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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Surat Ibrani adalah bagian dari firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh 

Kudus. Oleh karena itu, penulis sejati dari surat Ibrani adalah Roh Kudus. Namun, 

yang menjadi perdebatan dalam dunia teologi adalah siapa yang dipakai oleh Roh 

Kudus untuk menuliskan firman-Nya kepada orang Ibrani? Sesungguhnya hal ini 

merupakan diskusi yang telah berlangsung cukup lama dan telah lebih dari seribu 

tahun lalu topik ini didiskusikan. Namun, diskusi tentang siapakah penulis surat 

Ibrani tidaklah bertujuan untuk mengurangi nilai inspirasi Roh Kudus di 

dalamnya. 

Pada kesempatan ini, penulis akan membahas topik tentang 

“Mempertahankan kepenulisan Paulus bagi surat Ibrani.” Dari beberapa nama 

yang diajukan sebagai penulis surat ini, maka salah satu pribadi yang paling kuat 

didukung oleh bukti, baik secara eksternal maupun internal adalah Rasul  Paulus. 

Namun, nama ini tidak lepas dari pro dan kontra di antara teolog. Sehingga akan 

menjadi inti paper ini untuk membahas tentang keberatan-keberatan yang diajukan 

tentang kepenulisan Paulus, kemudian nama-nama lain yang diajukan dan 

akhirnya akan diuraikan berbagai argmentasi yang memperkuat bahwa Rasul  

Pauluslah penulis surat Ibrani. Dengan demikian, para pembaca akan diperkaya 

dengan pengetahuan teologi untuk semakin menguatkan setiap orang percaya 

untuk mengakui kanonitas Alkitam dan Inspirasi Alkitab. 
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BAB II 

MEMPERTAHANKAN KEPENULISAN PAULUS BAGI 

SURAT IBRANI 

 

Secara umum, surat Ibrani diterima sebagai firman Allah yang 

diinspirasikan. Namun, surat ini tidak mencantumkan siapa penulisnya 

(anonym). Setelah ribuan tahun berlangsung untuk menyelidiki 

siapakah penulis surat Ibrani ini, tentunya ada beberapa pendapat yang 

mengajukan nama-nama yang berbeda. Nama yang paling sering 

dihubungkan dengan kepenulisan surat Ibrani adalah Barnabas, 

Apolos, Paulus. Nama lain yang diusulkan adalah Akwila dan Priskila. 

Rasul  Paulus merupakan pribadi yang paling banyak didukung 

oleh fakta tentang kepenulisannya, baik secara eksternal maupun 

internal. Namun, adalah cukup menarik untuk mempelajari keberatan-

keberatan tentang kepenulisan Paulus dan nama-nama yang diajukan 

sebagai penulis surat Ibrani sebelum nantinya akan diuraikan 

mengenai mempertahankan kepenulisan Paulus bagi surat Ibrani. 

Fred Butler menulis sebuah esai tentang “siapakah penulis surat 

Ibrani?” dan berkata bahwa usaha menulis esai tersebut adalah untuk 
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terlibat dalam latihan menyenangkan studi Alkitab dan melihat sejarah 

gereja. Intinya, anonimitas surat Ibrani tidaklah mempengaruhi 

keaslian inspirasi surat atau validasi dengan dimasukkannya ke dalam 

kanon.
1
 

 

2.1. ALASAN PENOLAKAN PAULUS SEBAGAI PENULIS SURAT 

IBRANI 

Dengan adanya beberapa nama yang diajukan, padahal ada sebagian besar 

kalangan yang mengatakan bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani, maka 

beberapa keberatanpun diajukan untuk menyanggah kepenulisan Paulus. 

1. Surat ini tidak memperkenalkan penulisnya (atau setidaknya tidak ada di 

Papirusnya), yang bertentangan dengan semua surat Paulus. 

Jawaban: 

Karena penerima surat ini adalah orang-orang Ibrani, yang sebagian 

penyimpan prasangka terhadap Paulus, bisa saja Paulus sengaja tidak 

menuliskannya untuk menghindari penilaian apriori. Lagipula, para 

pembaca surat-suratnya yang lain tidak akan kesulitan mengenalinya dari 

kata-kata dan thema-thema yang sudah sering ia tuliskan. 

2. Ibrani 2:3 mengatakan, “diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang 

teloah mendengarnya, kepada kita,” seolah-olah penulis tidka pernah 

mendengar Tuhan secara langsung melainkan mereka yang mendengar 

Tuhan secara langsung. 

