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Pengantar Singkat tentang Taurat  

Dalam Alkitab bahasa Indonesia TB-LAI, kata ‘taurat’ merupakan transliterasi 

(pengambilalihan kata, bukan translasi yang berarti ‘terjemahan’. Contoh lain transliterasi 

adalah diaken dari diakonos, presbiter dari presbuteros) dari bahasa Ibrani, ּתורה ,ּתרה (taurah, 

torah) dalam PL, dan dari bahasa Yunani νόμος (nomos). Νόμος sendiri merupakan 

terjemahan Yunani dari   ּתורה  ,ּתרה. Kedua kata tersebut, νόμος dan ּתורה ,ּתרה secara harfiah 

memiliki arti yang sama, yaitu ‘hukum’. Dalam TB LAI, biasanya  ּתורה  ,ּתרה diterjemahkan 

‘Taurat’, dan νόμος cukup sering diterjemahkan juga dengan ‘Taurat’ tetapi kadangkala 

νόμος juga diterjemahkan ‘hukum’. Kadangkala ada pemakaian yang unik dengan 

menggabungkan kedua kata, ‘hukum’ dan ‘taurat’ menjadi ‘hukum Taurat’ walaupun 

sebetulnya ‘Taurat’ berarti ‘hukum’ (cth.: Mt. 5:17-19; 7:12, dll.), padahal dalam teks asli, 

yang digunakan hanyalah νόμος (berarti ‘hukum’ atau ‘Taurat’ tetapi bukan ‘hukum Taurat’) 

sebagaimana contoh-contoh yang diberikan di atas. Selain itu, istilah ‘ahli Taurat’ atau ‘ahli-

ahli Taurat’ dalam teks asli tidak mengandung kata ‘Taurat’ tetapi yang digunakan adalah 

γραμματεῖς (harf. berarti ‘jurutulis’, atau ‘klerk’). 

 Dalam Alkitab TB LAI, kata ‘Taurat’ digunakan sebanyak 337 kali, dan uniknya 

‘hanya’ 103 kali di PL, sebaliknya sebanyak 234 kali di PB. Namun PL TB LAI juga 

menggunakan kata ‘hukum’ sebanyak 272 kali, dan banyak yang merupakan terjemahan dari 

 semisal Kej. 26:5, dan PB TB LAI menggunakan sebanyak 233 ,(taurah, torah) ּתורה ,ּתרה 

kali, namun PB TB LAI banyak menggunakan kata ‘hukum’ yang dalam teks asli justru tidak 

ada (cth.: Mt. 12:5; 12:18, dll.). 

 Bila memperhatikan semua penggunaan kata ‘Taurat’ atau ‘hukum’ tersebut di atas, 

baik PL maupun PB, maka jelas bahwa kedua kata tersebut memiliki arti, pertama, secara 

khusus merujuk kepada sepuluh perintah Allah (lih. Kel. 24:12), dan kedua secara umum atau 

luas merujuk kepada Kitab-kitab Musa yang berisikan beragam peraturan yang diberikan 

Allah kepada bangsa Israel (lihat keseluruhan kitab Imamat).  

Bila memperhatikan Kej. 26:5, maka nampak bahwa secara detail bagi bangsa Israel, 

hukum dan peraturan bagi mereka dibagi tiga, yaitu: ἐντολη, δικαιώματά dan νόμιμά (Yun.) 



atau מצותי חקותי ותורתי׃ (Ibr. mitzvah, khukah, taurah) yang berarti ‘perintah, ketetapan dan 

hukum.’ Kata ‘Taurah’ di sini sebetulnya merujuk kepada hukum, mitzvah (perintah) 

merujuk kepada berbagai perintah dan aturan Yahudi, dan khukah (ketetapan) merujuk 

kepada tradisi, kebiasaan, nilai yang ditetapkan. Uniknya adalah ini disampaikan Yahweh 

kepada Abraham, ratusan tahun sebelum Musa, dan belum ada sama sekali ketiga hal 

tersebut.  

Ketiga kata tersebut di atas sejajar dengan apa yang Paulus sampaikan di Flp. “sebab 

dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala 

perintah dan ketentuannya,” (Ef. 2:15) di mana kata ‘Taurat, perintah dan ketentuan’ dalam 

teks asli adalah νόμον (Taurat), ἐντολή (perintah) dan δόγμασιν (ketentuan). ‘Taurat’ dalam 

teks Efesus lebih mengacu kepada keseluruhan hukum Musa, ‘perintah’ adalah perintah-

perintah autoritatif, juga mencakup hal-hal yang etis, sementara ‘ketentuan’ mencakup 

peraturan-peraturan sipil maupun seremonial dalam ibadah. 

