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Abstrak 

 

Kelima Kitab Taurat menempati kedudukan sentral dalam agama Yahudi. Seseorang 

dianggap menunjukkan ketaatan dan responnya yang setia kepada Allah, apabila ia dengan 

sungguh-sungguh berpegang pada hukum Taurat dan segala rinciannya. Salah satu golongan 

dalam Agama Yahudi yang berpegang teguh pada aturan-aturan Perjanjian Lama namun 

dalam penafsiran menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang adalah golongan Farisi" 

Penafsiran Orang Farisi yang menekankan kepada tradisi lisan inilah yang kemudian terus 

melahirkan ketidakharmonisan hubungan antara mereka dengan Tuhan Yesus. Tesis ini 

mengemukakan beberapa point penting yang dapat memberi pemahaman yang benar 

mengenai mengapa Yesus mengkritik orang-orang Farisi.  

Konflik yang sering terjadi antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi terletak pada gaya 

hidup dan praktika keagamaan orang Farisi yang cenderung legalistik, munafik, 

mementingkan diri sendiri, dan sikap angkuh yang tidak menunjukkan kasih yang diajarkan 

hukum Taurat sebagai prinsip yang paling mendasar bagi Umat pilihan Allah. Golongan Farisi 

Menafsirkan Taurat secara harfiah tanpa memerhatikan bahwa yang terpenting dalam Hukum 

Taurat adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan (Mat. 23:23). Orang Farisi mengabaikan 

prinsip dasar dan juga melakukan praktika keagamaan dengan motivasi yang salah yaitu 

hanya untuk diperlihatkan kepada orang banyak demi mendapatkan pujian.  

Kursi Musa ditafsirkan secara literal maupun figuratif, adalah sebuah kursi yang benar-

benar ada pada masa itu di sinagoge, sebagai lambang otoritas dari mereka yang berhak 

menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat kepada Masyarakat. Fakta ini dibuktikan oleh 

Tuhan Yesus bahwa memang orang Farisi telah mendapatkan otoritas untuk posisi mereka dan 

memberikan pengakuan terhadap posisi tersebut bahwa mereka layak dihormati sebagai yang 

menjaga hukum, Dengan demikian orang Farisi mengajarkan Hukum Taurat dan 

mengharuskan diberlakukan oleh masyarakat tetapi praktika keagamaan mereka tidak sesuai 

dengan apa yang mereka ajarkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, Penulis akan membahas secara berturut-turut: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Hipotesis, Manfaat Penelitian, 

Metode dan Prosedur Penelitian,dan Sistematika Penelitian. 

Yesus adalah tokoh yang selalu menjadi pusat perhatian dan pembicaraan sejak lahir 

hingga abad modern ini. Yesus ketika hidup di dunia dalam masa pelayanan-Nya, telah 

menjadi tokoh yang sangat kontroversialis,1 hal ini disebabkan karena sebagian besar 

percakapan publik Yesus teljadi dalam bentuk perdebatan dengan para pemimpin agama 

Yahudi pada masa itu.2 Mereka tidak setuju dengan Yesus dan sebaliknya Yesus pun tidak 

setuju dengan mereka.  

                                                             
1Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontroversialis berarti bersifat menimbulkan 

perdebatan: karena pandangannya yang radikal (KBBI 1990, 459). Menurut Penulis, sejak kelahiran 

melalui Maria, pelayanan-Nya selama tiga setengah tahun di bumi dan sampai kebangkitan-Nya, 

KeTuhanan-Nya sering dipertanyakan,apakah memang benar Ia adalah Tuhan atau hanyalah seorang 

anak tukang kayu? (lihat Mat. 13:53-58, Mrk. 6: 1-621) Artinya sejak kelahiran sampai kematian Ia 

menjadi tokoh yang paling kontroversial di dunia karena semua hal yang berhubungan dengan diri-Nya 

sering di pertanyakan dan menjadi bahan perdebatan, terutama dikalangan Kristen dan Muslim. Dalam 

pelayanan-Nya, seperti dicatat oleh ke empat Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes), Ia sering 

mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran dan tradisi tokoh-tokoh agama Yahudi seperti ajaran 

mengenai memetik Gandum dan menyembuhkan orang pada hari Sabat, percakapan dengan Perempuan 

