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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kitab Ibrani, khususnya pasal 6:4-8 sudah sejak dahulu menjadi 

topic perdebatan. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ayat ini 

tidak mengajarkan bahwa orang percaya bisa murtad, sebab Allah 

memelihara mereka (Kalvinisme). Namun, ada juga kelompok yang 

mengatakan bahwa ayat ini adalah berbicara tentang peringatan 

kepada orang percaya akan bahaya murtad (fundamental). 

Oleh karena itu, pada pembahasan paper ini dengan judul “Ibrani 

6:4-8 sebagai peringatan terhadap bahaya kemurtadan” akan 

memberikan penjelasan yang lengkap bagi para pembacanya, bahwa 

konsep yang benar adalah bahwa orang percaya masih mungkin bisa 

jatuh ke dalam dosa kemurtadan yang tidak terampunkan itu. 

Dalam paper ini akan diuraikan juga berbagai penafsiran yang 

dibangun oleh para kelompok yang tidak menyetujui kebenaran bahwa 

seseorang yang sudah percaya bisa murtad dan argumentasi-

argumentasi untuk meng-counter-nya. Sehingga orang-orang percaya 

harus selalu menjaga kondisi imannya agar tidak disesatkan oleh 

kelompok-kelompok lain yang berkata orang percaya tidak bisa 

murtad. 
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BAB II 

IBRANI 6:4-8 SEBAGAI PERINGATAN TERHADAP BAHAYA 

KEMURTADAN 

 

Jika pembaca membaca Surat Ibrani pasal 6:4-8, maka pembaca akan 

terpimpin kepada kesimpulan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang yang 

sudah bertobat (percaya). Namun, jika dipandang dari salah satu “garis” teologi, 

maka hal ini akan memiliki pengertian yang berbeda! Tergantung konsep dari 

garis teologi yang diusungnya. Sehingga hal ini menjadi salah satu pertarungan 

yang sangat sengit di dalam kitab perjanjian baru (PB) dan menjadi pertarungan 

utama di dalam Surat Ibrani. 

 

2.1 PENTINGNYA ILMU HERMENEUTIKA 

Dalam upaya untuk mencari kebenaran, maka seorang penafsir Alkitab 

haruslah memahami prinsip hermeneutika yang benar. Prinsip utama 

hermeneutika adalah, penafsir harus mengutamakan penafsiran yang bersifat 

literal, historical dan grammatical. Apa itu yang dimaksud dengan literal, 

historical dan grammatical? Secara literal maksudnya ialah penafsir harus men-

dahulukan makna dasar (umum) dari kata tersebut. Jika suatu nats ada menyebut 

kata “burung” maka penafsir tidak boleh menafsirkannya sebagai “iblis,” 

“pencuri,” atau istilah yang lain apabila masih masuk akal untuk diartikan 

“burung.” Tetapi, jika arti yang dimaksud tidak sesuai dengan konteks maka 

barulah dipersilahkan untuk mencari arti secara alegoris. 
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Secara historical maksudnya adalah penafsir harus mempertimbangkan ayat 

tersebut sesuai dengan sejarah (waktu) penulisan, sehingga makna kata yang akan 

ditafsirkan akan disesuaikan dengan makna pada saat penulisan. Hal ini dilakukan 

karena sangat mungkin adanya perbedaan makna suatu kata apabila rentang waktu 

penulisan dengan penafsirannya sudah berlangsung selama dua ribuan tahun. 

Secara grammatical artinya adalah bahwa kalimat atau kata tersebut harus 

ditafsirkan sesuai dengan tata bahasa yang dipakai untuk menuliskan pernyataan 

tersebut. Hal ini dilakukan adalah karena terdapat berbedaan tenses dari berbagai 

bahasa. Adakalanya suatu bahasa memiliki tenses yang lebih sedikit dan ada pula 

suatu bahasa yang memiliki tenses yang lebih banyak. 

