hati dengan perasaan umat/rakyat, yang biasanya lebih
dekat dgn kaum Farisi ( Yosephus).



Yesus Diadili Sanhedrin? Kesaksian Yosephus

• Testimonianum Flavium(Ant. 18:3.3) dari sekitar than 90-an M.

• “Pada saat itu ada tampil seorang bijak yang bernama Yesus – jika
kita memang pantas menyebut dia seorang manusia- sebab dia itu 
pembuat/pelaku tindakan-tindakan yang menakjubkan, pengajar
umat yang dengan gembira mendengarkannya. Dia meyakinkan
banyak orang yahudi dan yunani…Pilatus menyalibkan dia, atas 
dakwaan (endeiksis) orang-orang terkemuka (protoi andres) di 
kalangan kami…kelompok/klan Kristen diberi nama menurut
namanya, tidak hilang bahkan sampai saat ini…”.



Yesus Diadili Sanhedrin? Keaksian Talmud

 Talmud Babilon (Sanhedrin 43a)  sebelum tahun 200 M.

 “menjelang Paskah, Yeshua, si Nasaret akhirnya
digantung/disalibkan. Sebab selama 40 hari sebelum
dieksekusi, seorang bentara berkeliling dan berseru: ‘Dia
akan dirajam sebab ia melakukan sihir dan menyesatkan
Israel utk murtad. Siapa saja yg mau bersaksi yg baik
tentang dia, silahkan maju utk membela dia’. Dan karena
tidak satupun yg membela Dia, maka dia digantung
menjelang Paskah”. Terasa “polemik” dgn narasi PB.



Tulisan Yahudi lainnya

• Dalam sebuah kutipan dr Celsus (sktr tahun 100 M) orang Yahudi katakan: 
“kami menghukum orang ini (Yesus), yang adalah seorang penipu”, juga 
“ kami mengadili dia, dan memutuskan bahwa dia harus dihukum”.

• Yustinus (abad ke-2 M) mengatakan kpd Tripho, seorang yahudi: “kalian 
menyalibkan dia”. Tripho –yang biasanya membantah Yustinus- justru
menerima tuduhan itu, bahkan menjawab melalui sebuah ironi
‘teologis’: “kalau Bapa berkehendak bahwa dia mengalami semua 
penderitaan itu…berarti kami tidak melakukan apapun yang salah…”.

• Intinya: keterlibatan orang yahudi, khususnya Sanhedrin dlm kematian
Yesus, diterima sebagai fakta historis oleh orang yahudi maupun pengikut
Yesus.

• Baru abad 19 (1866) ada penulis Yahudi yg menyangkal hal itu, dan
menimpakan semua tanggung-jawab pada pihak Roma. 



Tulisan PB di luar Injil-Injil

• 1Tesalonika 2:14-16  tahun 50 an M

• Sebab kamu, Saudara-saudara, telah mengikuti teladan jemaat-jemaat
Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga 
telah menderita dari teman-teman sebangsamu sama seperti yang 
mereka derita dari orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus dan
para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah 
tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi, karena
mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada
bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka 
terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan
sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. 



• Paulus kiranya tahu keterlibatan Yahudi jauh sebelum ia menulis surat ini. Dia
berada di Yerusalem dan membenci pengikut Yesus, tidak lama setelah Yesus
wafat (Gal. 1:13, 18).

• Teologi Paulus ttg kematian Yesus pun didasarkan pada Taurat, dalam Gal 3:13 
dikatakan: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan
menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah setiap orang yang 
digantung pada tiang kayu!”. Paulus mengutip Ulangan 21:23. Pemahaman
seperti ini kurang relevan, jika kematian Yesus hanyalah urusan penjajah Roma, 
tanpa keterlibatan pihak Yahudi. Begitu juga kalimat Paulus bahwa salib adalah
“batu sandungan” bagi orang Yahudi (1Kor.1:23).



