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ABSTRAK 

Inkarnasi Anak Allah mengharuskan keputusan radikal dalam menempuh segala 

konsekuensinya. Tanda yang mem'mbulkan perbantahan seperti telah digariskan menjadi 

nyata dalam fakta penderitaan Anak Allah. Penderitaan jasmani dan rohani yang mencapai 

puncaknya dalam penolakan dari ciptaan terpampang dalam penghakiman Anak Allah. 

Mungkinkah Anak Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Suci adanya dapat terseret dalam 

pengadilan agung? Atas dasar apakah Anak Allah terseret dalam pengadilan agung? Faktanya 

Anak Allah adalah Sang Hakim Agung yang menentukan mati hidup seluruh ciptaan. Dalam 

penderitaan-Nya tidak meniadakan jabatan Hakim yang dimiliki-Nya. Titik balik ini justru 

terpampang bersamaan tepat pada saat Anak Allah di pintu maut. Situasi im' memperlihatkan 

Anak Allah sedang berada pada rapat akbar di pintu maut.  

Menuju rapat akbar mengharuskan kesiapan dan keputusan radikal dalam memasukinya. 

Mental spiritual dikerahkan sepenuhnya. Oleh sebab itu Anak Allah bergumul sangat hebat. 

Pergumulan ini sangat terasa berhubung keilahian-Nya yang Maha Suci tetapi dijadikan dosa 

agar menebus dosa umat manusia. Kemahasucian Anak Allah tidak diterima dalam neraka dan 

peran-Nya sebagai pemikul dosa ditolak dari sorga, dan anugerah-Nya pada umat dihinakan 

oleh umat kepunyaan-Nya. Pemandangan ini terlihat sebagai suasana terisolasi tanpa dunia.  

Allah Yang Maha Adil bangkit sebagai Hakim untuk menghakimi Anak-Nya yang telah 

dijadikan dosa. Kemahasucian Allah mengharuskan-Nya bereaksi menentang Anak-Nya yang 

telah ditimpakan dosa. Allah menyeret Anak-Nya ke persidangan akbar. Dalam 

Kemahakuasaan-Nya memberikan otoritas kepada hakim dunia yang dilakoni Oleh Pilatus 

sebagai representasi penguasa Roma dan kepada Mahkamah Agama. Orang Yahudi, Iblis dan 

alam bangkit menjadi pendakwa. Para prajurit melaksanakan eksekusi. Vonis dij atuhkan: 

Anak Allah harus disalibkan.  

Titik balik pada saat penyaliban itu, Anak Allah yang bertakhta di atas salib, bangkit 

sebagai Hakim. Anak Allah mengoreksi setiap penyimpangan yang texjadi. Anak Allah 

memvonis kedua penjahat di salib itu. Seorang penjahat mendapat anugerah dan diberi hak 

untuk masuk dalam Firdaus Allah. Tetapi seorang lain terlewatkan dalam seleksi ini. Titik balik 

ini menjadi tanda yang tetap bahwa ada rapat akbar akhir.  

Dengan dukungan literatur-literatur yang ada, penulis menuangkan ide penyelidikannya 

dalam bab-bab tesis ini. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai: Latar Belakang Masalah 

(Bab I), Detik-detik Terakhir Menuju Rapat Akbar (Bab II), Anak Allah Dalam Penghakiman 

Akbar di Pintu Maut (Bab III), Implikasi Bagi Orang Percaya (Bab IV), dan Kesimpulan dan 

Saran (Bab V). 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

Penulis dalam tesis ini akan memaparkan latar belakang masalah dan menyusun identitikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan akhimya memuat 

manfaat penulisan.  

A. Latar Belakang Masalah  

Pernyataan dalam Lukas 2:34 berbunyi: “Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk 

menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang 

menimbulkan perbantahan.” Simeon bemubuat untuk menggemakan suatu peristiwa yang 

mengundang banyak perhatian, mencatat sejumlah tanda tanya besar, menelan waktu yang 

begitu panjang untuk menggoreskan dalam helain kertas setiap kata dan perbuatan Yesus yang 

sangat agung itu. John Stott mengatakan bahwa “apa yang dapat dilihat dengan jelas oleh 

orang yang membaca Alkitab, yaitu kehidupan Yesus yang penuh dengan perdebatan.”1 

Nama Yesus dari Nazaret, demikian kata Groothuis, “...menginspirasi devosi begitu 

besar, menimbulkan rasa hormat yang begitu besar atau menimbulkan kontroversi yang begitu 

hebat...selama 2000 tahun, kontroversi mengenal Kristus telah terjadi terus menerus dan 

merajalela tanpa pemah berhenti.”2 Kontroversi ini bahkan tetap berlaku di sepanjang sejarah 

sampai berakhir pada masa penghakiman terakhir. 