Oleh karena itu, ketepatan dalam menafsirkan Alkitab sangat tergantung 

pada ketepatan dalam memilah kata-kata dan mengartikannya. Itulah sebabnya 

kaum fundamentalis memakai suatu patokan yang sangat utama yang dalam  

bahasa Inggris disebut the rule of thumb yaitu: TAFSIRKAN SECARA LITERAL 

KALAU MASIH BISA SECARA LITERAL, KECULAI KALAU TIDAK 

MASUK AKAL SECARA LITERAL BARULAH MEMAKAI CARA 

ALEGORIKAL.
1
 

 

2.2 BERBAGAI PENAFSIRAN TENTANG IBRANI 6:4-8  

Dalam mempertahankan suatu garis teologi, ada juga kelompok yang 

membela konsepnya dengan mati-matian walaupun makna yang dimaksud sudah 

                                                             
1 Suhento Liauw, Cara Menafsir Alkitab dengan tepat dan benar (Jakarta: STT Graphe, 

2002), hlm. 116 
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tidak sesuai dengan prinsip hermeneutika yang benar. Pada kasus Ibrani pasal 6:4-

8 persoalan inipun terjadi. Berikut ini adalah beberapa posisi yang muncul tentang 

Ibrani :4-8. 

 

1. Orang-orang yang dimaksud dalam pasal 6:4-8 ini adalah mereka yang 

hanya mengaku di mulut tetapi bukan di dalam hati. 

Penjelasan: 

Dari segi konteks, perikop ini dituliskan kepada orang-orang yang sudah 

diselamatkan (5:11-6:3). Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya namun 

tidak beranjak dari asas-asas pokok iman mereka. Dari deskripsi yang ada pada 

ayat kelima dan keenam pada pasal keenam ini, menunjukkan bahwa mereka 

adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, antara lain: 

a. Mereka yang pernah diterangi hatinya 

Mengapa para penerima surat ini dikatakan orang yang sudah 

diselamatkan (orang percaya)? Yaitu karena kata yang dipakai dalam ayat lima 

sama persis dengan dengan yang ada di Ibrani pasal 10:3, yaitu kata “potizo.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka adalah orang yang sudah di 

selamatkan. Di dalam Injil, istilah anak-anak terang adalah diberikan kepada 

mereka yang sudah pernah mendengar Injil, sedangkan bagi mereka yang belum 

pernah mendengar Injil diberi sebutan sebagai orang-orang yang tinggal dalam 

kegelapan. 

b. Yang pernah mengecap karunia Surgawi 

Mungkin ada yang berpendapat bahwa kata “mengecap” tidak sama 

dengan benar-benar sudah diselamatkan. Tetapi, hal ini tidak boleh ditafsirkan 
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secara sembarangan. Pada pasal 2:9, kata “genomai” dipakaikan juga kepada 

Tuhan Yesus yang “mengecap” maut. Oleh LAI kata ini diterjemahkan “mengala-

mi.” Padahal kata “mengecap” dan “mengalami” dalam bahasa Yunani memiliki 

kata dasar yang sama yaitu “genomai.” Jadi, seperti Yesus juga yang benar-benar 

mengalami maut, tentu kata “mengecap” dalam ayat 4 dan 5 ini juga harus 

diterjemahkan sebagai “mengalami.” 

Lalu, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah karunia Surgawi apa 

yang dialami? Sebenarnya, orang yang telah bertobat dan percaya mengalami 

banyak karunia Surgawi, salah satunya adalah Roh Kudus yang dijanjikan Yesus 

bagi setiap orang yang percaya kepadaNya. Roh Kudus adalah seperti sebuah 

meterai bagi orang-orang yang sudah pasti masuk Surga. 

c. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus 

Orang yang sudah pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus sudah pasti 

adalah ciri orang yang sudah lahir baru. Jika masih ada orang yang ingin 

menyangkal kebenaran ini, maka perlu kiranya diberikan pertanyaan balik seperti: 

Bagian apakah yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya dari Roh Kudus? 