                                                             
1  http://fredsbibletalk.com/fb002.html. 
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Jawaban: 

Dr. Harris menulis: “Perikop itu jelas tidak menganulir Rasul  Paulus 

sebagai penulisnya. Ia hanya mengatakan bahwa sang penulis tidak 

mendapat informasinya langsung dari Yesus sewaktu ia ada di bumi, 

melainkan ia mendapat konfirmasi dari orang-orang yang mendengar Yesus 

secara langsung. Dalam Galatia, Paulus mmempertahankan injil yang ia 

beritakan melawan para pendukung agama Yahudi. Mereka menyebarkan 

fitnah bahwa Paulus adalah rabi sesat yang memberitakan injil yang berbeda 

dari injil yang diberitakan rasul-rasul  lain. Galatia 2:5-9 Paulus bersaksi 

bagaimana bertemu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bagaimana mereka 

menegaskan bahwa ia memberitakan injil yang sama dengan yang mereka 

beritakan. Inilah persis apa yang dikatakan dalam Ibrani 2:3-4. Walau 

Paulus mendapat wahyu yang terpisah di jalan ke Damsyik, mendapat 

panggilan khusus dari Tuhan sendiri, informasi yang ia dapatkan mengenai 

Kristus berasal dari murid-murid yang mengikuti Yesus. 

3. Gaya penulisan dan kosa-kata yang berbeda dari surat-surat Paulus. 

Pengembangan logikanya lebih rapi tersusun  dibandingkan tulisan-tulisan 

Paulus. 

Jawaban: 

Sementara sebagian besar surat-surat Paulus merupakan surat pribadi 

kepada individu-individu (Timotius, Filemon, Titus) dan jemaat-jemaat 

(Roma, Korintus, Tesalonika, dll) sambil memberikan nasihat dan 

mengajarkan doktrin, surat Ibrani ditulis untuk memperingatkan mereka 

akan bahaya murtad dan suatu topik teologis (keutamaan Kristus). Jadi, 
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argumen tentang gaya bahasa, kosa-kata, bukanlah argumenasi yang kuat 

untuk menolak kepenulisan Paulus. 

4. Penulis mengutip dari septuaginta, bukan dari kitab bahasa Ibrani PL. 

Jawaban: 

Para pendukung LXX mengklaim bahwa LXX sudah ada sebelum zaman 

Yesus. Namun teori ini hanya didasarkan pada suatu surat (Letter of 

Aristeas) fantastis yang mengatakan bahwa 72 penerjemah tersebut bekerja 

antara 285-246 BC. Namun, surat Aristeas ini adalah palsu. Jadi, tidak ada 

bukti sama sekali bahwa Yesus dan para penulis PB mengutip LXX. Yang 

sebenarnya terjadi adalah para penulis LXX justru mengutip dari PB. 

 

2.2. NAMA-NAMA YANG DIAJUKAN SEBAGAI PENULIS SURAT 

IBRANI 

Secara umum, ada dua nama yang paling kuat diusung selain Rasul  Paulus. 

Mereka adalah Barnabas dan Apolos. Namun, masih ada pribadi lain lagi yang 

diajukan yaitu pasangan suami istri Akwila dan Priskila. Sehingga pembahasan 

berikut ini akan mengarah kepada alasan-alasan mengajukan nama tersebut dan 

kelemahan-kelemahannya dibandingkan dengan Rasul  Paulus. 

 

A. Barnabas dari Siprus 

Nama ini diusulkan oleh Tertullian.
2
 Alasannya diajukan sebagai penulis 

surat Ibrani adalah: 

                                                             
2  http://mextedi.blogspot.com/2012/07/penulis-surat-ibrani-hendra-mextedi.html 
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1) Ia terkenal dengan kemahiran bahasa Yunaninya. Ini berkaitan erat dengan 

kualitas bahasa Yunani yang tampak dalam surat Ibrani. 

2) Ia adalah seorang Lewi (Kis.4:36). Hal ini dikaitkan dengan dasar pemikiran 

surat Ibrani yang banyak menyinggung tata cara imamat dan korban. 

3) Ia disebut anak nasihat. Ini dikaitkan dengan isi surat Ibrani yang sering 

disebut oleh penulisnya sebagai “kata-kata nasihat.” 

 

B. Apolos 

Pribadi yang mempopulerkan Apolos sebagai penulis surat Ibrani adalah 

Martin Luther,
2
 dengan alasan: 

1) Ia seorang Yahudi (lahir di Alexandria). Ini dikaitkan dengan isi surat 

Ibrani. 

2) Ia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci (Kis. 18:24; 1Kor. 1:12; 3:4). Hal 

ini dikaitkan dengan cara berpikir dan latar belakang si penulis. 

