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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Doktrin gereja adalah pintu dari segala doktrin, sedangkan doktrin Alkitab adalah 

dasar dari segala doktrin dan doktrin keselamatan adalah inti dari keseluruhan Alkitab. 

Doktrin keselamatan yang berdasarkan kesimpulan seluruh ayat-ayat Alkitab akan 

menghantarkan kita kepada hidup yang kekal, sedangkan doktrin keselamatan yang tidak 

Alkitabiah akan menghantarkan kita ke dalam kengerian yang kekal. Doktrin OSAS adalah 

bagian dari doktrin keselamatan, benar tidaknya doktrin ini haruslah diuji berdasarkan 

kesimpulan seluruh ayat Alkitab. 

Doktrin OSAS ini adalah topik yang cukup menarik untuk dibahas, sebab doktrin 

ini telah menyebabkan banyak perdebatan di kalangan Theolog. Doktrin tentang OSAS 

(Once Saved Always Saved) adalah doktrin yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. 

Para pendukung OSAS memberikan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung konsep mereka. 

Ada cukup banyak ayat Alkitab yang diajukan oleh para pendukungnya untuk 

mempertahankan doktrin OSAS ini. Namun, kelompok kontra juga mengajukan dukungan 

ayat-ayat Alkitab untuk melawan argumen penganut OSAS tersebut. Alkitab mengajarkan 

pandangan verbal plenary perfect inspiration
1
 bahwa Alkitab tanpa salah secara keseluruhan, 

bukan hanya dalam bentuk pikiran tetapi juga kata-katanya. Oleh karena itu, apakah 

jawaban Alkitab tentang OSAS? Jika OSAS bukanlah doktrin yang diajarkan Alkitab, maka 

kita harus menolaknya, tetapi jika doktrin OSAS adalah Alkitabiah kita harus 

mengumandangkannya. 

                                                
1 Dr. Steven E. Liauw, Ketiadasalahan Alkitab (Jakarta: STT Graphe, 2005), hlm. 22-23 
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BAB II 

JAWABAN ALKITAB TERHADAP OSAS 

 

A. Pengertian OSAS 

OSAS adalah singkatan dari Once Saved Always Saved, yang berarti sekali selamat 

tetap selamat. OSAS adalah istilah lain dan perseverence of the saints
2
. Konsep ini 

mengajarkan bahwa sekali Anda peraya, Anda tidak akan pernah terhilang, Anda tidak akan 

pernah masuk neraka. 

OSAS bukanlah suatu konsep yang muncul secara tiba-tiba. OSAS adalah 

kesimpulan yang konsisten terhadap pokok iman Kalvinis. Konsep ini lahir dari konsep 

irresistible grace. Irresistible grace ada oleh karena konsep limited atonement, konsep 

limited atonement ada oleh karena konsep unconditional election,  dan hal yang mendasari 

keempat konsep tersebut adalah total depravity. Jadi, konsep lima poin kalvinis atau yang 

dikenal dengan singkatan “tulip” adalah bagaikan suatu mata rantai yang saling 

berhubungan. Tulip akan benar atau salah secara bersama-sama
3
. 

Hal yang menjadi dasar permasalahan adalah apakah keselamatan itu bersyarat atau 

tidak bersyarat? Jika Kalvinis percaya pemilihan itu tidak bersyarat, maka keselamatan 

itupun semestinya tidak bersyarat. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa imanlah yang 

membuat seseorang tetap di dalam Kristus. Seseorang perccaya terlebih dahulu, kemudian 

dibenarkan, dilahirbarukan, dikuduskan dan dimuliakan. Semua hal ini memiliki syarat yaitu 

harus tetap di dalam Kristus. Ketika seseorang keluar dari Kristus, maka ia tidak lagi 

                                                
2 Edwin H. Palmer, Lima Pokok Calvinisme: The Five Points Of Calvinism, Edisi Ketiga (Surabaya: 

Penerbit Momentum: 2011), hlm. 99 
3 Ibid, hlm. 101 
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memiliki status orang yang dibenarkan, dilahirbarukan, orang yang dikuduskan dan yang 

dimuliakan. Namun, kalangan Kalvinis mengajarkan bahwa seseorang sudah diselamatkan 

(percaya) tidak mungkin meninggalkan imannya. Tetapi, apakah Alkitab mengajarkan 

demikian? 