Samaria, mencuci tangan sebelum makan, bergaul dan makan di rumah orang berdosa.  
2Agama Yahudi disebut juga agama Yudaisme merupakan agama yang dianut oleh orang-orang 

Yahudi dengan kepercayaan kepada Allah yang Esa. Istilah agama Yahudi sebenarnya hanya muncul 1x 

dalam Alkitab (bnd. Gal. 1:14) Dalam agama Yudaisme sendiri ada beberapa sekte yang tergabung, 

antara lain: pertama, Ahli-ahli Taurat: mereka adalah Guru-guru yang mengajar Taurat, munculnya Ahli-

ahli Taurat ini setelah pembuangan ke Babel. Dalam Perjanjian Lama, Ezra dikenal sebagai ahli Taurat, 

dan pada zaman PL, mereka mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaharuan bangsa Israel. 

Inti ajaran dari para ahli Taurat adalah memperbanyak tradisi lisan dan memperkenalkan suatu sistem 

penafsiran yang baru sehingga menghancurkan arti Taurat yang sebenarnya.Kea’ua, Golongan Farisi, 

mempunyai tujuan mengasingkan diri untuk melaksanakan segala tuntutan Taurat. ketiga, Golongan 

Saduki: disebut juga Para Penjaga Taurat. Setelah pemberontakan Makabeus yang berhasil memaksa 

bangasa Siria untuk angkat kaki dari bumi Palestina, orang-orang Yahudi Helenis tidak berani lagi 

menunjukkan diri mereka.Bagi para sarjana Yahudi, menyokong pemikiran~pemikiran Yunani 

sudahtidak aman.Namunkaum inte1ektual Yahudi ini tetap menerapkanjalan pemikiran mereka 

terhadap berbagai masalah pada masa i'tu.Asalnya namaSaduki, tidak lagi diketahui dengan pasti. 

Banyak ahli bahasa Ibranf yang menganggap kata itu diambil dari kata saddig ("benar"), atau 

kemungkinan juga berasal dari nama imam Zadok, karena orang-orang Saduki terkait erat dengan 

keimaman di Bait Allah. Orang-orang Saduki menolak tradisi para rabi yang diturunkan dari mulut ke 

mulut. Mereka hanya menerima Taurat Musa yang tertulis, dan setiap pengajaran lain yang tidak 

didasarkan pada Firman Tuhan yang tertulis, mereka tolak dengan keras (The Works of Flavius 

Josephus, diterjemahkan oleh William Whiston (1737): The Antiquuities of the Jews, XIII, 10.6).Keempat, 



Dalam setiap kesempatan perdebatan, tidak jarang Yesus mengecam para pemimpin 

agama dengan kata-kata yang keras. Yesus menyebut mereka dengan katabod0h(Mat.23:17), 

orang-orang munaflk (Mat 15:6; 23:29), orang buta yang menuntun orang buta (Mat 15:14; 

23:16,24), orang sesat (Mrk. 12:24), keturunan ular beludak ( Matius 23:33) dan juga orang-orang 

yang melanggar F irman Tuhan demi tradisi mereka (Mat.15:1-7). 

Salah satu golongan dalam agama Yudaisme pada saat itu yang terus menerus ditentang 

oleh Yesus adalah golongan Farisi.Golongan Farisi adalah golongan yang paling berpengaruh 

pada zaman Yesus. Dalam agama Yahudi, mereka disebut juga sebagai kaum puritan 

Yudaisme, karena mereka menjadi kaum yang memisahkan diri dari segala hubungan duniawi 

dan kejahatan.Teologi utama dari Kaum Farisi ini didasarkan pada seluruh hukum Peljanjian 

Lama, namun dalam penafsiran terhadap hukum-hukum itu, mereka menggunakan dan 

menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka. Adat istiadat nenek moyang juga 

adalah wahyu Allah yang sama dengan kitab Peljanjian Lama. Josephus memberikan komentar 

yang menarik mengenaj pengajaran kaum Farisi ini, 

 

"Kaum Farisi melekat erat pada bangunan tradisi yang telah diwariskan kepada mereka. 