 

C. Akwila dan Priskila 

Yang mengusulkan Akwila dan Priskila sebagai penulis surat Ibrani adalah 

Harnack,
2
 dengan alasan: Akwila adalah seorang guru (Kis.18:26) dan rumah 

mereka dipakai untuk beribadah (Rom. 16:5). Hal ini dikaitkan dengan cara 

berpikir dan latar belakang si penulis. 
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2.3. MEMPERTAHANKAN KEPENULISAN PAULUS BAGI SURAT 

IBRANI 

A. BUKTI EKSTERNAL 

1. Church of Alexandria. Clement dari Alexandria (A.D.180) mengata-

kan bahwa Pauluslah Penulis surat Ibrani, dan ini adalah pendapat dari 

Pantaenus, yang adalah kepala sekolah yang dihormati di Alexandria. 

Pantaenus hidup di dekat Palestina, dan dia tentu fasih dengan 

pendapat umum pada waktu itu. Banyak bapa-bapa gereja lainnya 

yang penting juga menuliskan bahwa Paulus adalah penulisnya. Para 

bapa gereja bukanlah Rasul, dan juga tidak diinspirasikan, namun 

mereka memberikan komentar dalam tulian-tulisan mereka mengenai 

doktrin atau kebidatan tertentu dalam gereja. Clement dari Roma, 

contohnya, hidup sezaman dengan Paulus (Fil. 4:3), dan dia menulis 

kepada jemaat Korintus. Dala suratnya, yang ditulis sekitar 96 A.D., 

Clement banyak mengutip dari surat-surat Paulus, terutama I Korintus 

dan Ibrani. Dan walaupun ia tidak secara langsung mengatakan bahwa 

Paulus adalah penulisnya, ia merujuk pada surat itu sama seperti surat-

surat Rasul  aulus lainnya, seolah-olah sudah tidak diragukan lagi. 

2. Eusebius dari Kaisarea. Seorang sejarahwan gereja mula-mula, ia 

menuliskan daftar kitab-kitab kanon Perjanjian Baru atas permintaan 

dari Kaisar Konstantin. Dalam daftarnya itu, ia memberikan bukti-

bukti inspirasi dan kanonositas kitab-kitab tersebut, dan juga nama-

nama penulisnya. Ia mengklaim, dengan penuh keyakinan, bahwa 

Paulus menulis 14 kitab, termasuk Ibrani. 
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3. Justin Martyr. Jacob Penilik di Nisbis, mengutipnya sebagai tulisan 

Paulus. 

4. Athanasius. Ia mempertahankan kepenulisan Paulus. Ia sezaman 

dengan Eusebius, dan juga meneguhkan ke-27 kitab Perjanjian Baru 

serta menyebutkan penulis-penulisnya. Ia juga menuliskan Paulus 

sebagai penulis surat Ibrani, dan Ia menaruhnya di antara 2Tesalonika 

dan 1Timotius.
1
 

5. Ambrose dari Milan (360 A.D.), Jerome, penulis Vulgate, dan 

Augustine, semua mempertahankan Paulus sebagai penulisnya. 

6. Konsili Hipp (393 A.D.), Carthage (397 A.D.), Carthage (419 A.D.), 

mendeklarasikan Paulus sebagai penulisnya. 

7. Origen dari Alexandria, salah satu bapa gereja yang paling terpelajar, 

menegaskan kepenulisan Paulus. Ia sering disalah-kutip, karena 

mengatakan, “Who wrote the epistle (Hebrew), in truth, only God 

knows.” Tetapi itu hanya separuh dari apa yang ia tulis. Dalam 

paragraph yang sama, ia berkata, “Therefore, if any church holds that 

this epistle is by Paul, let them becommended for this. For not without 

reason have the ancients handed it down as Paul’s.” Origen dalam 

tulisan-tulisannya juga mengutip dari surat Ibrani lebih dari dua ratus 

kali sebagai surat dari Paulus.
3
 

8. Dalam hampir semua manuskrip bahasa asli, termasuk Peshito 

(terjemahan Aramik), tertulis “Surat dari Rasul  Paulus kepada orang-

                                                             
3 Homer A. Kent, Jr. The Epistle to the Hebrews. A commentary (United States of 

America: Baker Book House Company, 1990), hlm. 17-19  
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orang Ibrani.” Dalam terjemahan Aramik hingga awal abad ke-2, 

kepenulisan surat ini disematkan pada Paulus. 

B. BUKTI INTERNAL 

1. Indikasi pertama surat ini ditulis oleh Rasul  Paulus ditemukan di 

akhir pasal 13. Kalimat terakhir ayat 24 berbunyi, “Terimalah salam 

dari saudara-saudara di Italia.” Kemudian subsriptnya menambahkan,: 

kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin” dan diikuti oleh 

“Ditulis kepada orang-orang Ibrani dari Italia oleh Timotius.” Tiga hal 

dapat disimak: Pertama, Italia adalah asal dari surat ini. Penanggalan 

surat ini diperkirakan sekitar 62-65 A.D. Ini kira-kira adalah waktu 

pemenjaraan Rasul  Paulus di Roma. Kedua, Timotius disebut dua 

kali. Ia adalah seorang rekan kerja yang dekat dengan Paulus, dan 

kemungkinan besar menjadi amanuensinya (orang yang menuliskan 

surat yang didiktekan kepadanya). Ini adalah kebisaaan Paulus. Jika 

postscript surat 1Korintus diteliti, dapat ditemukan empat orang yang 

menjadi penulis bagi Rasul  Paulus: Stefanus, Fortunatus, Akhaikus, 

dan Timotius. 