Yesus vs Sanhedrin

• Yoh 11:47-53 setelah Lazarus dihidupkan kembali, para Imam
kepala dan orang Farisi “memanggil Mahkamah Agama untuk
berkumpul” dipimpin oleh Kayafas (Imam Besar)  tujuannya
ingin menyingkirkan Yesus, demi selamatkan “seluruh bangsa”.

• Dalam Pengadilan Yesus, injil-injil menyebut Sanhedrin yang
terdiri atas: imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Mereka
menghadirkan para saksi, menjatuhkan vonis, bersikeras di
hadapan Pilatus bahwa Yesus harus dieksekusi (Mat 26:59; Mrk
14:55; 15:1; Luk 22:66; 23:50; Yoh 11:47).



Penangkapan

• Menurut ke-4 Injil: Yesus ditangkap pada malam hari, dlm suasana yg agak
privat, ketika Ia sedang berdoa di Taman Zaitun bersama para murid-Nya. Para
penangkap-Nya adalah,“serombongan orang (Yun. okhlos) yang membawa
pedang dan pentung, suruhan (Yun.‘dari’) imam-imam kepala, ahli-ahli
Taurat dan tua-tua” (Mrk. 14:43;

• Yoh. 18:3 lebih “heboh”: sepasukan prajurit (Yun. speira) dan penjaga-penjaga
Bait Allah (huperetas = para petugas) yang disuruh oleh imam-imam kepala dan
orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. “Polisi” dari
Mahkamah Agama/Sanhedrin (Mrk) diback-up oleh pasukan Romawi (speira 

biasanya 600 anggota! Mungkin gaya “pars pro toto”, atau utk tekankan
‘kehebatan’ si Tersangka (bdk. 30 kg minyak wangi wkt Ia dikubur).

• Mereka tahu tempat Yesus dengan “menyogok” Yudas. Praktek Sanhedrin
kerahkan pasukan besar & menyogok pengkhianat ini juga disinggung oleh
Yosefus utk beberapa kasus yg lain di Abad Pertama. SOP yg lazim.



Persidangan

• Yohanes: Mahkamah Agama sudah sidangkan Yesus in absentia , tanpa para saksi
dalam Yoh 11:47-53. Kayafas, Imam Besar sudah putuskan: lebih berguna
bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini 
binasa. Setelah ditangkap, Yesus hanya diinterogasi secara pribadi oleh Hanas
(18:12-27). Tidak ada pengadilan di depan Kayafas & Mahkama Agama!

• Sinoptik: kata-kata Yesus dijadikan “alat bukti” oleh Mahkamah Agama utk 
menuduh Dia “menghujat” (Mrk 14:63; Mat 26:65; Luk 22:71). Yesus
‘mempersalahkan’ diri-Nya sendiri (bdk.Talmud Babilon Sanhedrin 9b: “tidak 
seorangpun dapat mempersalahkan dirinya sendiri”.). Dalam kisah Injil: 
akhirnya mereka dapat ucapan dari mulut-Nya sendiri, setelah sebelumnya
mencoba menjebak Dia (Mrk. 12:13; Mat. 22:15-16a; Luk 20:20 Ahli-ahli
Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka mengutus
kepada-Nya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka 
dapat menjerat-Nya dalam perkataan-Nya dan menyerahkan-Nya kepada
wewenang dan kuasa gubernur.)



Menghujat?

• Arti: Menghina/tidak menghormati/melecehkan NAMA Tuhan atau 
bahkan “menyebut” Nama TUHAN.

• Imamat 24:16 Siapa yang menghujat nama TUHAN, harus dihukum
mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah. Baik pendatang
maupun warga asli, bila ia menghujat nama TUHAN, harus
dihukum mati. 

• Dalam arti apa Yesus “menghujat Allah?” Pertama, Ia menghina
Allah karena mengkleim diri-Nya sebagai: Anak Allah (Yoh, Mrk, 
Mat), Mesias (Mrk, Mat), atau “Akulah…” (Yoh 8:58-59) atau “Aku 
dan Bapa itu satu” (10:30-31). Soal “identitas”.