Mereka percaya bahwa ‘tradisi nenek moyang‘ ini, walaupun diwariskan secara lisan dan 

tidak ditemukan dalam kitab Musa, namun telah diberikan Musa di Gunung Sinai 

sebagai tambahan bagi hukum TauratOleh karena itu, kaum Farisi menganggap bahwa 

ada dua pewahyuan paralel dari Allah.yang satu ialah hukum tertulis dan yang kedua 

adalah tradisi lisan. Kedua-duanya sama sama penting dan sama~ sama berkuasa." 

(Josephus 1987,357)  

                                                                                                                                                                                                    
Golongan Herodian, golongan in‘i bukanlah organisasi keagamaan, melainkan terorganisir untuk 

membela dan mempenahankan pemerintahan Herodes. Kelima, Golongan Zelot, partai nasionalis 

Yahudi yang sangat radikal, yang ingin membebaskan diri dari pemerintahan Romawi dengan 

kekerasam Orang-orang Zelot membentuk suatu kelompok radikal yang terkenal dengan nama Sicarii 

"manusia belati"). Pada waktu diadakan upacara-upacara perayaan, para Sicarii disebarkan ke tengah 

massa. Di sana mereka membunuh para simpatisan Roma dengan belati yang diselipkan di balik baju 

mereka.Keenam,orang atau komunitas Eseni, Nama Eseni berasal dari bahasa Ibrani yang berarti "saleh" 

atau “suci"disebut juga “Para pemegang kebenaran Radikal”. Orang=orang Eseni juga muncul dari 

gerakan saleh yang dikenal sebagai Hasidim. Orang-orang Eseni pada umumnya hidup secara 

berkelompok jauh di daerah-daerah pedalaman gurun pasir. Sebagian lagi tinggal di suatu pemukiman 

di Yerusalem dan di sana bahkan ada gerbang yang disebut Gerbang Eseni. Mereka mempraktikkan 

berbagai upacara yang sangat rumit untuk menyucikan diri mereka, rohani maupun jasmanL Tulisan-

tulisan mereka (Gulungan Naskah Laut Mati )yang pada umumnya diaku‘i para ahli sebagai tulisan-

tulisan kaum Eseni, menunjukkan bahwa mereka sangat ketat menghindarkan diri agar tidak tercemar 

oleh masyarakat di sekitar mereka, dengan harapan bahwa Tuhan akan menghargai kesetiaan mereka. 

Ketujuh, Mahkamah Agama, disebut juga Sanhedrin. Terbentuknya lembaga ini sesuai dengan pola yang 

terjadi pada zaman Musa (Bil. 11:16) Mahkamah Agama terdiri atas: Imamai'mam Besar, Para Ahli 

Taurat, dan Tua-tua Yahudi.  



Orang Farisi menekankan tradisi lisan.3 Penafsiran mereka terhadap Kitab Suci yang 

berpaut erat dengan tradisi lisan inilah yang kemudian terus menerus melahirkan konflik 

antara mereka dengan Yesus, antara lain berkaitan dengan pembasuhan tangan (Markus 721-13 

bnd Matius 1521-9), Hari Sabat (Yohanes 521-18), dan bergaul dengan orang-orang berdosa 

(Lukas 5:29-32).Yesus dalam beberapa hal mengajar kepada Murid-murid-Nya secara khusus 

untuk berhati-hati terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki (Matius 16:5=12; Markus 8:14-21), 

pada kesempatan lain, Ia juga memberikan pengajaran kepada mereka dan orang-orang banyak 

untuk menghormati orang-orang Farisi karena mereka telah menduduki kursi Musa, sehingga 

ajaran mereka perlu dituruti (Matius 2321-3). 