 

B. Surat-surat Paulus menjawab OSAS 

(1) Kitab Ibrani 

Kitab Ibrani adalah kitab yang sangat penting untuk menjawab konsep OSAS. 

Kitab Ibrani ini juga mengajarkan tentang eternal security yang conditional. Kelompok 

Kalvinis mengajarkan eternal security yang unconditional sehingga berkesimpulan: orang 

yang telah diselamatkan tidak mungkin untuk meninggalkan imannya (murtad). Inti dari 

kitab Ibrani adalah supremasi Kristus dibanding dengan Musa, kekristenan dibanding 

dengan Yudaisme. Sedangkan inti aplikasinya adalah jangan kembali lagi ke Yudaisme, 

tetapi tetap di dalam Kristus. 

Ibrani pasal 1 – 2. Inti ajarannya terdapat di dalam pasal 2:1-4, yaitu “Kristus telah 

memberikan keselamatan yang besar, jadi jangan kita sia-siakan.” Kitab Ibrani ditulis oleh 

rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. 

Pasal 3 – 4. Inti ajarannya adalah terdapat dalam pasal 3:7 – 4:2, dan ayat 

conditionalnya adalah pasal 3:6 “jika kita.” Kalimat jika ini mengharuskan adanya 

kemungkinan. Pasal 3:7 – 8 mengatakan “binasa karena murtad.” Secara  khusus ayat 12, 

kata murtad di sini dalam bahasa Yunani adalah   yang di dalam KJV 

diterjemah-kan “meninggalkan.” Pada ayat ke-14, kata “asal saja” membuktikan adanya 

syarat keselamatan, yakni iman. Syarat tersebut bukanlah perbuatan ataupun kekudusan 
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hidup, tetapi iman yang diberitakan oleh rasul Pauluslah yang menjadi syaratnya yaitu iman 

kepada Kristus. 

Pasal 5 – 7. Inti ajakannya adalah pada pasal 5:11 – 6:12. Inti dari pasal 5 – 7 

adalah “sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia 

surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengecap firman 

yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, 

tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka 

menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka umum.” Ayat ini 

mengajarkan bahwa orang yang sudah diselamatkan bisa murtad, karena surat ini ditulis 

rasul Paulus kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus, atau orang yang sudah 

diselamatkan. Kalvinis mungkin berpendapat bahwa ayat ini tidak mengacu kepada orang 

percaya. Tetapi apakah Alkitab mendukung pendapat yang demikian? Ternyata poin-poin 

dalam pasal ini sangat mendukung bahwa mereka adalah orang-orang yang telah percaya. 

1. Istilah yang pertama “yang pernah diterangi hatinya.” 

Dalam surat rasul Paulus kepada jemaat Korintus (II Kor. 4:4), “yaitu orang-orang 

yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga 

mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah 

gambaran Allah.” Jadi, orang yang sudah diterangi hatinya adalah orang percaya 

kepada kepada Kristus dan orang yang tidak percaya digolongkan oleh rasul Paulus 

sebagai orang yang menolak Injil. 

2. Istilah yang kedua “yang pernah mengecap karunia surgawi.” 

Kalvinis bisa saja berkata: “hanya mengecap saja belum termasuk di dalam 

Kristus.” Namun, kata “mengecap” di sini adalah 
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pengertian orang Yunani kata ini adalah “mengalami” dan “merasakan” bukan 

mengecap saja. Kata yang sama juga dipakai pada Ibrani 2:9 “Tetapi Dia, yang 

untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, 

yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan 

kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi 

semua manusia.” Kata “mengalami” dalam bahasa Yunani adalah   

Kristus “mengecap” kematian, artinya Yesus tidak mungkin pura-pura mati, 

melainkan Ia benar-benar mati, maka implikasinya keselamatan kita diragukan, 

karena kata “mengecap” dalam Ibrani 6:4 sama dengan Ibrani 2:9. Warren W. 