Orang-orang yang tidak percaya tentang kemurtadan bagi orang yang sudah 

dilahirkan kembali mungkin akan berkata bahwa kata “metochos” dalam ayat 4 ini 

dapat diartikan dengan “berhubungan”. Jadi, ada hubungan dengan Roh Kudus 

tetapi belum memiliki. Tetapi, jika dilihat ke ayat-ayat Alkitab yang lainnya 

ternyata tidak demikian, sebab kata ini dipakai juga dalam Ibrani 13:4 dengan arti 

berada dalam Roh Kudus. Dengan memakai kata “metochos” pada ayat 4 ini, 

maka argumen yang mengatakan bahwa penerima surat Ibrani adalah orang yang 

belum lahir baru menjadi gugur. 
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d. Yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang 

akan datang. 

Frase “firman yang baik” berasal dari kata bahasa Yunani “rhema” yang 

berarti “firman yang diucapkaan”. Yang dimaksud di sini adalah suatu perkataan 

baik yaitu Injil. Jadi orang-orang yang sudah mendengar dan menerima Injil yang 

benar adalah orang yang sudah percaya. 

Frase “karunia dunia yang akan datang” berasal dari kata bahasa Yunani 

“dunamis”. Kata ini biasanya dipakai untuk mujizat-mujizat atau tanda-tanda atau 

kuasa-kuasa. Jadi, tanda-tanda seperti yang telah dilakukan oleh para rasul adalah 

salah satu contoh karunia yang akan datang tersebut. Dengan demikian, hal ini 

kembali mengacu kepada ciri orang yang sudah lahir baru (percaya). 

 

2. Mereka adalah orang yang sudah lahir baru tetapi bukan orang 

pilihan. 

Pernyataan ini muncul dimotifasi oleh teologi Kalvinisme, yaitu bahwa 

orang yang sudah dipilih tidak mungkin bisa murtad. Sehingga penjelasan yang 

sangat jelas sekalipun tidak akan mereka terima sebab doktrin tersebut adalah 

kesimpulan dari empat poin pokok Kalvinisme yang sebelumnya yang terkenal 

dengan akronim TULIP. Jadi, dengan mengakui bahwa audiens surat Ibrani 

adalah orang yang sudah lahir baru secara otomatis akan bertentangan dengan 

teologi mereka dan hal ini mustahil untuk dilakukan. 

G. J. Baan, seorang Kalvinis berkomentar tentang ayat ini, bahwa mereka 

adalah orang-orang yang memiliki iman yang sementara. 

Namun demikian, kita harus menyadari bahwa ayat ini membahas iman sementara, 

yang dapat datang pada suatu waktu. Hanya secara lahiriah mereka diterangi dengan 

membaktikan diri kepada Allah dan untuk melayani-Nya. Karunia Surgawi yang 
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mereka kecap hanyalah merupakan pengalaman emosional. Mereka mendapat 

bagian dalam Roh Kudus hanya dalam pengertian umum – karena mereka mendapat 

bagian, mereka mungkin dapat melakukan banyak tanda dan munjizat yang penuh 

kuasa. Dan mereka hanya mengalami sukacita akal budi dalam Firman Allah. Iman 

sementara ini bisa saja datang pada suatu waktu, tetapi tidak akan menghasilkan 

kasih yang sejati kepada Allah dan Anak-Nya.2 

 

Dengan konsep seperti yang dipegang oleh G. J. Baan (dan juga Kalvinisme 

lainnya), maka mereka telah mengabaikan konteks ayat sebelumnya (Ibrani 5:11-

6:3) bahwa audiens surat Ibrani ini adalah kumpulan orang-orang percaya, hanya 

saja mereka adalah orang-orang percaya yang tidak bertumbuh. Sehingga mereka 

masih memerlukan “susu” yaitu pembelajaran rohani yang dasar. Padahal Rasul 

Paulus mengaharapkan mereka seharunsya sudah menjadi pengajar jika dipandang 

dari sudut waktu. Jadi, pandangan yang mengatakan bahwa audiens surat Ibrani 

adalah orang yang belum percaya/memiliki iman yang sementara adalah tidak 

Alkitabiah (tidak sesuai dengan konteks).  