Pandangan Yesus terhadap orang Farisi yang terakhir ini pada akhimyamenimbulkan 

persoalan tersendiri bagi para ahli.4 Menurut para ahli, hal ini menjadi dilema tersendiri karena 

di satu sisi, Yesus mengingatkan Muridmurid-Nya untuk mewaspadai ajaran orang Farisi, 

bahkan mengecam mereka dengan keras. Di sisi lain, ia meminta Murid-murid-Nya menuruti 

ajaran orang Farisi. Ini sikap yang saling bertentangan. Claude Douglas menyimpulkan dilema 

ini dalam sebuah kalimat, “Either we must admit that here Jesus greatly exaggerates the facts or 

else he contradicts himself.” ( Douglas 1931,90).  

Sebenarnya apa maksud Yesus dengan mengatakan kepada orang banyak dan murid-

murid-Nya mengenai orang Farisi yang telah menduduki Kursi Musa dan juga mengenai ajaran 

mereka yang harus dituruti dan harus dilakukan. Apakah Yesus sedang merujuk kepada 

persetujuan atas otoritas dari orang-orang Farisi dan apakah Yesus menyetujui penafsiran 

mereka terhadap Kitab Suci (bnd. Matius 23:8-9) Dan apa maksud Yesus dengan kalimat bahwa 

mereka mengajarkan namun tidak mempraktekkannya. Pembacaan sepintas teks ini, akan 

memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya perkataan Yesus pada ayat 2 ini "Ahli-ahli 

Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa." merujuk kepada otoritas dari 

orang Farisi untuk menafsirkan hukum Musa. Tetapi jika demikian apakah Yesus menyetujui 

                                                             
3Tradisi Lisan ini pada abad kedua Sebelum Masehi mulai dilestarikan dalam bentuk tulisan 

menjadi apa yang dikenal saat ini yaitu Mishnah. Mishnah berarti memiliki enam bagian mencakup 

hukum pertanian, hari=hari Raya dan hukum perkawinan. Selain itu juga hukum kemasyarakatan, 

kejahatan serta hukum upacara adat. Belakangan ditambahkan juga Gemara, yaitu rangkaian komentar 

atas hukum-hukum itu.Mishnah dan Gemara bersama-sama membentuk kitab Talmud bangsa Yahudi.  
4Mark Allan Powell mengomentari bagian ini “These few verses appear to present ideas that 

Hagrantly contradict what is said elsewhere 'in the Gospel, and, despite numerous attempts at resolution, 

many scholars have come to regard this passage as a vagrant pericope that simply cannot be reconciled 

with the theology of the overall work”, (“Do and Keep What Moses Says”, Journal of Biblical Literature 

114 (1995): 419) bnd pandangan Viviano untuk bagian ini “perhaps the most puzzling verses to explain in 

the Gospel of Matthew . . .” (Benedict T. Viviano, “Social World and Community Leadership: The Case of 

Matthew 23: 1-12, 34,“ JSNT 39 (1990) 3. 



ajaran Orang Farisi, dan bagaimana dengan ajaranpada ayat selanjutnya (ay.4-3 6).Yesus 

menjelaskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa.5 

Para ahli kembali menemukan kesulitan apakah yang dimaksud dengan perkataan Yesus 

ini.Apakah Yesus sedang memberikan sebuah bahasa ejekan ataukah memang sebuah pujian. 

Jika bahasa Yesus ini dipahami sebagai sebuah bahasa satire (ejekan) maka di dapati 

kesimpulan bahwa Yesus sedang menyangkali keberadaan dan keabsahan orang-orang Farisi 

yang pada saat itu diakui secara luas. Hal ini menjadi agak sulit diterima karena seperti dalam 

catatan Josephus bahwa "orang-orang kota sangat menghormati mereka [orang Farisi], karena 

mereka berkhotbah dan mempraktikkan ajaran moral yang sangat luhur'“. (Josephus 1971,497). 