Wiersbe
4
 berkata “jika ada yang menuntut bahwa orang-orang ini hanya mengecap 

tetapi tidak memakannya, maka tafsiran itu hanya didasarkan pada salah satu arti 

dari kata Inggris.” Jadi, mengecap mengandung arti mengalami.  

3. Istilah ketiga “yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus.” 

Dalam pasal 3:1 dikatakan “yang mendapat panggilan surgawi.” Kata “kita” dalam 

ayat 14 menunjukkan sekelompok orang yang sudah diselamatkan, karena mereka 

sudah di dalam Kristus. Intinya adalah mendapat panggilan di dalam Kristus. 

Bukan sekadar dipanggil-panggil agar masuk ke dalam Kristus, melainkan telah 

memiliki Kristus di dalam hidupnya. 

4. Istilah keempat “yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-

karunia dunia yang akan datang.” 

Sekali lagi ayat ini membuktikan bahwa ia pernah dibaharui dan sudah percaya 

kepada Kristus. Ia sudah menyalibkan Kristus satu kali, dan inilah dosa yang tidak 

                                                
4 Warren W. Wiersbe, Yakin di dalam Kristus (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997), hlm. 75 



6 

 

dapat diampuni karena dia tidakmungkin bisa diperbaharui lagi. 

Ibrani 8 – 12. Inti ajakannya ialah pada pasal 10:19 – 39. Kalvinis dan kelompok 

orang yang tidak percaya adanya murtad kewalahan, menjadi kewalahan dalam menjawab 

pasal 10 ini. Pasal 10:23 “marilah kita teguh berpegang” untuk apa Paulus memerintahkan 

berpegang teguh kalau tidak ada kemungkinan seseorang untuk tidak teguh. Kalau sudah 

dipilih, untuk apa dipanggil? Pasal 10:26 “sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah 

memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus 

dosa itu.” Ayat ini menunjukkan sebelumnya dia adalah orang yang sudah percaya, tetapi 

dengan sengaja ia meninggalkan iman yang semula, yakni iman yang menyelamatkan, maka 

dia binasa. Pasal 10:35 “sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena 

besarlah upah yang menantinya.” Untuk apa kita diperintahkan supaya tidak melepaskan 

kepercayaan kalau kita tidak bisa murtad. Untuk apa Allah mengajak manusia agar tetap 

beriman kepad-Nya kalau sekali selamat tetap selamat? Tentu Paulus akan menjadi orang 

yang paling bodoh dengan mengajak orang bertekun sementara orang tersebut tidak bisa 

melepaskan imannya sekalipin dia ingin keluar dari Kristus. 

Pasal 10:36, “sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan 

kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.” Manusia memerlukan 

ketekunan agar tetap di dalam Kristus, sebab kalau dia keluar dari Kristus, maka dia tidak 

lagi memiliki jaminan keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya. 

Keselamatan adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui iman, tetapi harus bertekun di 

dalam iman tersebut. Kalangan Kalvinis mengatakan “berbuat dosa di sini adalah dosa 

biasa (moralitas).” Tetapi, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa tindakan demikian 

adalah dosa berbalik dari iman yang benar yang membuat orang itu binasa. Dalam pasal 
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3:14 “karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saj kita teguh berpegang 

sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.” Paulus mengatakan “kita”, 

hal ini berarti dia termasuk di dalamnya, dan harus tetap bertekun di dalam iman yang benar.  

 

(2) Surat Roma 

Roma 6:12-14. Tuhan Yesus berkata agar setiap orang yang sudah percaya 

hendaklah dosa tidak berkuasa di dalam dirinya. Tentu dengan nasehat ini kita diajarkan 

bahwa Yesus mengharapkan kita untuk tidak menuruti keinginan daging, sebab keinginan 

daging dapat membawa kita kembali kepada keadaan berdosa kita yang semula dan pada 

akhirnya kepada kebinasaan. Tidak dikuasai dosa berarti tidak hidup dalam di dosa secara 

permanen atau menjadi sifat kebiasaan. Tetapi bukan berarti orang yang sudah percaya tidak 

bisa berbuat dosa karena Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa orang percaya masih 

memakai tubuh duniawi yang memiliki potensi untuk berdosa (I Yoh. 1:8-9). Hukuman bagi 

mereka yang sudah percaya bukan masalah neraka tetapi masalah upah di Sorga (I Kor. 