 

3. Mereka benar-benar orang lahir baru tetapi peringatan itu bersifat 

hipotetis. 

Warren W. Wiersbe adalah salah satu penganut pandangan ini, ia berkata: 

Jadi, apa yang sebenarnyanyang hendak dikatakan si penulis kepada kita? 

Kemungkinannya ialah bahwa ia sedang melukiskan suatu kasus hipotesa untuk 
membuktikan masalahnya bahwa seorang percaya yang sejati tidak dapat kehilangan 

keselamatannya. Pernyataannya yang terdapat di dalam ayat 9 nemaknya 

mendukung tafsiran yang berikut: “Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun 

kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu 

yang lebih baik.” Argumentasinya adalah sebagai berikut.3 

 

Pernyataan ini mengartikan bahwa peringatan yang diberikan Paulus adalah 

sebuah peringatan kosong. Mengapa? Karena sebenarnya peringatan ini tidak 

akan benar-benar bisa terjadi. Untuk menyanggah pernyataan ini, maka perlu 

                                                             
2  G.J. Baan, TULIP: Lim Pokok Clvinisme (Surabaya: Momentum, 2012), hlm. 181. 
3  Warren W. Wiersbe, Yakin di dalam Kristus (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 

1997), hlm. 76-77 
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ditanyakan kembali kepada mereka: untuk apakah Paulus memperingatkan 

mereka dengan begitu keras jika hal ini tidak akan benar-benar bisa terjadi? Para 

penganut poin yang ketiga ini umumnya akan menjawab yaitu untuk 

memperingatkan saja dan peringatan yang disampaikan selalu efektif (yaitu orang-

orang yang diperingatkan selalu batal murtad). Alasan lainnya mengatakan bahwa 

hal ini diperingatkan adalah agar setiap orang percaya takut untuk murtad. Tetapi 

apabila hal ini adalah benar, maka akan terdapat keganjilan yang sangat tidak 

masuk akal. Jika peringatan ini ditujukan agar setiap orang takut untuk murtad, 

lalu mengapa tidak semua orang selamat? Kemudian, jika Paulus tahu bahwa hal 

ini hanyalah peringatan yang tidak akan mungkin bisa terjadi berarti dia sedang 

bersandiwara, tidak jujur dan berbohong. Dengan demikian penafsiran seperti 

poin ketiga ini tidak Alkitabiah. 

  

4. Mereka benar-benar orang lahir baru, tetapi hanya akan kehilangan 

pahala dan bukan keselamatannya. 

Kemungkinan penafsiran ini muncul akibat kekurang hati-hatian dalam 

membaca konteks ayat ini. Sebab Ibrani 6:4-8 sangat jelas mengatakan bahwa 

orang yang murtad “tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian.” Orang 

yang murtad tidak boleh lagi dikembalikan kepada posisinya yang semula 

(pembaharuan pertama saat percaya) karena telah menyalibkan Yesus untuk yang 

kedua kalinya. Penyaliban pertama adalah sebagai bukti penerimaan Yesus 

Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat (Roma 6:3-6) sedangkan penyaliban kedua 

adalah penghinaan kepada Allah. Dan upah bagi orang yang seperti ini adalah api 

neraka. 
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5. Peringatan ini adalah terhadap kondisi spesial yang tidak mungkin lagi 

terjadi hari ini. 

Pandangan berikutnya mengenai Ibrani pasal 6:4-8 ini adalah bahwa 

peringatan ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup pada abad pertama dan tidak 

mungkin lagi terjadi pada zaman sekarang. Tetapi penafsiran ini juga tidak kuat 

untuk dipertahankan, sebab sejak zaman PL peringatan-peringatan yang serupa 

juga sudah banyak kali disampaikan. Misalnya Yehezkiel 18:24, orang yang benar 

apabila berubah setia kepada Allah maka ia harus mati. Dan di dalam PB, ada 

banyak ayat yang memperingatkan orang percaya untuk tidak murtad. 

