
Pilatus tidak disukai oleh orang Yahudi – maklumat tambahan daripada Josephus

Ada dua peristiwa yang dicatat oleh Josephus 
yang menunjukkan sebabnya Pilatus dibenci oleh 
orang Yahudi.

1. Pilatus membawa bendera 
dan panji-panji perang Roma 
ke dalam Rumah Tuhan 
di Yerusalem. Panji-panji 
itu biasanya mempunyai 
gambar maharaja, dan 
dianggap seperti berhala 

oleh orang Yahudi. Ramai orang Yahudi bergegas ke Kaisarea untuk merayu 
kepadanya supaya mengeluarkan panji-panji yang menyakitkan hati. Dia 
tidak mempedulikan mereka selama lima hari. Kemudian dia mengancam 
untuk membunuh mereka. Oleh sebab itu, orang Yahudi merebahkan diri 
di tanah dan mendedahkan leher mereka. Mereka mengumumkan bahawa 
mereka lebih rela dibunuh daripada membiarkan hukum dilanggar. Akhirnya, 
Pilatus mengeluarkan panji-panji tersebut kerana dia tidak mahu membunuh 
terlalu banyak orang.

2.  Pada suatu masa yang lain, Pilatus menggunakan benda-benda yang dianggap suci di 
Rumah Tuhan, untuk membayar pembinaan sejenis paip besar yang menyalurkan air ke dalam 
kota Yerusalem. Orang ramai datang untuk menyampaikan rungutan kepadanya. Lalu Pilatus 
menggunakan askar-askarnya yang berpakaian awam untuk bergaul dengan orang ramai. 
Kemudian askar-askar memukul semua ketua perungut sehingga parah.

(Rujukan: Antiquities of the Jews and Wars of the Jews oleh Flavius Josephus)

Herodes I

Imam Agung Kayafas
Kayafas ialah imam agung Yahudi dari tahun 18 hingga 36 TM. Dia anak menantu Hanas yang 
menjadi imam agung sebelumnya. Kedudukan imam agung adalah kedudukan paling tinggi yang 
boleh dipegang oleh seorang 
Yahudi di negerinya sendiri. 
Kayafas melihat Yesus sebagai 
ancaman terhadap kedudukannya. 
Oleh itu, dia berpakat 
untuk membunuh Yesus.

Imam Agung Kayafas

Lukas 1:5-25  Kelahiran Yohanes Pembaptis 
Diumumkan
Pada waktu Herodes menjadi raja Yudea, ada seorang 
imam bernama Zakharia di Yudea. Dia dan isterinya, 
Elisabet, adalah orang baik. Mereka hidup dengan 
mentaati firman Tuhan. Namun, mereka sedih kerana 
mereka tidak mempunyai anak dan mereka semakin tua.

Pada  suatu hari Zakharia dipilih untuk membakar 
kemenyan di atas mazbah di dalam rumah Tuhan. Dia 
masuk ke dalam Rumah Tuhan sementara orang ramai 
menunggu di luar dan berdoa semasa kemenyan 
dibakar.

Sementara Zakharia memerhati asap harum yang 
mengepul naik dari mazbah, dia melihat malaikat Tuhan 
berdiri di hadapannya. Zakharia takut. Lukas 1:13 Tetapi 
malaikat itu berkata kepadanya, “Janganlah takut, 
Zakharia! Allah sudah mendengar doamu. Isterimu 
Elisabet akan melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah 
engkau menamakan dia Yohanes.

14 Engkau akan sangat bersukacita dan bergembira, dan 
banyak orang akan bersukacita apabila dia dilahirkan! 15 
Dia akan menjadi orang besar di sisi Tuhan. Dia tidak boleh 
minum wain atau minuman keras. Sejak di dalam rahim 
ibunya dia akan dikuasai oleh Roh Allah. 16 Dia   
    akan memimpin banyak orang Israel  
   kembali kepada Tuhan, Allah mereka. 

Cerita Kehidupan Yesus Jilid 1

3. Lawatan Malaikat
Luke 1:5-45 & 57-66

Elisabet sudah tua.

Zakharia membakar kemenyan di dalam 
rumah Tuhan.

Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada 
Zakharia.
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Malaikat: Maria, engkau diperkenankan oleh 
Tuhan.

Malaikat memberitahu Maria tentang Anak 
Suci.

Maria memikirkan kata-kata malaikat 
kepadanya.