13:10-23). 

(3) Surat I Korintus 

I Korintus 15:2 “Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang 

padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja 

menjadi percaya.” Keselamatan itu jelas-jelas bersyarat dan kita harus tetap bertekun di 

dalam iman yang benar. Kata “asal” menuntut adanya kemungkinan untuk berbalik dari 

iman yang benar. 

(4) Surat Galatia 
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Galatia 5:1 “Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan 

kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.” 

Konteks ayat ini adalah untuk orang percaya, karena rasul Paulus berkata “kita”. Ini berarti 

bukan orang yang tidak percaya yang bertekun, melainkan dia (rasul Paulus dan orang-orang 

percaya lainnya) yang harus bertekun di dalam iman yang benar. Kristus sama sekali 

menjadi tidak berguna apabila seseorang masih mengharapkan pembenaran oleh karena 

melakukan hukum taurat (sunat). Paulus sedang berbicara kepada orang-orang percaya agar 

mereka tidak melepaskan imannya yang semula dengan menukarnya dengan sunat atau 

hukum taurat. Tentu hal ini disampaikan rasul Paulus karena dia tahu betul bahwa orang 

percaya memiliki potensi untuk melepaskan iman yang ia miliki. Jika tidak demikian, rasul 

Paulus dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa, sebab dia menasehati orang-orang 

percaya untuk tetapp teguh padahal mereka sendiri tidak mungkin bisa kehilangan jaminan 

keselamatannya.  

(5) Surat Efesus 

Efesus 1:13-14. Allah sudah memateraikan orang yang percaya kepada Kristus, 

kalau demikian mungkinkah Allah salah memateraikan orang yang akan murtad? Inilah 

salah satu analogi yang disampaikan Kalvinis. Tetapi, kita juga bisa bertanya kembali 

kepada kelompok Kalvinis, apakah Allah mengilhamkan Alkitab dan apakah Allah bisa 

salah menulis Alkitab? Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mau menghapus nama 

orang dari kitab kehidupan (Wahyu 22:19). Apakah Allah salah dalam mengatakkan 

demikian, bahwa nama seseorang dapat dihapus dari kitab kehidupan? 

(6) Surat II Timotius 
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II Timotius 2:11-13. Petrus menyangkal Tuhan tetapi penyangkalan Petrus bukan 

dari hatinya yang dalam, karena setelah itu, ia sangat menyesal akan perbuatannya. Ini 

membuktikan Petrus tidak menyangkal Tuhan dari hatinya, tetapi karena kondisi dan situasi 

yang terjepit terpaksa dia melakukannya dan kemudian dia berbalik dengan penuh 

penyesalan. 

 

C. Kitab Injil Menjawab OSAS 

1. Matius 10:22; 24:13; Markus 13:13; Lukas 21:17-19; 

Kitab injil mengatakan  bahwa “orang yang bertahan sampai kesudahannya akan 

selamat.” Ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa ada orang yang tidak dapat tahan 

sampai kesudahan dunia, sebab jika tidak demikian untuk apa nasehat untuk bertahan 

diberikan? Perintah ini hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki potensi untuk 

mundur oleh karena itulah kita (orang percaya) harus selalu mengingat nasehat ini supaya 

kita dapat bertahan hingga kesudahan dunia.  Dengan demikian, jelaslah bahwa doktrin 

OSAS tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. 