Nama Yesus begitu dominan di sepanjang sejarah. Hal ini ditegaskan pula oleh John Stott 

ketika dia mengutip pandapat Jaroslav Pelikan yang menyatakan, “Tidak peduli apapun yang 

mungkin dipikirkan atau diyakini setiap orang secara pribadi tentang Dia, Yesus dari Nazaret 

selama ini adalah sosok yang dominan dalam sejarah budaya Barat....”3 Yesus adalah titik fokus 

dari sejarah dan pada waktu yang sama, Ia adalah Tuhan atas sejarah yang mengatasi dan 

mengendalikan sejarah. Semua ini adalah tinjauan umum mengenai pribadi dan karya Kristus 

selama masih di dunia. Lebih khusus lagi adalah peristiwa penyaliban Anak Allah itu sendiri 

yang lebih banyak mengundang kontroversial sebab hal itu merupakan “misteri terbesar di 

mana Allah yang kekal mati.”4  

                                                             
1R. C. Sproul, Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen, (Malang: Literatur SAAT, 2007), hlm. xix. Sproul 

mengutip pendapat John Stott dari buku yang berjudul Christ the Controversialist.   
2Douglas Groothuis, Yesus di Zaman Kontroversi, (Jakarta: Verbum Dei Books, 2008), hlm. 7   
3John R. W. Stott, Kristus yang Tiada Tara, (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. 1  
4J . I. Packer, Knowing God: Tunlunan Praktis untuk Mengenal Allah, (Y ogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), 

hlm. 53. Packer mengutip pendapat Charles Wesley. Misteri besar tentang kematian Anak Allah dijelaskan dalam 

Pengakuan Iman Gereja Belanda, pada pasal 19: “... kedua tabiat itu disatukan menjadi satu Pribadi sedemikian rupa, 

hingga oleh kematian-Nya pun keduanya tidak diceraikan. Jadi, apa yang diserahkan-Nya ke dalam tangan Bapa-

Nya waktu mati, ialah nyawa kemanusiaan yang sejati, yang keluar dari dalam tubuh-Nya. Sementara itu, tabiat 

keallahan-Nya tetap bersatu dengan tabiat kemanusiaan, bahkan ketika Dia terbaring dalam kubur sekalipun... Dia 

adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati, agar maut dikalahkan-Nya oleh kekuatan-Nya; manusia sejati, 

supaya Dia dapat mati bagi kita menurut kelemahan daging-Nya (diseleksi oleh Th. van den End, dalam buku Enam 

Belas Dokumen Dasar Calvinisme, penerbit BPK, hlm. 34-35)  



Satu titik sejarah yang menjadi titik sentral perhatian manusia di sepanjang sejarah adalah 

peristiwa ‘penyaliban Anak Allah’. Penyaliban adalah “sebagai bagian dari saat yang sentral 

dalam sejarah,” demikian tegas Boice.5 Hal ini sangat paradoksal6 sehingga menjadi titik sentral 

penyelidikan para teolog yang diperdebatkan di sepanjang sejarah gereja. Sungguh ironi yang 

menyedihkan, kata Vanhoozer, bahwa “tindakan pendamaian terbesar, kematian Yesus di atas 

kayu salib, harus menjadi sebuah topik yang menimbulkan pertentangan theologis yang 

tajam....”7  

Perhatian pada salib itu bahkan menjadi sorotan dari berbagaj kalangan dan agama dunia 

karena peristiwa ini menumt kaca mata dunia a mengandung kemustahilan yang sangat fatal 

jika dipertahankan. Seorang penulis Yahudi yang bernama Hans Joachim Schoeps, menyatakan, 

“Berita salib merupakan suatu butir kepercayaan yang mustahil, yang mengurangi kedaulatan 

Allah dan keberadaan-Nya yang absolut (absolute otherness) = suatu butir yang 

menghancurkan dunia.... Jika Allah tidak tahan melihat dengan kesedihan yang mendalam saat 