Itu berarti bahwa orang Farisi telah diterima dan diakui pada waktu itu. Sedangkan jika 

dipahami bahwa ini memang adalah sebuah bahasa positif, maka didapati sebuah hipotesis 

bahwa memang Yesus mengakui otoritas penafsiran mereka akanKitab Suci. Ketegangan ini, 

menjadikan teks ini menjadi salah satu teks yang sangat kontroversial dalam Perjanjian Baru. 

Pengertian yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan menduduki kursi Musa 

menjadi sesuatu yang penting dalam teks ini,karena ini akan memberikanpemahaman 

mengenai kedudukan orang Farisi dalam periode 'second temple’ dan juga otoritas mereka 

pada saat itu.Ada pandangan yang mengatakan bahwa ini adalah sindiran Yesus bahwa orang 

Farisi memang telah menduduki kursi Musa dengan caxa yang tidak sah. Hal ini dapat terlihat 

dalam teljemahan NASB 'have seated themselves'. Dengan kata lain, bahwa orang Farisi dan 

Ahli Taurat telah mengambil otoritas itu untuk diri mereka sendiri tanpa sebuah legitimasi 

yang benar dan oleh karena itu, mereka hanya dianggap menduduki kursi Musa (Carson 

1995,473). 

Tetapi pandangan ini dianggap merupakan pandangan paling lemah, dikarenakan jika 

pandangan ini diterima, beberapa persoalan justru menjadi lebih pelik dan sulit. Di antaranya, 

bagaimana mungkin Yesus tetap memerintahkan murid-murid-Nya untuk mentaati dan 

melakukan semua ajaran orang Farisi, padahal Yesus sendiri tidak mengakui otoritas dan posisi 

mereka yang hanya dianggap menduduki kursi Musa tersebut. Bukankah ini suatu 

ketidakmustahilan?  

Dan juga hal ini menjadi sedikit sulit diterima karena posisi orang Farisi dan ahli Taurat 

pada saat itu benar-benar dihormati. Ini terlihat dari pandangan Danby dalam penjelasannya 

mengenai otoritas orang Farisi sesuai dengan aturan waktu itu dalam Mishnah "Moses received 

the Law from Sinai and committed it to Joshua, and Joshua to the elders, and the elders to the 

Prophets; and the Prophets committed it to the men of the Great Synagogue [Pharisieesf 

penulis]" (Danby 1980,446). 

                                                             
5Artikel mengenai “kursi Musa (kathedras mouseos)“ bisa dilihat di internet NT yang diposkan 

oleh J-Lo oke pada tanggal 05 Agustus 2015. Menurut penulis kajian mengenai topik tersebut sangat 

komprehensif terutama mengenai pandangan kursi Musa dalam arti literal atau metafora.   



Pandangan yang lain mengatakan bahwa memang Yesus mengakui secara penuh otoritas 

dari orang Farisi dalam menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Memang pengakuan ini 

adalah sebuah pengakuan yang bernada positif, tetapi sekaligus pengakuan Yesus ini telah 

menjadi sebuah pengakuan yang sebenarnya menjadi dasar dari Yesus untuk menghakimi para 

ahli Taurat dan orang Farisi yang telah gagal memahami tentang siapa Yesus yang sebenamya 

(Mat.22:41-46) (Garland1979,55). Hal ini terlihat juga pada ayat selanjutnya [mulai ayat 3] Yesus 

mulai mencela orang-orang Farisi ini sebagai orang yang telah gagal menjalankan otoritas 

mereka sebagai penerus ajaran Taurat karena perbuatan mereka yang tidak sejalan dengan 

perkataan mereka. Perkataan Yesus untuk menuruti pengajaran mereka tetapi tidak perbuatan 

mereka [Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, 

tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka (Mat.23:3a)] menurut Robert Banks 

adalah sebuah "rhetorical preparation”.6 

Jika Yesus memang mengakui posisi orang Farisi kenapa setelah itu Yesus mulai 

mengkritik mereka? Dan sekalipun, dapat dianggap bahwa bahasa Yesus ini hanyalah sebuah 