2. Yohanes 8:31 

Suatu peringatan lain yang dicatatkan dalam injil ialah: “Jikalau kamu tetap di 

dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.” Yesus menyebut bahwa orang-

orang yang menerima injillah yang akan disebut sebagai murid-Nya (Mat.28:19). Injil 

adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan (Rom. 1:16). Jadi, orang yang menjadi murid 

adalah mereka yang telah menerima injil dan sudah selamat. Ajakan dalam injil Yohanes 

8:31 ini ditujukan kepada murid-murid yang telah percaya, kemudian Yesus menantang 

mereka bahwa hanya yang tetap dalam firman-Nyalah yang benar-benar menjadi muridnya. 
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Orang-orang yang tidak tetap di dalam firman-Nya, namun sebelumnya sudah pernah 

menyandang gelar sebagai murid adalah murid yang tidak sungguh-sungguh. Murid yang 

tidak sungguh-sungguh akan mendapat bagian yang pantas baginya di neraka. Jadi, jika 

masih ada murid yang dapat mundur, maka statement OSAS bahwa sekali selamat tetap 

selamat menjadi gugur. 

3. Matius 13:18-23; Lukas 8:4-15 

Yesus menggenapkan nubuatan dalam kitab Mazmur bahwa Ia akan membuka 

mulut-Nya untuk mengatakan perumpamaan untuk mengungkapkan hal yang tersembunyi 

sejak dunia dijadikan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur mengajarkan kita 

tentang respon umat manusia terhadap berita injil. Ada yang tidak memandang penting 

terhadap injil tersebut (benih yang ditaburkan di jalan), ada yang menerimanya namun 

akhirnya mundur oleh karena penindasan dan penganiayaan oleh karena firman itu, sehingga 

dia murtad (benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu), ada yang menerimanya namun 

kekuatiran dan tipu daya kekayaan mengimpit firman tersebut sehingga akhirnya tidak 

berbuah (benih yang ditaburkan di tengah semak duri). Tetapi ada yang menerima firman 

tersebut dan berbuah seratus kali lipat, enam puluh kali lipat dan tiga puluh kali lipat (benih 

yang ditaburkan di tanah yang subur). Pendukung OSAS seharunya merenungkan dua 

kondisi tanah yang menyedihkan tersebut, yaitu tanah yang berbatu dan semak duri. Ada dua 

tipe manusia yang telah menerima injil namun tidak tahan sampai kesudahan dunia, mereka 

tidak tahan terhadap penganiayaan dan kekuatiran dunia sehingga murtad. Jika OSAS benar, 

maka perumpamaan Tuhan Yesus ini tidak lebih dari sekadar lelucon belaka. Tetapi kita 

percaya perumpamaan ini bukanlah suatu lelucon, melainkan peringatan untuk bermawas 

diri agar tidak menjadi salah satu dari kedua keadaan tersebut.    
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4. Yohanes 15:1-8 

Di dalam kitab Yohanes diajarkan agar setiap orang yang benar tinggal di dalam 

Kristus, sebab jika tidak ia tidak akan berbuah. Seperti halnya perumpamaan Tuhan Yesus 

dalam Matius 13, hanya benih yang menghasilkan buahlah yang baik di mata Tuhan. Jadi, 

orang percaya yang tidak tetap tinggal di dalam Yesus akan binasa. Peringatan ini selalu 

diulang-ulang di dalam kitab injil, sehingga dapat kita simpul-kan bahwa OSAS bukanlah 

ajaran Alkitab. 

D. Kitab-Kitab PB lainnya menjawab OSAS 

1. II Petrus 2:18-22.  

“Mereka sudah mengenal Kristus”, ini mengacu kepada orang yang sudah 

mengenal Kristus. Pada ayat 21 dikatakan “Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika 

mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran dari pada mengenalnya, tetapi kemudian 

berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.” Sesuai dengan Ibrani 6:4, 

kalau seseorang murtad, maka dia akan binasa. Oleh karena seseorang meninggalkan 

imannya yang benar, maka tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk diselamatkan. 

2. II Petrus 3:17 

“Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini 

sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan 

orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.” 