Abraham mengorbankan putranya, bagaimana Dia bisa menyerahkan Anak-Nya untuk 

dibunuh tanpa menghancurkan seisi dunia?”8 Di kalangan Islam juga sedang maraknya 

membahas pokok penyaliban itu. “Kontraversi tentang kebenaran peristiwa penyaliban Nabi 

Isa atau Yesus tidak hanya marak di kalangan umat Islam. Di kalangan Kristen sendiri, 

peristiwa penyaliban ini juga masih menjadi suatu polemik yang belum ketemu titik temunya,” 

demikian kata Rusydie.9 Kontroversi dalam kalangan Islam yang dimaksud adalah terdapat 

dalam QS 4:157 seperti dikutip oleh Herlianto dalam tulisan Mahmud Yunus, yang 

menyebutkan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi diganti oleh orang lain yang serupa dengan 

Dia:  

Dan karena perkataan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa anak 

Maryam, seorang rasul Allah.’ Padahal bukanlah mereka membunuhnya dan bukan pula 

menyalibnya, melainkan orang yang serupa dengan dia. Sesugguhnya orang-orang yang 

bersalah-salahan tentang Isa itu dalam keraguan, bukanlah dengan pengetahuan, 

melainkan menurut dugaan saja; dan tidaklah mereka itu membunuh Isa dengan yakin.10  

Perihal Yesus tidak mati tetapi diganti oleh orang lain, lebih jauh lagi dalam injil Barnabas 

yang ditulis oleh Fta Marino alias Mustafa de Aranda, mengatakan bahwa yang dikenakan 

                                                             
5James Montgomery Boice, Dasar-dasar Iman Kristen, (Surabaya: Momentum, 2011), hlm. 647 .  
6Paradoks yang dimaksudkan di sini adalah dilihat dari sifat Anak A1lah itu sendiri. Dia adalah Anak Allah 

yang Maha Kudus tetapi mati terkutuk di kayu salib sebagai seorang pemberontak.   
7Kevin J. Vanhoozer, Drama Doktrin; Suatu Pendekatan Kanonik-Linguistik pada Theologi Kristen, 

(Surabaya: Penerbit Momentum, 201 1), hlm. 517.   
8Ajith Fernando, Supremasi Kristus, (Surabaya: Momentum, 2008), hlm. 133. Fernando mengutip dari buku 

Christianity on Trial, karangan Colin Chapman.  
9Salman Rusydie, Teka-teki Turunnya Nabi Isa As, (Yogyakarta: DIVA Press,2001), hlm. 53. Kontraversi 

menurut Rusydi adalah bennula di Getsemani. “Orang-orang yang menentang ketuhanan Isa menyatakan bahwa Isa 

sebenamya bukanlah Tuhan. Sebab, bagaimana mungkin ia disebut Tuhan kalau dia sendiri tidak dapat mengatasi 

ancaman yang sedang diarahkan kepadanya. Lagi pula, pada waktu berada di bukit Getsmani, siapa yang sedang 

diseru oleh beliau dalam doanya? Hal ini menandakan bahwa Isa sendiri tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, 

sebab dalam kondisi seperti itu beliau justru sedang memohon atau berdoa.”   
10Herlianto, Menggugat Yesus, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2008), hlm. 262.   



mahkota duri adalah Yudas Iskariot.11 Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Islam adalah 

tidak mengakui fakta penyaliban Yesus. Pada sisi yang lain, pengikut Ahmadiyah yang 

dianggap sebagai sekte Agama Islam, justru mengakui fakta penyaliban Yesus tetapi mereka 

juga sebatas menganggap Yesus hanya pingsan saja.12 Demikian pula berita dari buku yang 

berisikan perpaduan aneh dari Yudaisme, Kekristenan, Hinduisme, dan Budhisme, karangan 

Nicholas Notovitch yang bexjudul The Unknown Life of Jesus Christ, mengakui adanya fakta 

penyaliban Yesus tetapi penyaliban itu teljadi hanya karena ketakutan Pilatus yang khawatir 

bahwa Yesus akan berontak sehingga dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan.13 

 Menurut Groothuis, “ajaran Zaman Baru menyangkal bahwa Yesus disalib dan dibunuh 

...” dan bahkan “penyaliban Yesus Kristus itu sama sekali bukan ajaran Yesus” (menurut Mark 