 

Peranan Taurat dalam PL 

Kata ‘Taurat’ pertama kali muncul dalam PL TB LAI di Ul. 1:55 sementara kata ‘hukum’ 

(juga merupakan terjemahan dari  ּתורה ,ּתרה) sudah muncul sejak Kej. 26:5. Dalam Kej. 26:5, 

sebagaimana sudah disebutkan di atas, menjadi unik karena mencakup tiga bagian dari 

‘hukum’ dalam tradisi Musa, yaitu ‘taurah, mitzvah, dan khukah’ (hukum, perintah dan 

ketetapan). Namun ini menjadi wajar karena kelima kitab Musa ditulis kemudian, yaitu 

setelah Musa memberikannya dan kemudian bangsa Israel berada di Tanah Palestina dan 

mulai membukukannya. Artinya, ini bisa dilihat dengan dua sudut pandang, yaitu (1) 

kehendak Allah sendiri sejak awal agar bangsa Israel memiliki pola hukum seperti itu; (2) 

atau merupakan refleksi umat Israel kepada perjanjian Allah dengan Abraham.  

 Kej. 26:5 menunjukkan bahwa umat Israel wajib memelihara atau melakukan Taurat 

beserta perintah dan ketetapannya. Hukum ini berawal dari perjanjian Allah dengan 

Abraham, bahwa Abraham dipanggil keluar menuju Tanah Perjanjian di mana keturunan 

Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar, masyur dan menjadi berkat. Tentunya ketiga 

hal ini hanya terjadi bila keturunan Abraham dipimpin oleh Allah. Dan pimpinan Allah ini 

diwujudkan dalam pemberian hukum dan Israel dituntut taat kepada Allah dengan menaati 

hukum-Nya (lih. Kel. 24). Takut akan Allah terwujud dalam melakukan segenap hukum 

Musa (Ul. 29:21). Mengasihi Allah berarti bagi bangsa Israel adalah melakukan segenap 

hukum Musa (Ul. 33). 



 Secara khusus Raja Daud memberi tambahan warna dalam melakukan hukum Musa. 

Bila melihat Mzm. 1:1-6, maka Daud menunjukkan kecintaan dalam membaca, merenungkan 

dan melakukan Taurat. Ia menegaskan, orang yang benar adalah orang yang menyukai dan 

merenungkan Taurat Tuhan setiap saat.  

 

Anugerah 

  Alkitab TB LAI menggunakan kata ‘kasih-karunia’ untuk menerjemahkan χάρις 

(kharis) dan חן (khen) ּתחּנה (tekhinnah) di mana dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang 

baku sesuai KBBI adalah ‘anugerah’ dan bukan ‘kasih-karunia’. Uniknya, kata ‘anugerah’ 

juga digunakan dalam Alkitab TB LAI untuk merujuk yang lain, yaitu hadiah atau pemberian 

(Est. 2:18), kesukaan (Mzm. 5:12), dll. Itu sebabnya dalam penulisan yang baku, kata 

‘anugerah’ dan bukan ‘kasih-karunia’ yang digunakan. 

Dalam PL, kata חן (khen)  ּתחּנה (tekhinnah) merujuk kepada ‘kesukaan’, ‘sesuatu yang 

berharga’,  atau ‘kebaikan’. Subjek yang umum adalah Allah (cth.: Kej. 6:8) atau seseorang 

yang lebih tinggi status atau kedudukannya (cth.: Kej. 19:19). Kata kasih-karunia hanya 

muncul sebanyak 39 kali dalam PL. 

Dalam PB, kata χάρις (kharis) merujuk kepada sikap maupun perbuatan yang penuh 

kebaikan, kesukacitaan, kesenangan, dst. Subjek yang umum hanyalah Allah dan tiada 

manusia (cth.: Lk. 2:40; Yoh. 1:40). Kata ini muncul sebanyak 131 kali dalam PB. 

Maka dari perbandingan penggunaan kata tersebut dalam PL dan PB, menjadi nampak 

bahwa dalam PL kata ‘anugerah’ atau ‘kasih-karunia’ tidak memiliki bobot yang besar, 

khusus atau ilahi. Sebaliknya, dalam PB, kata ‘anugerah’ atau ‘kasih-karunia’ menjadi istilah 

yang sangat khusus, bahkan sangat kristiani, di mana kata tersebut dikaitkan (1) hanya 

kepada Allah sebagai subjek; (2) terkait dengan keselamatan dari Allah. 

 

Pandangan PB tentang Taurat 

Walaupun dalam PL terlihat bahwa Taurat tidak negatif, bahkan sangat positif, namun dalam 

PB kesan yang diperoleh adalah bahwa Taurat itu negatif. Sesungguhnya ini adalah hal yang 

keliru. 