Ini merupakan kesesatan dosa moralitas yang dapat mempengaruhi iman yang benar, 

sehingga orang yang membiasakan diri untuk melakukannya akan binasa. 
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E. Kitab-kitab PL Menjawab OSAS 

1. Ulangan 30:17-20 

Ayat 17 “tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan 

engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya, 

maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa; 

tidak akan lanjut umurmu di tanah, ke mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan 

untuk mendudukinya..” Kitab ulangan menggugurkan OSAS dengan mengatakan bahwa 

orang yang berpaling dari Allah yang benar akan binasa. 

2. Yesaya 1:28 

Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan 

dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan TUHAN akan habis lenyap. 

Kitab Yesaya mengajarkan orang yang memberontak akan binasa. Istilah “orang-orang yang 

memberontak” adalah jelas bahwa mereka dulunya berada di pihak yang benar, tetapi oleh 

karena hal-hal tertentu menjadi tidak setia (murtad). OSAS tidak mengajarkan demikian, 

sehingga ajaran OSAS tidaklah ajaran yang Alkitabiah. 

3. Zefaya 1:6 

“serta mereka yang berbalik dari pada TUHAN, yang tidak mencari TUHAN dan 

tidak menanyakan petunjuk-Nya.” Kitab Zefaya memberitahukan kita tentang orang-orang 

yang berbalik dari pada TUHAN. Ayat ini pararel dengan ayat-ayat di dalam kitab PB 

bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan masih memiliki potensi untuh berbalik. 
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F. Kitab-kitab “Mendukung” OSAS (Kalvinisme) 

1. Yohanes 10:27-29 

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 

dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai 

selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang 

memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat 

merebut mereka dari tangan Bapa. 

 

Ayat ini tidak mengajarkan bahwa mereka tidak bisa murtad. Janji ini kepada domba. 

Syarat menjadi domba ada di ayat 26, yaitu “percaya”. Ayat ini hanya mengajarkan, bahwa 

orang yang percaya tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan-Nya. Ini adalah 

jaminan dari Allah atas serangan dari luar diri manusia. Tetapi tidak dikatakan bahwa 

mereka tidak bisa keluar sendiri dari pegangan Allah. Terbukti, banyak orang yang 

meninggalkan Allah. Bila hal ini terjadi, apakah Allah masih menjamin mereka? Tentu tidak! 

Jaminan ini hanya berlaku selama mereka percaya. Jadi, jaminan Allah ini adalah 

conditional. 

2. Roma 8:35-39 

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau 

penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: 

"Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai 

domba-domba sembelihan." Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang 

menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, 

baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang 

akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu 

makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita. 

 

Ayat ini justru membuat orang-orang percaya menjadi tidak tenang karena ayat ini 

mengajarkan bahwa adanya bahaya yang akan terus menghantui orang-orang yang telah 

percaya. Bahaya ini telah dialami oleh kaum Donatis dan Ana-baptis. Semua tantangan yang 

dihadapi oleh orang percaya dalam ayat ini adalah bersifat eksternal. Tantangan ini tidak 
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akan bisa memisahkan orang percaya dari kasih Kristus dan Allah tidak pernah memaksa 

manusia untuk yeyap di dalam Dia, dan percaya kepada Dia. 

3. Filipi 1:6 

Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, 

akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 

 

Paulus yakin pekerjaan baik yaitu keselamatan yang telah dikerjakan Kristus akan 

terus dikerjakan karena Ia telah melakukan proyek ini dengan kasih dan tidak akan 

menariknya lagi. Ini adalah kontrak dari Allah, bahwa Ia tidak akan menyangkali 

kontrak-Nya untuk menyelamatkan manusia sampai di Surga kelak. 

4. I Petrus 1:5 

Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu 

menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 

 

Syarat kekuatan Allah memelihara kita adalah dengan Iman. Bila kita meninggalkan 

iman, maka Allah akan meninggalkan kita juga, karena iman adalah syarat atas penjagaan-

Nya. 

5. Efesus 1:13 

dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil 

keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, 

yang dijanjikan-Nya itu. 