‘retorika persiapan' untuk mengkritik orang Farisi, tetap juga menimbulkan pertanyaan yang 

cukup sulit adalah bagaimana Yesus masih tetap memberikan perintah kepada murid-murid 

untuk tetap menaati orang Farisi? Setidaknya ada empat pandangan yang diusulkan mengenai 

pengertian dari ‘menduduki kursi Musa‘ ini yang dapat dirangkum dalam dua paradigma, 

yaitu pandangan yang melihat ‘menduduki kursi Musa’ sebagai pemyataan yang mesti 

ditafsirkan secara literal.7 Dan yang kedua adalah melihat apa yang Yesus nyatakan itu sebagai 

bentuk metafora atau penggambaran mengenai posisi dan kedudukan orang Farisi pada saat 

itu.8 Bagi mereka yang melihat pernyataan Yesus ini dalam bentuk literal mengacu kepada dua 

pandangan yaitu pertama, bahwa ini memang mengacu kepada sebuah kursi yang benar-benar 

                                                             
6Pandangan Banks ini bisabnd R. T. France, The Gospel According to Matthew (TNTC; Grand 

Rapids: Eerdmans, 1985) 324.  
7Pandangan literal ini ditemukan dalam David Hill, The Gospel of Matthew, The New Century 

Bible Commentary, (Grand Rapids, MI, 1972), p. 310. lihat juga J. C. Fenton, Saint Matthew, Westminster 

Pelican Commentaries (Philadelphia, 1963), p. 366; H. Benedict Green, The Gospel according to Matthew, 

The New Clarendon Bible (London, 1975), p. 189; K. Stendahl, "Matthew," in Peake’s Commentary on the 

Bible, eds. Matthew Black and H. H. Rowley (London, 1962), p. 792; W. F. Albright and C. S. Mann, 

Matthew, AB (Garden City, NY, 1971), p. 278; Robert H. Gundry, Matthew: A Commentary on His 

Literary and Theological Art (Grand Rapids, MI, 1982), p. 453-454.  
8Pandangan figuratif ini terlihat dalam pandangan beberapa penafsir seperti F. W. Beare, The 

Gospel according to Matthew (Oxford, 1981), p. 448. lihat juga R. T. France, The Gospel according to 

Matthew, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL, 1985), p. 324; Walter Grundmann, 

Das Evangelium nach Matthaus, 5th ed., Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, vol. 1 

(Berlin, 1981), p. 483; M31. Lagrange, Evangile selon Saint Matthieu, Etudes Bibliques (Paris, 1923), p. 437; 

F. N. Peloubet, The Teacher’s Commentary on the Gospel according to St. Matthew (New York, 1901), p. 

271.   



ada dalam synagogue,9 atau rumah ibadah orang Yahudi, di mana orang yang memiliki 

kewenangan untuk menafsirkan hukum akan duduk. (Newport,1990:53-58).10 Kedua, mengacu 

kepada sebuah kursi yang didesign dan digunakan dalam synagoge untuk menaruh 

(menyimpan) gulungan Kitab Suci ketika Kitab Suci tersebut tidak digunakan.11 Sedangkan 

sudut pandang yang kedua yaitu melihat ini dalam bentuk metafora, didasarkan kepada dua 

pandangan juga yaitu pertama, merujuk kepada fakta bahwa orang-orang Farisi telah 

mengambil hak sebagai penafsir hukum Yahudi (Keener 1999,541). Kedua, mengacu kepada 

posisi sosial yang eksklusif dari orang-orang Farisi yang memiliki akses kepada hukum 

Yudaisme [Taurat] pada saat itu (Powell 1995,19) pandangan ini tergambar dengan jelas dalam 

penjelasan Boring "Moses’ seat’ is a metaphorical expression representing the teaching and 

administrative authority of the synagogue leadership, scribes and Pharisees" (Boring 1995,,431). 

Dengan demikian ini mengacu kepada pemahaman bahwa orang-orang Farisi telah memiliki 

hak untuk memberikan penafsiran terhadap hukum Taurat itu sendiri (Keener 1997,332-333). 