2. Lagipula, dalam surat Ibrani ditemukan beberapa ayat yang tidak 

asing lagi dalam surat-surat Paulus yang lain. Contohnya, Ibrani 2:7-9 

mirip dengan Filipi 2:8-9 dan 1Korintus 15:25-28, terutama frase “di 

bawah kaki-Nya”. Perikop lainnya adalah Ibrani 5:12-14 yang hampir  

sama dengan 1Korintus 3:1-3. Konsep susu, makanan keras, dan bayi 

jelas merupakan kata-kata khas Paulus. Ada banyak ayat-ayat seperti 

itu dalam surat Ibrani. Dua ayat lainnya adalah Ibrani 6:10 dengan 
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1Tesalonika 1:3-5, dan Ibrani 12:1 dengan 1Korintus 9:24 dan Filipi 

3:13-15. Surat ini juga ditutup dengan salam yang khas dari Paulus, 

“Kasih karunia menyertai kamu sekalian.” Tidak ada penulis PB lain 

yang menggunakan frase tersebut. Ini adalah stempel otentik Paulus 

dalam surat-suratnya. 

3. Indikator paling jelas dalam kepenulisan Paulus adalah penggunaan 

eksklusif thema-thema, frase-frase, dan motif teologis yang hanya 

ditemukan dalam surat-surat Rasul  Paulus. Yang pertama adalah 

doktrin yang Paulus ajarkan mengenai pembenaran melalui iman. 

Paulus adalah pembela sola fide. Ia mengajarkan ini dalam dua surat, 

Roma dan Galatia. Dalam penjelasannya mengenai pembenaran, 

Paulus menggunakan perbandingan-perbandingan spesifik dan 

merujuk ke PL untuk membangun argumennya. Dua contoh yang ia 

pakai adalah Abraham dan Musa. Paulus adalah satu-satunya penulis 

PB (kecuali Yakobus, lihat Yakobus 2:14) yang menunjukkan 

bagaimana Abraham adalah gambaran dari pembenaran oleh iman, 

dan Musa adalah lambang dari melakukan hukum dan perbuatan. 

Paulus menggunakan ekspresi seperti “ahli janji waris,” “memperoleh 

janji,” “keturunan Abraham,” “hukum kematian,” dan nama Abraham 

dan Musa, untuk menekankan doktrin pembenaran oleh iman, yang 

dikontraskan dengan melaksanakan Hukum Taurat. Kebanyak dari 

frase-frase itu ditemukan di Roma 4:13 dst, Galatia 3 dan 4. Tetapi 

jika melihat Ibrani 2:16; 3 ; 6:13-17; 7:1-9; dan 11:11, 18, di mana 

konsep-konsep teologi yang sama didiskusikan. Tidak ada penulis PB 
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lain yang demikian mirip dengan doktrin pembenaran oleh iman. 

Kitab Ibrani penuh dengan bahasa yang dipakai Paulus untuk 

mangajarkan doktrin itu. Tanda lain yang menunjuk kepada Paulus 

adalah kautipan dari nabi Habakuk, “orang benar akan hidup oleh 

iman.” (Habakuk 2:4). Ayat ini dikutip tiga kali dalam PB, Roma 

1:17, Galatia 3:11, Ibrani 10:38. 

4. Pengetahuan akan PL. Paulus dahulu adalah seorang Farisi, tentu fasih 

dengan sistem hukum Taurat. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka judul paper ini tentang “Mempertahankan kepenulisan Paulus 

bagi surat Ibrani” merupakan usulan yang sangat beralasan. Rasul 

Paulus adalah pribadi yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menuliskan 

firman Tuhan kepada orang-orang Ibrani. Hal ini tidak perlu 

diragukan lagi oleh karena sebegitu banyaknya dukungan dari 

berbagai sumber, baik eksternal maupun internal. Sedangkan beberapa 

nama lain yang diajukan tidak memiliki argumenasi yang cukup untuk 

menyangkal kepenulisan Rasul Paulus. 

Faktor eksternal telah menjagokan Rasul Paulus. Secara internal, 

dukungan yang diberikan juga sangat banyak. Baik dari segi thema, isi 

dan kosa-kata semuanya mendukung kepenulisan Paulus. Argumen-

argumen yang diberikan untuk menyanggah kepenulisan Paulus 

sangat rapuh. Sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kepenulisan 

Rasul Paulus bagi surat Ibrani. 
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