L. Prophet dan Elizabeth Clare Prophet).14 Semua hal ini membuktikan bahwa fakta penyaliban 

Yesus akan terus mendapat sorotan dalam sejarah. Dilihat dari sudut pandang dunia, ajaran 

tentang salib terdapat inkonsisten yang sangat fatal, sehingga dapat dikatakan bahwa salib 

adalah suatu kebodohan (bd 1Kor. 1:23). Namun salib adalah hal yang sangat krusial dalam 

kepercayaan orang Kristen. Menurut Rick D. Bannett, “Salib mewakili suatu titik sejarah di 

mana belas kasihan dan keadilan Allah dipertemukan. Ia adalah sarana di mana ideologi yang 

salah dari dunia ini disalibkan bagi kita, dan salib adalah sarana di mana kita diciptakan ham (1 

Kor. 1:18).”15  

Penyangkalan akan kebenaran penyaliban Yesus dalam agama Islam tak dapat dihindari 

karena al-Qur’an sendiri telah mencatat demikian tetapi ada juga pihak lain di luar kekristenan 

dan Islam yang memuat berita itu dimana mereka menyebutnya sebagai fakta sejarah. 

Bagiyowinadi menyebut mereka sebagai “pihak ketiga” yang netral karena berasal dari luar 

kedua agama tersebut. Mereka adalah Flavius Josephus (seorang sejarawan Yahudi), Cornelius 

Tacitus (seorang sejarawan Roma), Lucianus dan' Samosata (seorang fllsuf dan sejarawan 

Yunanj), Mara bar Sarapion (seorang filsuf Stoa dari Syria).16 Keempat tokoh sejarawan dan 

                                                             
11Ibid, 262. 
12Ibid, 263.   
13Groothuis, Yesus di Zaman Kontroversi, hlm. 120-121  
14Ibid, 238.  
15William D. Mounce, Basics ofBiincal Greek, (Malang: Literatur SAAT, 2011), hlm. 261. Mounce memuat 

penjelasan ini dari tulisan Rick D. Bennett, Jr.  
16F . X. Didik Bagiyowinadi, Yesuskah yang Disalibkan? (Jakarta: OBOR, 2011), hlm. 86 90. Cornelius Tacitus (52-

120 M), dalam Annals, 15.44.2-3, mengatakan bahwa “.... Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja 

menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi, untuk menghentikan desas-desus itu dia mengalihkan tuduhan 

dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang 

dibenci karena kejahatannya, Kristus, dari mana nama ini berasal, yang menderita hukuman yang ekstrem 

(dieksekusi) dalam pemerintahan Tiberius, di tangan Prokurator kita, Pontius Pilatus, dan suatu 

ketidakmasukakalan yang banyak mencelakakan, karena ketika dicek pada waktu itu, meletus lagi tidak hanya di 

Yudea, sumber pertama kejahatan ini, tetapi bahkan di Roma, dimana segala kengerian dan kebencian dari setiap 

bagian dunia mendapatkan pusatnya dan menjadi popular. Lucianus dari Samosata (120-180 M) dalam buku De 

Morte Peregrim' menceritakan tentang kematian Peregrinus seorang Kristen “yang masih menyembah orang yang 

telah disalibkan di Palestina”. Mara bar Sarapion, menulis surat kepada anaknya yang menggambarkan kehidupan 

Sokrates, Phytagoras dan Yesus: “Apakah baiknya orang-orang Athena membunuh Socrates, karena perbuatan 

mereka dibalas dengan kelaparan dan wabah? Apakah faedahnya orang-orang Samian membakar Phytagoras, 

karena akhimya negeri mereka seluruhnya terkubur di bawah pasir pada saat itu? Dan apakah manfaatnya 

orangeorang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana, karena kerajaan mereka akhimya direbut dari mereka 



fllsuf tersebut sama-sama memberikan kesaksian yang benar tentang fakta peristiwa 

penyaliban Yesus adalah benar-benar terjadi. Secara khusus, Yosephus menjuluki Yesus sebagai 

seorang berhikmat, pembuat mukjizat, sorang guru, adalah Kristus dan Dialah yang telah 

dinubuatkan oleh para nabi.17  

Para penafsir dan para teolog senantiasa menggumuli perbuatan Anak Allah menjelang 

dan ketika berada di kayu salib. Kebanyakan dari penafsir menjelaskan dengan begitu baik dan 

begitu hidup tentang kisah penyaliban itu. Suasana yang dialami Yesus pada saat di 