• Kedua, kleim bahwa Ia dapat mengubah Taurat Musa, lebih besar dari
Musa, lebih besar dari Bait Allah bahkan mampu merombaknya, serta
melanggar kesucian Hari Sabat (Mat 12:6: “Aku berkata kepadanu: di sini
ada yang melebihi Bait Allah”; Mat 12:8: “ Anak Manusia adalah Tuhan
atas hari Sabat”; “Kamu mendengar…tetapi Aku berkata kepadamu” Mat. 
5). Tafsiran dan praksis Yesus atas Taurat “berbeda” dari ahli Taurat dan
orang Farisi sezaman-Nya (termasuk konsep: halal-haram, kesucian: 
protektif vs ekspansif, dll). Otoritas Yesus juga menjadi isu utama dalam
adegan paling “letal”: pembersihan Bait Allah (Mrk. 11: 27-28).



Vonis

• Mrk/Mat akhiri peradilan di Mahkamah Agama: Lalu dengan suara
bulat mereka memutuskan, bahwa Dia harus dihukum mati (Mrk
14:64; Mat. 26:66).

• Yoh akhiri peradilan in absentia: “Mulai dari hari itu mereka 
sepakat untuk membunuh Dia” (Yoh. 11:53).

• Lukas: Sanhedrin tidak menjatuhkan vonis (tuduhan hujat juga 
implisit saja dalam Luk). Dalam Luk 24:20 baru hal itu 
dieksplisitkan oleh dua murid, dan oleh Paulus dalam Kis 13:27-28. 



Dihadapkan ke Pilatus  pola yg biasa!

• Yosephus dlm Ant.20:5.2: laporan berkaitan dengan orang Galilea yg 
mencemaskan prokurator Tiberius Aleksander (46-48 M). Kedua anak
Yudas, yg pimpin pemberontakan sebelumnya, disalibkan.

• Yosephus dlm War.6:5.3: tentang kasus Yesus anak Ananias  sekitar
tahun 62 M, yang berteriak mengecam Yerusalem dan Bait Allah. Para 
pemimpin agama Yahudi menangkap, mencambuk, lalu menyerahkannya
kepada prokurator Albinus. Karena Yesus ini menolak menjawab
pertanyaan Albinus, ia dilepaskan. Pihak yahudi menerima keputusan itu.

• Dua kasus ini jadi ilustrasi bagaimana hubungan Sanhedrin dan Roma 
dalam menangangi kasus. Dalam kasus-kasus politis (pemberontakan, 
kekacauan) Roma langsung bertindak. Dalam kasus-kasus keagamaan, 
biasanya ditangani oleh Mahkamah Agama, lalu dihadapkan ke penguasa
Roma jika ada tuntutan hukuman maksimal/mati.



Dihadapkan ke Pilatus

• Menurut Yoh 18:31, Sanhedrin tidak dapat mengeksekusi mati seseorang.
Menurut Yosefus: hak Sanhedrin utk eksekusi mati sudah “dicabut 50 tahun
sebelum Bait Allah dihancurkan Roma”. Berarti tahun 30 M, Sanhedrin sudah
tidak berhak menghukum mati.

• Tetapi: mereka dapat mengeksekusi Stefanus, dan Yakobus saudara
Tuhan. Paulus cs juga hampir saja dihukum mati, tetapi diamankan oleh
pasukan Roma.

• Kemungkinan besar: pada masa Yesus, Sanhedrin berhak utk eksekusi
mati utk kasus-kasus tertentu, seperti: melanggar kesucian Bait Allah
(Stefanus, Kis. 6:8-7:60) dan perzinahan (Perempuan berzinah; Yoh. 8:1-
11). Tetapi utk kasus-kasus lain, harus diputuskan oleh Roma, khususnya
kasus-kasus yg oleh Roma dianggap tidak cocok dengan hukuman mati,
seperti: murtad dan penistaan agama/hujat, seperti yg dituduhkan
terhadap Yesus.



