
A „szanhedrin” kifejezés a jeruzsálemi zsidó

vezetők azon csoportját jelöli, akik a legfelsőbb

igazgatási és vallási hatalmat gyakorolták a város-

ban a Kr. u. 70-es évek időszakában. Az Újszövet-

ség a „tanács” kifejezést is gyakran használja a

szanhedrinre való utalásként (Mt 26,59; Mk15,1).

A zsidó hagyomány onnan eredezteti a

szanhedrint, hogy Isten megparancsolta

Mózesnek, gyűjtsön össze hetven embert Izrael

vénei közül (4Móz 11,16). A legtöbb tudós mégis

egyetért abban, hogy a szanhedrin a zsidók

történelmének perzsák alatti időszakában alakult

(Kr. e. 538–333), amikor a zsidók saját kor-

mányzatot alakíthattak. Azért állt fel, hogy

vezetést nyújtson a babiloni száműzetésből

hazatérők számára.
1

Kezdetben a szanhedrin egész Izrael kor-

mányzótestületeként működött. Valamivel a Kr. e.
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Templomi figyelmeztető kő, ami figyelmezteti az idegeneket, hogy ne

menjenek az pogányok udvara mögé (Kr. e. 40–4)

A szanhedrin a Wikipedia.org bemutatása alapján
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63-as római megszállás után a szanhedrin hatalma öt körzeti

testületre oszlott szét. A jeruzsálemi főtanács csak egy volt a

testületek közül. Kr. e. 47-re már újra a jeruzsálemi tanács

gyakorolt hatalmat egész Izrael felett, Nagy Heródes uralma

alatt (Kr. e. 37–4) hatalma ismét lecsökkent. 

Mikor fiát, Archaleost Kr. u. 6-ban eltávolították Júdea

trónjáról, a szanhedrin és vezetője, a főpap széles körű

irányítást vállalt a nemzet belügyeiben. A rómaiak a rend és az

adófizetés fenntartását várták el. Mikor ez a két feltétel tel-

jesült, engedélyezték a szanhedrin

számára szabadabb kormányzati

felelősségvállalást.

A zsidó felkelés kitörése Kr. u.

66-ban arra indította a rómaiakat,

hogy azonnal ítélő bíróságokat állít-

sanak mindenütt Izraelben.

Jeruzsálem elfoglalása Kr. u. 70-ben

lehetőséget adott a római kor-

mányzati hivatalnokoknak arra,

hogy átvállalják a legtöbb, koráb-

ban a szanhedrin által gyakorolt

feladatot. A Kr. u. 70-t követő

időszakban új szanhedrin állt fel, de

ennek felelősségköre nagyban

különbözött az újszövetségi

elődökétől. Ez a szanhedrin

leginkább vallási kérdésekben

hozott döntést, de nem rendelkezett

kormányzati hatalommal.    

Az Újszövetség idejében a

szanhedrin több csoport képvi-

selőiből állt össze. Az Újszövetség

„főpapok”, „vének” és „írástudók”

kifejezései (Mk

15,1) bemutatják

a szanhedrin

összetételét. 

A főpap a

s z a n h e d r i n

vezetője volt, va-

lamint egy gaz-

dag és befolyá-

sos szadduceus.

Jézus tárgya-

lásakor a főpap

Kajafás volt (Jn

18,13). Befolyá-

sos apósa, Annás,

korábban maga

is főpap, számos

fiát tette főpappá

a Kajafás mű-

ködését mege-

lőző években.
2

A főpapi

hivatal örökletes

volt, de a poli-

tikai események

megváltoztathat-

ták az utódlás

menetét. A szan-

hedrin tagsági feltételei valószínűleg megkövetelték a vagyont

és a magas életkort, de a tagok megválasztásának pontos

módja ismeretlen. A jelölés feltehetőleg életre szólt.
3

A főpapok a vezető szadduceus családok tagjai voltak,

melyek feltehetőleg különböző hivatalokat tartottak fenn a

templomban.
4

A vének valószínűleg kiemelkedő világi szemé-

lyek lehettek, akik nem kötődtek kizárólagosan a temp-

lomhoz.
5

Szanhedrinsírok Jeruzsálemben

Jézus a szanhedrin előtt
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Az írástudók hivatásos ügyvédek vagy az Írás ma-

gyarázói voltak, akik legtöbben a farizeusok közé tartoztak.
6

A

farizeusok a közösség olyan széles körű támogatását élvezték,

hogy fontossá vált, hogy a szanhedrin döntéseinek számukra

is elfogadhatónak kellett lenniük. Bár az Újszövetség idején a

farizeusok kisebbséget alkottak a szanhedrinben, nagy részük

volt döntéseinek meghatározásában.

Egyes tudósok értelmezése szerint az ApCsel 26,10 arra

utal, hogy Pál maga is a szanhedrin tagja volt. Azonban

valószínűbb, hogy Pál túl fiatal volt, hogy a szanhedrin tagja

lehessen (ApCsel 7,58).
7

Az újszövetségi időkben a szanhedrin feladatát egy-

szerre képezték civil és vallási jellegű kötelezettségek. A

testület irányította a rendőri erőket, és köztörvényes bűnügyi

eseteket, valamint vallási jellegű vétségeket tárgyalt meg.