 

6. Mereka benar-benar orang lahir baru tetapi bukan kehilangan 

keselamatan secara final. 

Penafsiran ini dipopulerkan juga oleh kelompok OSAS. OSAS percaya 

bahwa keselamatan tidak bisa hilang dari orang percaya. Padandangan OSAS 

yang berkata bahwa orang yang sudah percaya tidak bisa kehilangan 

keselamatannya adalah pandangan yang menyesatkan. Mengapa? Sebab jika 

mengunut pandangan ini, maka orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan 

akhirnya tetap tinggal di dalam dosa tidak akan pernah merasa bersalah dan ingin 

berbalik ke jalan yang benar. Hal ini akan menjadikan kekristenan lebih buruk 

dari kepercayaan agama-agaman lainnya. Agama Islam yang menuntut amal dan 

ibadah untuk mendapatkan keselamatan akan lebih benar daripada penganut 

OSAS karena mempercayai orang yang tidak berbuat baik akan masuk neraka. 
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7. Mereka adalah benar-benar orang yang sudah lahir baru, dan jika 

murtad ia tidak akan bisa betobat lagi dan ini adalah peringatan yang 

nyata. 

Penafsiran ini adalah penafsiran yang paling Alkitabiah dari seluruh 

penafsiran yang sudah disebutkan di atas. Hal ini sudah terbukti dari konteksnya, 

bahwa orang yang diperingatkan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. 

Kata “mutad” dalam bahasa Yunani adalah “parapipto” yang arti literalnya adalah 

“jatuh ke samping.” Jadi, orang percaya yang telah menerima Yesus, namun 

akhiirnya menyangkal imannya diibaratkan sebagai orang yang “jatuh ke 

samping” dalam suatu perjalanan dan akhirnya dia tertinggal dan tidak sampai ke 

tujuan akhirnya yaitu Surga yang kekal. 

Jadi, orang yang sudah percaya ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa 

murtad. Sehingga para Nabi, Rasul dan bahkan Yesus sendiri dengan keras 

memberikan peringatan agar tidak meninggalkan iman yang benar. Sebab dengan 

meninggalkan iman yang benar, seseorang tidak dapat dibaharui lagi dan 

kebinasaan telah menantinya.  
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Setelah mendiskusikan berbagai penafsiran tentang Ibrani 6:4-8, maka dapat 

disimpulkan bahwa perikop ini sangat kuat mendukung pengajaran bahwa ini 

adalah suatu peringatan akan bahaya kemurtadan bagi orang percaya. Tidak ada 

orang yang belum percaya bisa murtad. Gelar murtad hanya akan diberikan 

kepada orang yang telah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia Surgawi, dan 

yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang 

baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang yang akhirnya menyangkali 

iman percayanya kepada Yesus. 

Pandangan-pandangan yang berusaha memutarbalikkan kebenaran dengan 

mengatakan bahwa orang-orang yang dibicarakan dalam Ibrani 6:4-8 adalah orang 

yang belum percaya tidak sesuai dengan kontek dan tidak Alkitabiah. Pandangan 

yang seperti ini harus ditolak, karena akan mengakibatkan kekacauan dalam hal 

menafsirkan Alkitab. 

Pandangan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat adalah konsep 

Iblis, karena hanya akan membuat kekristenan menjadi kacau dan membuka 

peluang untuk tindakan-tindakan tidak benar lainnya. Orang percaya harus selalu 

menjaga kondisi imannya agar selalu sehat, sebab hanya dengan cara demikianlah 

orang percaya akan menyenangkan hati Tuhan dan akan mendapatkan upah yang 

besar di Surga. 
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