 

Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa materai itu tidak bisa dicabut. Pemateraian uang 

muka keselamatan dan akan “cair” ketika kita ke Surga. Sangatlah benar bahwa Roh Kudus 

adalah Allah yang memiliki kuasa untuk menjaga manusia, tetapi tidak ada satu ayatpun 

yang mengatakan bahwa Allah memakasa manusia untuk percaya kepada-Nya. Manusia 

memiliki kehendak bebas sebagai anugerah dan sebagai bukti manusia diciptakan sesuai 
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dengan gabar dan rupa Allah. Salah satu sifat yang diberikan Allah kepada manusia adalah 

kebebasan yang sejati. Itulah sebabnya ada malaikat yang jatuh dan kemudian disebut 

dengan satan (iblis). Apabila kehendak bebas tersebut tidak ada, dan keinginan Allah tidak 

bisa ditolak, maka seharusnya Iblis tidak jatuh dalam dosa dan manusia juga tidak akan 

digoda oleh Iblis dan jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah menghendaki kejatuhan Iblis 

dan manusia, tetapi faktanya manusia dan iblis telah jatuh ke dalam dosa. Apakah ini 

kehendak Allah? Tidak sama sekali (Yer. 29:4-5). 

6. Yohanes 6:37-39 

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-

Ku, ia tidak akan Kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-

Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan Inilah kehendak Dia 

yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan 

ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. 

 

Kelompok Kalvinis sangat sering menggunakan ayat ini untuk mendukung konsep 

mereka tentang OSAS. Namun, mereka gagal melihat di bagian alkitab lainnya ternyata ada 

yang akan binasa (2 Pet. 3:19). Allah memang tidak menghendaki satu orangpun menjadi 

binasa, tetapi karena kehendak bebas manusia itu sendiri yang lebih mencondongkannya 

kepada hal-hal duniawi menjadikannya semakin jauh dari Allah dan berakhir dalam 

kebinasaan (Yoh. 17:12). “Ditentukan” bukan secara arbiter
5
, tetapi Allah telah mengetahui 

sebelumnya bahwa ia (Yudas Iskariot) akan menghianati Yesus. Allah menghendaki semua 

orang selamat, tetapi kenyataannya ada juga yang binasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kehendak Allah dapat ditolak dan dapat juga diterima. 

 

                                                
5 Arbitrer berarti dengan sewenang-wenang. Team Pustaka Pheonix, Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

Edisi Baru (Jakarta: Penerbit Pustaka Phoenix Jakarta), 2007, hlm. 70 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Doktrin tentang OSAS adalah doktrin yang tidak didukung oleh ayat Alkitab. Ada 

banyak ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan: berdirilah teguh, asal saja, berpegang 

teguh, waspadalah, dll. Ini semua adalah nasehat untuk tetap berdiri pada iman yang benar, 

jika tidak demikian untuk apa para nabi, rasul dan bahkan Tuhan Yesus menasehati umat-

Nya dengan serius bila manusia tidak memiliki potensi untuk murtad?. Allah melarang 

Adam memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat dikarenakan Adam memiliki 

potensi untuk memakan buah itu dan peristiwa ini sudah terbukti. Dari sejak zaman purba, 

Allah tidak pernah mengatakan bahwa manusia tidak bisa murtad, justru Allah menasehati 

mereka untuk tidak berbalik dari imannya yang benar. 

Dampak dari pengajaran OSAS mengakibatkan mereka (penganut OSAS) tidak lagi 

merasa bertanggungjawab atas perbuatannya, karena Allah telah menentukan dari semula. 

Hal ini merusak karakter kekristenan dan sifat Allah sendiri yang maha kudus. Orang-orang 

dunia (agama lain) saja masih percaya bahwa dengan perbuatan baik dan moral yang baik 

akan menghantar mereka masuk Surga, tetapi penganut OSAS justru lebih buruk. Alkitab 

tentu tidak mengajarkan keselamatan dengan usaha, melainkan murni anugerah Allah (Ef. 

2:8-9). 

Orang yang sudah percaya (diselamatkan) masih memiliki potensi untuk murtad 

(Ibr. 6:4-6), tetapi barang siapa berpegang teguh sampai kesudahannya dia pasti selamat 

(Mat. 10:22; 24:13; Mrk. 13:13).  
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