Maria pergi tinggal dengan Elisabet.

17 Dia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan 
berkuasa seperti Elia. . . . Dia juga akan mempersiapkan 
suatu umat untuk Tuhan.’’ 

18 Zakharia berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana 
aku boleh tahu bahawa perkara ini akan berlaku? 
Aku sudah tua dan isteriku pun sudah tua.’’ 

Lukas 1:19 Malaikat itu menjawab, “Aku ini Gabriel yang 
sentiasa siap melakukan suruhan Allah. Dia sendiri 
mengutus aku kepadamu supaya menyampaikan 
berita baik ini. 20 Apa yang aku katakan akan berlaku 
pada waktunya. Tetapi kerana engkau tidak percaya, 
engkau akan menjadi bisu sehingga apa yang aku 
katakan berlaku.’’ 

Lukas 1:21 Sementara itu, orang ramai sedang menantikan 
Zakharia. Mereka hairan kerana dia begitu lama di 
dalam Rumah Tuhan. 

22 Ketika Zakharia keluar, dia tidak dapat bercakap 
kepada mereka. Dia memberikan isyarat dengan 
tangan kerana dia bisu. Lalu orang di situ tahu 
bahawa Zakharia sudah nampak satu penglihatan di 
dalam Rumah Tuhan. 

Tidak lama kemudian, Elisabet mengandung.

Lukas 1:26-38  Kelahiran Yesus Diumumkan
Lukas 1:26 Setelah Elisabet mengandung enam bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nasaret, 
sebuah kota di negeri Galilea. 27 Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Dia 
telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. 

28 Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, “Salam sejahtera, hai engkau yang sangat 
diberkati oleh Tuhan! Tuhan menyertai engkau!’’ 

Maria takut.

Malaikat itu berkata, “Jangan takut, Maria, engkau sudah 
diperkenankan oleh Tuhan. Tidak lama lagi engkau akan 
mengandung dan melahirkan anak lelaki. Engkau harus 
menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi orang besar dan 
Tuhan Allah akan memberi Dia takhta bapa-Nya Daud. 
Kerajaannya tidak akan berakhir.”

Maria berkata, “Aku masih dara. Bagaimanakah perkara ini 
boleh berlaku?”

Lukas 1:35 Malaikat itu menjawab, “Roh Allah akan datang 
kepadamu, dan kuasa Allah akan menaungi 

Zakharia tidak dapat bercakap ketika dia 
keluar dari Rumah Tuhan.

Malaikat menampakkan diri kepada Maria.

engkau. Itulah sebabnya Anak yang akan lahir itu disebut 
Suci, Anak Allah. 36 Ketahuilah, sanakmu Elisabet yang 
dikatakan mandul, sudah mengandung enam bulan, 
walaupun umurnya sudah lanjut. 37 Bagi Allah tiada perkara 
yang mustahil.’’ 

38 Maria berkata, “Aku hamba Tuhan; biarlah berlaku 
kepadaku seperti yang engkau katakan.’’ Lalu malaikat itu 
meninggalkan Maria. 

Kemudian malaikat itu meninggalkan dia. Maria memikirkan 
segala sesuatu yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. 
Sekiranya kata-kata Malaikat itu benar, maka hidupnya 
akan berubah. Dia akan memainkan peranan penting dalam 
rancangan Tuhan. Dia akan membantu dalam kedatangan 
Anak Tuhan ke dunia.

Tetapi ada juga bahayanya. Mungkinkah Yusuf 
mempercayainya dan masih mahu berkahwin dengan dia? 

Adakah keluarga dan kawan-kawannya mempercayai dia? 
Menurut hukum Musa, Maria boleh direjam batu sampai 
mati kerana mengandung sebelum berkahwin.

Tetapi malaikat telah memberi dia tanda. Elisabet, saudaranya 
pun mengandung walaupun dia sudah tua. Maria mengambil 
keputusan untuk pergi melawat dia.

Lukas 1:39-80  Maria Melawat Elisabet
Dengan segera Maria bersiap dan pergi ke kawasan berbukit 
Yudea untuk melawat saudaranya. Apabila Maria masuk 
ke dalam rumah dan memberi salam kepada saudaranya, 
Elisabet merasa bayinya melompat gembira di dalam 
kandungannya. 

Elisabet dikuasai oleh Roh Kudus dan mengetahui wanita yang berdiri di hadapannya adalah ibu 
kepada Anak Tuhan.
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