Dasar dari sudut pandang literal, yang merujuk kepada tempat di mana orang yang 

berhak menafsir taurat duduk mengacu kepada dua hal yaitu pada penemuan arkeologi dan 

bukti sastra. Bukti arkeologi ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Eleazar Sukenik 

pada tahun 1934, yang menemukan adanya sebuah kursi batu,12 secara universal dalam 

synagoge-synagoge Yahudi yaitu di Chorazin, En Gedi, dan Hammat Tiberias, dan di synagoge 

di Delos dan DuraEuropos (Sukenik 1934,57-61), kursi ini selalu diduduki oleh orang Farisi 

ketika mereka menafsirkan hukum Taurat pada saat itu. Jika demikian, apakah dengan 

                                                             
9Secara etimologi kata sinagoge atau sinagoga berasal daribahasa Yunani: συναγωγη, synagogé 

atau sunagogé, berarti “perkumpulan"terdiri dari kata συν" bersama” dan αγωγη “belajar” atau 

pendidikan, secara sederhana maka sinagoge berani “belajar bersama”. Dengan demikian sinagoge 

merupakan " tempat perkumpulan" untuk beribadah, belajar dan juga tempat pertemuan masyarakat 

Yahudi dalam membicarakan masalah-masalah politik, sosial dan keagamaan. Dalam Injil Matius 10:17 

dan Kisah Para Rasul 26:11 kita menemukan bahwa kadang-kadang sinagoge juga dipakai sebagai 

tempat untuk mengadili atau pengadilan.   
10lihat juga Donald A. Hagner, Matthew 14-28 (WBC 33B; Dallas; Word, 1995) 659.  
11L.Y. Rahmni, “Stone Synagogue Chairs: Their Identification, Use and Significance,” IE] 40 (1990) 

192-214; Cecil Roth, “The ‘Chair of Moses’ and Its Survivals,” PEQ 81 (1949) 100-111.   
12Kursi ini terbuat dari batu. Kursi yang ditemukan di Hammath terbuat dari sebuah batu kapur 

dengan tinggi 90 cm dan Lebar 60 cm, dan batu ini diarahkan menghadap ke jemaat. Dan di depan dari 

batu ini dituliskan beberapa kalimat (1) ingatlah yang baik untuk Yehuda (2) Ismael (3) Yang menjadikan 

Stoa (4) Rumah tangga sebagai penghargaan (4) Kiranya selalu berpaut dengan kebenaran. Selain itu juga 

ditemukan kursi ini di synagoge-synagoge yang lain yang telah ada sejak bangsa Israel kembali dari 

pembuangan terutama pada masa Makabe. lih. E. L. Sukenik, Ancient Synagogues in Palestine and 

Greece (London, 1934), 57-61.  

  



memberikan legitimasi terhadap kedudukan atau posisi orang Farisi tersebut, Yesus juga secara 

tidak langsung memberikan legitimasi terhadap 'halakhah’ dari orang Farisi? karena seperti 

dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Yesus telah memberikan peringatan kepada Murid-

murid-Nya secara khusus untuk berhati-hati terhadap ajaran dari orang Farisi. 

Dan apakah maksud Yesus dengan memberikan perkataan ini kepada orang banyak dan 

murid-murid untuk menaati semua yang orang Farisi ajarkan?Apakah itu berarti bahwa semua 

yang diajarkan oleh orang Farisi adalah benar dan tanpa harus dipikirkan lagi? Bukankah 

Yesus sendiri yang mengatakan bahwa orang Farisi mengorbankan perintah Allah demi tradisi 

nenek moyang mereka (Mat 1523-9)?  

Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan perdebatan-perdebatan diantara para teolog 

berkaitan dengan teks Matius 23:1-12. Dengan sebuah kajian Biblika yang didasarkan pada 

Eksegesis Matius 23:1-12, diharapkan penulis akan memberikan pemaparan dan juga 

kesimpulan berkaitan dengan teks ini.    

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 