Yang dilawan oleh Tuhan Yesus sebagaimana digambarkan dalam keempat injil 

adalah pelaksanaan hukum Taurat yang tidak tepat. Di antara kritik-kritik Tuhan Yesus, a.l. 

bahwa para ahli agama Yahudi (ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tua-tua Yahudi) 

pada zaman Yesus tidak melakukan apa yang mereka ajarkan (lih. Mt. 23:1 dst.), sekalipun 

mereka sudah mengembangkan Taurat menjadi begitu rumit (Mk. 2:16 dst.). Itu sebabnya 



kemudian, di Mt. 23 Yesus menyampaikan kritik yang begitu pedas kepada ahli-ahli Taurat 

dan orang-orang Farisi. 

Yang mau ditekankan dalam PB sesungguhnya adalah bahwa konsepsi keliru bahwa 

keselamatan diperoleh karena melakukan Taurat. PB menegaskan bahwa seseorang 

diselamatkan bukan karena melakukan Taurat, tetapi karena iman kepada Allah. Ini terlihat 

misalnya dari apa yang Paulus ajarkan dalam Rm. 1:16,17, bahwa orang menjadi benar dan 

hidup karena iman kepada Injil, kepada kabar baik, yaitu Yesus Kristus. 

Ketika berbicara keselamatan, maka Ef. 2:8, 10 menegaskan bahwa keselamatan tidak 

diperoleh seseorang dengan perbuatan baik. Dasar utama kekristenan adalah bahwa 

keselamatan adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Allah (lihat keseluruhan Ef. 

2:1-14).  

Manusia  telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tunduk 

kepada penguasa-penguasa jahat, sehingga kita seharusnya dimurkai atau memperoleh murka 

atau hukuman. Tetapi kemudian kita diselamatkan karena anugerah Allah (Ef. 2:1-6; bdgk. 

Rm. 3:10-23), yaitu ketika Ia mengirim Anak-Nya yang Tunggal, yaitu ketika Allah 

berinkarnasi menjadi manusia, dan Sang Manusia mati di kayu salib menanggung dosa semua 

umat manusia dan siapapun yang percaya kepada Dia beroleh keselamatan (Flp. 2:6-11). 

 

Taurat dan Anugerah 

Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan Taurat dan kitab para 

nabi, tetapi untuk menggenapinya (Mt. 5:17). Banyak orang yang kemudian salah memahami 

ayat ini, yaitu bahwa jika demikian, maka kita harus tetap melaksanakan Taurat. Ini tentu 

keliru. Kata ‘menggenapinya’ berasal dari kata πληρῶσαι yang berarti, selain menggenapi, 

juga berarti menuntaskan atau menyempurnakan. Yang mau dimaksud adalah sesungguhnya, 

Yesus hadir sebagai penuntas dari Taurat, penyempurna. Atau dengan kata lain, Taurat 

dinaikkan standardnya. Seperti apakah standard atau tolok ukurnya? Matius pasal 5 penuh 

dengan contohnya.  Mt. 5:20 katakan, “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada 

hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan 

masuk ke dalam Kerajaan Sorga.” Banyak orang kurang tepat memahami ayat ini, seakan-

akan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang moralnya rendah, tidak saleh, 

bodoh, dst. Padahal sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang moralnya tinggi, sangat 

saleh, sangat cerdas tentang kitab suci, dst. Jadi ketika Mt. 5:20 katakan demikian, maka 

standard atau tolok ukur yang Tuhan Yesus mau taruh adalah tinggi. 



 Ia katakan kemudian contoh-contohnya mulai ayat 21. Ia akhiri diskursus tersebut 

dengan mengatakan, “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di 

sorga adalah sempurna” (ay. 48). 

 Maka kemudian, yang ditekankan bukan lagi Taurat secara detil seperti terperinci 

dalam PL, tetapi esensinya, sebagaimana Ia ajarkan pada Mt. 7:12 dan Mt. 22:35-40. Inilah 

esensi Taurat dan inilah yang menjadi landasan moral orang-orang Kristen.  

Penjabaran dari esensi tersebut tidak lagi ditemui dalam PL, tetapi dikembangkan 

menurut ajaran PB, sebagaimana Paulus katakan di Ef. 2:15: “sebab dengan mati-Nya sebagai 

manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk 

menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu 

mengadakan damai sejahtera”.  

Dengan demikian Paulus menegaskan bahwa Taurat tidak berlaku lagi bagi orang-

orang Kristen, namun esensi dari Taurat, juga menjadi esensi ajaran Kristen, sebagaimana 

yang Yesus Kristus telah ajarkan. 

 

 


