Kami tidak tahu denganpasti apakahlokasi ini benar-benarlokasi
asli tempat penyaliban, pemakaman dan kebangkitan Yesus.
Taman tersebut sungguh sesuai dengan rincian yang dijelaskan
dalam cerita-ceritake-empat Injil dan membantu banyak orang
untuk membayangkanperistiwa-peristiwaajaib di pagi Paskah
yang pertama.
'Janganlahkamu takul; sebabuku tahu kanu mencari Yewsyang
'(Matius
disalibkanitu. Ia tidak ada di sini, sebabIa telah bangkit
28:5-6)
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Sementarakita dapat berdebattentangtempat peristiwa ini terjadi, bagi kami tidak perlu
'dinyatakan
oleh kebangkitan-Nyadari antara orang mati, bahwa Ia
diperdebatkanbahwa
'.
yang
YesusKristttsTuhqnkita (Roma 1:4)
Allah
berkuasa,
adalahAnak
'Akulah kebangkitandan hidup; barangsiapapercaya kepada-Ku,
Yesus sendiriberkata,
ia akan hidup walaupun ia sudah mali, dan setiap orctngyang hidup dan yang percqya
kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hsl
dni?'(YohanesI l: 25-26)
Makam

Penampungair hujan

Tebing dlalam
bentuktengkorak

Keluar

aman ini telah dilestarikan secara seksamasebagai sebuah tempat suci Kristiani
karena kebanyakanorang percaya bahwa taman tersebut mungkin adalah taman nrilik
Yusuf dari Arimatea yang asli tempatYesus dimakamkansetelahpenyalibanNya.Taman
ini dirawat oleh sebuahperwalianamal Inggris yang independen.YayasanTaman Makam.
Jika ada pertanyaan, para anggota staf kami yang memakai badge akan senang
membantuAnda.

Pintumasuk

Pemerasanggur
jaman kuno
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Kamar mandi

'

YayasanTamanMakam(Yerusalem)Inggris;
MakamdanTamandi luar tembokkota
Didirikanpadatahun1893untukpelestarian
ini adalahMakamSucidanTamanmilik
Yerusalem,banyakorangpercayu_b-uhrv:Ju3^ar1
Yusuf dari Arimatea.
Kami tidak memungutbiayamasuk.
Tamandirawatmelalui
parapengunjung'
sukarela
sumbangan
Israel91193
POBox 19462,Jerusalem,
www.gardentomb.com

Silahkan mulai perjalanan anda dengan berbelok ke kanan dan mengikuti jalan
setapakyang diberi tanda menuju Bukit Tengkorak.
Saatandaberdiri di atasanjungandi ujung Taman,dari sanaakanterlihat sebuahterminal
bis. Ke arah kiri anda melihat sebuahtebing curam dan ke arah kanan tembok bagian
utara Kota Lama Yerusalem. Daerah ini semula adalah bagian dari sebuah tempat
menggali batu zaman dulu. Menurut tradisi, bukit tersebut dipakai oleh orang-orang
Yahudi sebagaitempat eksekusi dengan dirajam batu, dan oleh orang-orangRomawi
sebagaisebuahtempatpenyaliban.
Penyalibanbiasanyadilakukan di sisi jalan-jalan yang ranai sebagaisebuahperingatan
potensial.Daerahini kemungkinan
dan tontonannyata kepadapemberontak-pemberontak
besar adalah tempat seperti itu denganjalan-jalan utama yang menuju Damaskusdan
Yerikho. Alkitab menjelaskankepada kita bahwa mereka membawa Yesus keluar dari
'Bukit Tengkorak' (Golgota dalam bahasa
kota dengan memikul salibNya sendiri ke
Aramia, Kalvari dalam bahasaLatin). Di sanalahDia disalibkan,dengandua penyamun,
di hadapanteriakan pencemooh,sementaraorang-orangyang lalu-lalangmenghina-Nya.
Kami tak dapat memastikan di mana sebenarnyatempat penyalibanterjadi, namun lokasi
tang tepat kurang penting dibandingkandengan kedalamanmakna rohani dari peristiwa