Ada “kerjasama” antara Pilatus & Mahkamah
Agama? 

• Ketertiban dan stabilitas diinginkan oleh Roma dan Mahkamah Agama. Ada 
“kepentingan”: pajak lancar, jabatan (Pilatus 11 tahun), juga jabatan Imam 
Besar (diangkat oleh Prefek Romawi). Pilatus dan Kayafas berduet ‘setia’, 
sampai akhir jabatan Pilatus. Jadi, keduanya dapat “bekerja-sama” dgn bagus 
menjaga ketertiban dan kepentingan (Gratus, sebelum Pilatus, 5 x mengganti
Imam Besar!). Jadi, hubungan ‘saling menghargai/menguntungkan’ terjadi.

• Eksekusi mati seorang yg sudah populer di saat Paskah Yahudi (pesta ziarah!) 
beresiko tinggi. Josephus bahkan mengatakan peziarah dapat mencapai 3 juta
orang! Mahkamah Agama sejak awal hindari “kekacauan”. Pilatus juga punya
bbrp pengalaman kekacauan dgn massa yg berkumpul. Maka, eksekusi oleh
Roma dianggap jalan yg paling aman.

• Sekaligus Mahkamah Agama yahudi mendapat “bonus”: dengan dieksekusi Roma, 
berarti Yesus akan disalibkan. Itu sama dgn hukuman bagi orang yang dikutuk
menurut Taurat. Dengan itu, semua kleim Yesus bhw Ia Mesias, Anak Allah, Anak
Manusia, dll, dimentahkan!



Apakah PB anti-Yahudi?

• Yg terjadi adalah “polemik internal” dalam agama Yahudi sendiri. Yesus dan
para lawan-Nya (Mahkama Agama) semuanya orang Yahudi. Perbedaan tafsir & 
praksis atas Hukum Taurat. Tafsiran dan praksis Yesus “mencederai perasaan” 
agama orang Farisi, para Imam Kepala dan ahli Taurat (mereka ini orang-orang 
terhormat dan saleh pada saat itu!!).

• Penolakan dan penderitaan yg dialami Yesus dialami juga, misalnya oleh Nabi
Yeremia, Hamba TUHAN (Yes 52-53), atau si pemazmur (Mzm.22). Semuanya
orang yahudi.

• Setelah tahun 70 M, perlahan-lahan pengikut Yesus dan keyahudian ala rabinis
mulai menjauhkan dan memisahkan diri, jemaat Kristen mulai didominasi oleh
anggota non-yahudi dan mulai disingkirkan dari sinagoga-sinagoga, barulah kisah
sengsara Yesus dibaca dan didengarkan secara berbeda. Pengikut Yesus melihat
penderitaan dan penolakan terhadap mereka sekarang sejajar dengan apa yg 
dialami oleh Tuhan mereka dahulu.



• Bahasa dan perasaan/sentimen pun mulai berubah: “mereka, orang 
Yahudi yang melakukan ini kepada kita/kami, pengikut Yesus. Merekalah
yang paling bertanggungjawab atas kematian Tuhan kita/kami”. Sejak
pengikut Yesus menjadi agama tersendiri, orang Kristen mulai berbicara
kepada orang Yahudi: “pimpinan agama kalianlah yang membunuh Tuhan
dan penyelamat kami”. Lahirlah stempel: deicide dan Christ-killers!

• Matius menimpakan tanggungjawab utama pada “seluruh rakyat” (umat 
Yahudi) yang berteriak “biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan 
atas anak-anak kami” (27:25) Tetapi ini ‘etiologi’ utk peristiwa yg 
SUDAH TERJADI thn 70 M.

• Yohanes sering memakai kata umum “orang Yahudi”. Akan tetapi, tidak 
semua orang Yahudi melawan Yesus. Hanya Sanhedrin dan sekelompok
massa yang dikerahkan untuk mendukung vonis mereka.