Ellenőrizték a nemzeti vallás fenntartását, és döntöttek a zsidó

vallási hagyományok felől.
8

Az irányításuk

földrajzilag Júdeára

korlátozódott ebben az

időben,
9

de volt némi

tiszteletük és befolyá-

suk az országhatáron

kívül is.  

A szanhedrin

újszövetségi időkben

történő működését

illetően az egyik fontos

kérdés a halálbün-

tetéshez való jog bir-

toklására vonatkozik.

Josephus ír Jakabnak,

Jézus testvérének

haláláról, mely a szan-

hedrin tárgyalását

követte.
10

Bizonyítékok

szólnak amellett is,

hogy idegeneket vé-

Kajafás háza egy mai örmény templom szerkezete alatt. A főpap a szanhedrin vezetője volt, valamint gazdag és befolyásos

szadduceus. Jézus tárgyalásán a főpapi tisztet Kajafás töltötte be

A zsidó szanhedrin egyik sírhelye a római-görög időszakban



geztek ki, amiért beléptek a jeruzsálemi templom

korlátozott területére. A tömeg rosszindulatú reak-

ciója az ApCsel 21,27–36-ban, ahol egy idegennel

együtt való templomba lépés vezetett Pál

elfogásához, azt sugallja, hogy idegeneket halálra

ítélhettek a templomba való belépésért. A zsidó

Misna a szanhedrin által kiróható halálbüntetés

négy típusát különbözteti meg: megkövezés,

megégetés, lefejezés és megfojtás.
11

Egyik

bizonyíték sem jelenti azonban azt, hogy a szan-

hedrin önhatalmúlag, azaz saját hatáskörben

végeztethetett volna ki személyeket az újszövetségi

időkben.

A Misnában említett halálbüntetési jog

valószínűleg a szanhedrin Újszövetség utáni

helyzetére utal. Jakab halála egy könyörtelen főpap

törvénytelen tette miatt következett be. A tilosban

járó idegenek kivégzésére való engedély kivételes

privilégium volt, és feltehetőleg római igazolás kel-

lett hozzá. 

Az Újszövetség inkább azt érzékelteti, hogy a

szanhedrinnek nem volt meg a hatalma arra, hogy

kivitelezzen egy kivégzést (Jn 18,31). A zsidó

vezetők úgy tekintették Jézust, mint aki megérdem-

li a kivégzést, de mégis át kellett adniuk őt a róma-

iaknak, hogy jóváhagyják és kivitelezzék az előírt

kivégzést.      

A szanhedrin Jézus tárgyalásával kapcsolatos

gyűlése számos irányelvet megsértett, amelyek

szerint a testület normális esetben eljárt. A Misna

előírta, hogy a főtárgyalásokat (ez lehet a halálbün-

tetés tárgyalása) napközben kellett tartani. Az

ítéletet is csak napközben hozhatták meg. Az ítéletet nem

mondhatták ki a következő nap előtt. Főtárgyalások folytatása

tiltott volt a szabbat vagy az ünnep estéjén. A maratoni

erőfeszítés, hogy tárgyalják, elítéljék és kivégezzék Jézust,

nem állta meg a helyét mint a szanhedrin eljárására vonatkozó

írott rendelkezéseken alapuló törvényes tárgyalás.

Az ApCsel-ben a szanhedrin előszeretettel tartóztat le

apostolokat Jézus feltámadásának hirdetéséért (4,1–12). A

keresztyén mozgalom sikerén való felháborodásukban is

börtönöztek be apostolokat (5,17–21a). Dühösen reagáltak,

amikor Péter vádat emelt a szanhedrin szellemi konoksága

ellen (5,27–33).  

Az ApCsel egyes részeiben arra láthatunk példát, hogy a

szanhedrin komolyabban veszi a szabályok betartását. A

testület a zsidó vallási rendelkezések megvédését illető

kötelezettségét igyekezett beteljesíteni, mikor figyelmeztette

az apostolokat, hogy ne folytassák a prédikációt (4,17–18).

Mikor egyes tagok az apostolok kivégzését szorgalmazták

(5,33), a nevezetes Gamáliel igazságosságot kért tőlük

(5,35–42). Arimátiai József és Nikodémus mindketten a szan-

hedrin tagjai voltak. Nikodémus még külön is kérelmezte,

hogy hallgassák meg Jézus tanítását, mielőtt ellene döntést

hoznak (Jn 7,50–52). Talán a szanhedrinnek ezek a jóval

tiszteletreméltóbb tagjai nem voltak jelen a Jézust és az apos-

tolokat kivizsgáló üléseken.
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Balra: Alexander Jannaeus (Yehonatan) zsidó főpap egy érméje 

(Kr. e. 103–76).

Jobbra: Heródes Archaleosnak, a Jézus születésekor uralkodó 

királynak egy érméje (Kr. e. 4 – Kr. u. 6).

Középen: II. Judah Aristobulus főpap érméje (Kr. e. 67–64)
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