yang sebenarnyatedadi. Yesus denganrela menhdadapikematian-Nyadi ataskayu salib.
Semuanyaadalahbagian dari rencanakasih ALLAH untuk memberi kita pengampunan.
Alkitab mengatakankepada kita bahwa 'la sendiri telah memikul dosa kita di datam
tubuh-Nya di kayu salib' dan 'Kristus telah mati sekali untuk segala do,sakita, Ia yang
benar untuk orqng-orangyang tidak benar, supaya Ia membawakita kepadaAttah.' (I
Petrtts2:21 dan 3: 18)
Lokasi tradisi dari peristiwa mengagumkanitu adalah rhe Church of Holy sepulchre
(Gereja Makam Suci) dari abad ke-4, pada jaman Kaisar Konstantin. Lokasi itu kini
berada di dalam tembok kota Lama Yerusalem dan selama lebih dari 200 tahun
otentitasnyatelah dipertanyakan.JenderalCharles Gordon adalah yang paling terkenal
dengan
pendapatnya
bahwa
tempat
menggali batu
(kini
tersebut
menjadi terminal
bis)
mungkin
adalah
tempat
penyaliban
Yesus di luar
tembok
kota.
Kami tak dapat
memastikan,
narnun satu hal
yang
menarik
Tebing dlalam bentuk tengkorak
ialah
dengan
melihat bentuk sebuahtengkorakmanusiadiatasbatu di sebelahkiri berhadapandengan
anda' Foto yang ditempelkandi atas anjunganmenunjukkanbagaimanabentuk batu itu
kurang lebih 120 tahun yang lalu, ketika sisi bukit itu telah dikenal sebasai.Bukit
Tengkorak'.
Alkitab juga mengatakan kepada kita bal.wa ,Dekat
tempat di mana Yesusdisalibkan ada suatu taman dan
dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di
dalamnya
belum
pernah
dinakamkan
' (Yohanes
seseorang.
19:41) Taman itu adalah milik
Yusuf dari Arimatea, seorang yang menjadi pengikut
Yesus secaradiam-diam, yang diberi ijin khusus untuk
memakamkanjenazah Yesus di kuburannya sebelum
hari SabatYahudi dimulai.

PemerasAnggur Jamon Kuno

Sekarang, silahkan kembali masuki Taman, dengan
berbelokke kanandi rambutaman.Lebihjauh lagi anda
akan melihat di sisi kanan anda, sebuahfoto berwarna
terpasangdi sebuahpohon. Dibawah tanah tempat anda
berpijak (anda sedang berdiri) terdapat sebuah tangki
penampun_q
air hujan terbesarketiga di kota Yerusalem

yang berkapasitaslebih dari 200.000 galon (sekitar satu
juta liter). Tangki tersebuttelah dipastikanberasal dari
masa pra-Kristiani, dengan bukti adanya bekas sebuah
kebun sepefii kebun zaitun, atau kebun anggur.di jaman
Yesus. Sedikit menyimpang,ke arah toko kami, anda
akan melihat sebuah tempat pemeras anggur yang
terpeliharadenganbaik. Tempatpemerasanggurtersebut
digali pada tahun 1924 dan rnerupakansalah satu yang
terbesaryang ditemukan di tanah lsrael. Penemuannya
menunjukkan bahwa taman tersebut aslinya adalah
sebuahkebun angguryang luas,mungkintamanmilik si
orangkaya,Yusuf dari Arirnatea.
Ketika anda menuruni lantai batu di depan makam,
a n d a a k a n t i b a p a d a p u n c a k p e r j a l a n a nT a m a n a n d a .
Penampung Air Hujan
Makarntersebutdigali padatahun 1867.Sayangnya,
pintu
masuknya telah rusak, mungkin akibat gempa bumi dan kemudian dipugar dengan
meletakkanbonskah-bonekah
batu.
Tidak semua ahli purbakala sepakatmengenaipenanggalanmakam, namun pada tahun
1970 KathleenKenyon, seorangahli purbakalayang terpandang/dihormati,
menjelaskann
bahwamakam sepertiitu adalah tipe makam yang lumrah ditemukansekitarabadpertama
s e s u d aM
h asehi.
S u n g g u h m e n a k j u t r k a nb a h w a s e m u a p e r i s t i w a y a n g d i s e b u t k a nd i d a l a m c e r i t a
A l k i t a b m e n g e n am
i a k a m Y e s u sd a p a t d i l i h a t d i s i n i :
.

digali dari batu dan bukangua alami (Matius 27:60)

r

disegel/dimeteraidengan menggulingkansebuahbatu besar, seperti terlihat
padaterusandi luar ternbokdepan

r

ru?ng?ndi dalam cukup luas untuk beberapapengkabungberdiri. dan ruang
ratapanyang luas.(Lukas24:I-3, l0)

Rincian peristiwa-peristiwaini, sepertihalnya konstruksi tangki penampungair raksasa
dan tempatpemerasanggur, menunjukkankekayaanseorangpria kaya sepertiyusufdari
Arimatea.Sebagaitambahan,tempatpenguburan
beradadi sisi kananmakam (Markus l6:5) dan
dapatterlihatdari luar (Yohanes20:5)
Di tahun-tahun sesudahnya Taman tersebut
mungkin telah digunakan untuk tempat ibadah
orang l(risten baik di jaman Bizantium rnaupun
jaman Perang Salib. Terdapat tanda-ta-nda
sebuah sfruktur Gereja, mungkin tempat
pembaptisan
dan dua salib,yang satuberadadi
dalammakam.
Tempal pemokaman yang digali dari batu