Getsernani, suasana pengadilan yang korup dan perkataan Yesus di salib dijelaskan dengan 

begitu bagus. Tetapi ada sisi-sisi tertentu yang belum sempat dilihat oleh para penafsir atau 

mungkin diabaikan karena tidak dianggap perlu, padahal justru yang terlewatkan itu adalah 

suatu hal yang sangat krusial. Klaim ini senada juga dengan pandangan Leon Morris ketika 

menulis tentang salib dan arti salib bagi kehidupan orang beriman, dimana ia mengatakan 

bahwa ada “beberapa aspek mengenai salib belum mendapat perhatian yang sepatutnya dan 

bahwa beberapa dari aspek-aspek itu mungkin berbicara kepada zaman kita lebih efektif 

dibaudingkan zaman-zaman sebelumnya ….”18 Pikiran ini mengarahkan penyelidikan terhadap 

peristiwa sejak penangkapau Yesus dari Getsemani sampai menjalani hukuman gantung pada 

kayu salib. Ketika melihat akhir kehidupan Yesus yang menjalani hukuman di kayu salib, tidak 

dapat tidak membawa pikiran bahwa Yesus sedang menjalani penghakiman atau proses 

pengadilan.  

Kata penghakiman Yesus, langsung mengarahkan pikiran para pembaca Injil pada situasi 

yang dialami Yesus di hadapan pengadilan Pilatus dan Sanhendrin. Hal itu tentu tidak salah. 

Tetapi pernahkah terbesit dalam pikiran pembaca bahwa ada pelaku utama dalam pengadilan 

tersebut? Rupanya pertanyaan ini tidak banyak orang yang melihatnya, sebab peristiwa 

pengadilan Yesus hanya dimengerti dari sudut pandang manusia, apalagi para rasul sendin’ 

tidak menjelaskan hal itu secara eksglisit pada harihari terakhir menjelang penyaliban itu. 

Dalam Injil tidak terdengar suara Bapa dari Sorga yang mengumumkan tentang keputusan 

menghakimi Anak-Nya, sebagaimana pada waktu pembaptisan-Nya dan ketika dimuliakan di 

atas gunung, yang mana Bapa sendiri menyatakan perkenanan-Nya kepada Anak-Nya. Hal itu 

                                                                                                                                                                                                    
dari saat itu? Tuhan dengan adil telah membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orangeorang Athena mati oleh 

kelaparan, orang-orang Samian ditenggelamkan ke laut, dan orang-orang Yahudi disembelih dan dihalau dari 

kerajaannya, sehingga mereka hidup terpancar di manamana. Socrates tidak mati, berterimakasihlah pada Plato; 

demikian pula Phytagoras, karena patung Hera. Demikian juga sang raja bijaksana tidak [mati], karena hukum baru 

yang ia berikan.”  
17Winston A. William Whiston, (Translator), The Work of Josephus, (Peabody: Hendrickson Publishers, 2008), p. 

480. Kata Josephus: Sekarang, di sini berkisar pada masa Yesus ini, seorang yang bijaksana, jika hal itu sah menurut 

hukum untuk menamakannya seorang manusia, sebab dia adalah seorang pembuat pekerjaan yang ajaib seorang 

guru yang sungguh sebagai manusia yang menerima kebenaran dengan perkenanan. Dia menarik baginya banyak 

orang Yahudi, dan banyak orang non Yahudi. Dia adalah [si] Krisrus; dan ketika Pilatus, dengan menyarankan 

pemimpin di antara kita, telah menghukumnya di salib, mereka yang telah mengasihinya mula-mula tidak 

meninggalkannya, sebab dia telah tampak pada mereka dalam keadaan hidup kembah‘ pada hari ketiga, seperti 

nabienabi ilahi telah menubuatkan hal ini dan sepuluh ribu keajaiban yang lain mengenai dia; dan suku Krinten, 

begitu dinamakan darinya, adalah tidak punah sampai pada hari ini (Ant. 18. 3.3)   
18Leon Morris, Salib Yesus, (Malang: SAAT, 2000), him. iv  



dapat dilihat dari sekian banyak tulisan tentang salib hanya terbatas pada penjelasan tentang 

apa itu salib dan apa arti salib bagi kehidupan orang percaya.  

Sub judul tesis ini disebutkan tentang penghakiman Anak Allah. Penghakiman yang 

dimaksud adalah penghakiman atas din' Anak Allah. Penghakiman atas Diri Yesus adalah 

mustahil dilakukan oleh manusia. Yesus adalah Allah sejati; dalam Dia segala sesuatu 

diciptakan, berarti termasuk manusia. Oleh karena itu penghakiman itu hanya bisa dilakukan 

oleh Allah sendiri. “J awaban ultimat untuk pertanyaan, ‘Siapakah yang menyalibkan Yesus?’ 

adalah Allah. Pemikiran ini sangat mengejutkan. Yesus adalah Anak-Nya,” kata John Piper.19 

Allah menghakimi Allah adalah hal yang mustahil. Anak Allah tertuduh sebagai pelanggar 

hukum yang membuat diri-Nya terseret di Pengadilan Agung adalah mustahil juga. 

Kemustahilankemustahilan seperti ini membawa penulis untuk menyelidiki lebih lanjut. Fakta 

yang harus dipegang kuat dan menjadi asumsi dasar adalah peristiwa penghakiman Anak 

Allah sudah terjadi.  

Istilah penghakiman Anak Allah harus dimengerti sebagai penghakiman yang terjadi atas 

Anak Allah dan penghakiman dari Anak Allah. Penghakiman atas Anak Allah dilihat dari 

perspektif oknum-oknum yang mempunyai andil untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus 

atas hasil yang diperoleh dari pengadilan tersebut. Penghakiman dari Anak Allah dilihat dari 

perspektif Anak Allah sendiri sebagai pelaku dalam penghakiman itu. Atau dengan kata lain, 

Anak Allah adalah hakim itu sendiri yang melakukan penghakiman atas si terdakwa. Akan 

tetapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Logisnya sebagaimana bentuk atau cara 

pengadilan dunia yang seharusnya adalah bahwa Yesus “sang terdakwa” hanya menanti 

putusan hakim berdasarkan hasil penyelidikan tentang benar tidaknya perkara yang 

dituduhkan kepada-Nya. Dan Dia hanya diberikan kesempatan untuk membela diri-Nya. 

Dalam kasus Anak Allah, justru setiap perkataan-Nya ketika Dia tertangkap, jawaban-jawaban 

yang diberikan-Nya di hadapan pengadilan dunia dan ucapan-ucapan-Nya di kayu salib, 

menunjukkan bahwa Dia, sesungguhnya adalah Sang Hakim. Bagaimana mungkin Anak Allah 

yang sedang menjalani penghakiman adalah sekaligus menjadi figur Hakim yang memegang 

kebenaran dan memegang otoritas untuk memutuskan perkara mati hidupnya seseorang? 

Jikalau hal ini dilihat dari kaca mata manusia, tidak bisa tidak, dapat dikatakan bahwa hal ini 

menunjukkan suasana pengadilan yang kacau balau. Apalagi putusan sang “hakim terdakwa” 

diucapkan ketika sudah menjalani hukuman dan telah berada di gerbang pintu maut. Dapatkah 

perkataan Yesus di kayu salib disebut sebagai kebenaran? Atau kata-kata itu diucapkan oleh 

seorang yang sekarat sehingga tidak bermakna sama sekali?  

Dari peristiwa penyaliban Anak Allah yang dicermati itu, penulis melihat bahwa pada 

saat itu telah hadir pemimpin agama, anggota bangsa perjanjian, para murid, pemerintah 

dunia, serdadu, penj ahat terhukum, Iblis si pendakwa dan alam, turut serta berperan dan 

menyaksikan peristiwa penghakiman dan penghukuman Anak Allah. Tetapi di luar dugaan 

orang-orang yang turut serta menghakimi Anak Allah, Sang Hakim Agung, Hakim di atas 

segala hakim telah menentukan dan mengendalikan sepenuhnya jalannya putusan pengadilan 

itu. Bayang-bayang kematian telah menjemput ketiga orang yang tergantung pada kayu salib; 

Penulis melihat hal ini sebagai suasana rapat akbar yang tte adi di pintu maut.  

                                                             
19John Piper, Penderitaam Yesus Kristus, (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. l  



Semua perdebatan dan pertanyaan tersebut diatas, membentuk satu fakta sejarah yang 

tak terbantahkan kebenaraxmya yakni bahwa Yesus orang Nazaret adalah benarbenar tersalib. 

Semua peristiwa itu mempunyai konsekuensi terhadap kelangsungan hidup semua manusia. 

Penulis akan menjawab semua pertanyaan di atas pada bab III.  

 


