
 



Pesan Gembala 

 

MENGAMPUNI DENGAN SEGENAP HATI 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Waktu berjalan begitu cepat, kembali Tuhan ingatkan kita dari Mazmur 32:8 “Aku hendak 

mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, 

mata-Ku tertuju kepadamu.”  

Kita bisa menangkap tuntunan dan nasehat Tuhan kalau mata kita tertuju kepada Dia. 

Memasuki tahun 2015, Tuhan menuntun kita dengan sebuah tema “Tahun 2015 adalah Tahun 

Pelipatgandaan mujizat”.  

Sesuai dengan Efesus 3:20 dan Kisah Para Rasul 2:19-20 Tuhan memberikan pengertian  tentang 

pelipatgandaan ini:  

1. Tuhan Yesus sendiri yang melakukan 

Yang membuat pelipatgandaan mujizat itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan bukan pekerjaan manusia.  

2. Respon kita harus benar 

Tuhan ingin kita membuka hati dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan menjadi Raja dalam 

kehidupan kita.  

 

Jika kita lakukan itu maka Tuhan akan melipatgandakan : 

• Anugerah, perkenanan, kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat secara materi, kesembuhan, yang buta 

melihat, lumpuh berjalan dan tuli mendengar. 

• Goncangan. Artinya, “Goncangan boleh datang, tetapi aku percaya Engkau tetap besertaku!” 

 

TAHUN DOUBLE SABBATH 

Kita sedang memasuki tahun Ayin Hey, yaitu tahun 5775; Double Sabbath, Sabat Ganda, Sabat yang ke-7 

(Seventh Smitha). Sabat artinya membiarkan atau melepaskan. Tahun dimana Tuhan memerintahkan 

para petani untuk tidak mengolah tanahnya. Tidak boleh menanami tanahnya tetapi membiarkan tanah 

itu. Dan para petani itu sendiri beristirahat dan tidak bekerja.  

Memasuki Tahun Double Sabbath, ada 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu: 

1.  Beristirahat dalam hadirat Tuhan  



Masuk masa perhentian dan hadirat Tuhan artinya kita harus banyak berdoa, memuji dan 

menyembah Tuhan. Banyak membaca Firman Tuhan setiap hari. Berikan lebih banyak waktu berada di 

dalam hadirat Tuhan.  

2.  Hanya berharap kepada Tuhan 

  Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas dimana Kristus tinggal, di sebelah kanan 

Allah Bapa dan bukan yang di bumi.  

 

BERJAGA-JAGA 

Kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya, berarti kita harus 

menjadi umat yang layak bagi-Nya. Tuhan berkata berjaga-jagalah. “Kamu tidak tahu pada hari mana 

Aku akan datang” kata Tuhan Yesus. Kita diminta untuk bersiap-siap, sebab Dia akan datang lebih cepat 

daripada yang kita duga. Hari-hari ini, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, karena itu 

berjaga-jagalah.  

 

Gembala Pembina mendapatkan surat dari seorang hamba Tuhan yang bernama Sampath 

Kumar dari UCM, India yang pernah terlibat di serangkaian gerakan penuaian jiwa di akhir zaman. Dia 

telah menuliskan 2x surat kepada Gembala Pembina, yang pertama di bulan Nopember 2014 dan yang 

kedua menyusul di bulan Januari 2015. Dalam suratnya dia menulis, “Rasul Niko, Kami membutuhkan 

doa Anda, karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang unik, yaitu: Ini saatnya untuk kebangunan 

rohani. Ini saat untuk pentakosta berikutnya.” Mendengar hal itu Gembala Pembina tersentak karena 

selama ini beliau selalu menyinggung tentang Pentakosta yang ke-3. Dalam suratnya itu dia memberikan 

data-data dan nubuatan-nubuatan untuk mengingatkan saya: 

1. William J. Seymor 

Adalah seorang hamba Tuhan yang sangat berperan dalam Azusa Street pada tahun 1906 yang 

mencetuskan gerakan Pentakosta Kharismatik melalui pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tahun 

1910, dia menyampaikan nubuatan dari Tuhan, “AKU akan mencurahkan Roh-KU lagi setelah 100 tahun 

dengan kemuliaan Allah - Shekinah Glory dengan porsi 2x lipat!”  

 

2.  Arthur Burt 

Seorang hamba Tuhan dari Wales - Inggris pada tahun 1934 yang menubuatkan kebangunan 

rohani di akhir zaman. “Akan datang hembusan nafas dan nafas tersebut akan membawa angin. Dan 

angin tersebut akan membawa hujan dan hujan akan membawa banjir. Banjir-banjir akan membawa 



semburan dan semburan. Jadi mereka yang diselamatkan akan seperti daun yang berguguran dari 

pohon Ek yang kuat karena disapu oleh badai yang dahsyat. Lengan dan tungkai akan turun dari Sorga 

tanpa surut.” 

“Daun yang berguguran dari Pohon Ek’ berbicara tentang mereka yang tadinya terikat oleh 

kuasa kegelapan akan disapu oleh badai yang dahsyat dan mereka akan berguguran. Artinya mereka 

diselamatkan.  

Hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan pada bulan Juli 2014 yang lalu setelah dia berkata 

bahwa dia sudah melihat kegerakan awal dari kebangunan rohani.  

 

3.  Bob Jones 

Tuhan berkata kepada Bob Jones bahwa dia akan melihat permulaan dari kebangunan rohani 

dan dia berkata itu sudah dimulai sejak November 2013. Beliau dipanggil Tuhan pada bulan Februari 

2014. Pesannya melalui Habakuk 2:14, “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang 

kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” 

 

Pada tanggal 30 Agustus 2014, seorang hamba Tuhan dari Church of God yang juga dari World 

Mission datang kepada Gembala Pembina dan menyampaikan pesan bahwa kita harus berdoa, berdoa 

dan berdoa untuk kebangunan rohani dunia. “Tuhan berikan jiwa-jiwa, biar kebangunan rohani terjadi!” 

Ini adalah kebangunan rohani yang terakhir belum pernah terjadi sebelumnya dan setelah itu Tuhan 

Yesus datang untuk kali yang kedua.  

 

GONCANGAN DAN PEPERANGAN ROHANI 

Sekarang kita masuk dalam masa penuaian jiwa besar-besaran. Tetapi selain itu Tuhan ingatkan juga 

tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan ini, yaitu: 

1. Goncangan  

2. Peperangan Rohani 

 

Peringatan dari kisah raja Daud. Daud adalah orang yang tidak ikut berperang ketika orang-

orang berperang (II Samuel 11). Malahan diwaktu petang dia berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak 

kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Keadaan ini lebih buruk daripada dia 

ikut berperang. Orang kadang-kadang mau lari dari kenyataan, tetapi tetap tidak bisa, bahkan Saudara 

akan mengalami hal yang lebih tidak enak.    



 

YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI PEPERANGAN ROHANI 

Ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan rohani, yaitu: 

1. Berdoa bagi kebangunan rohani setiap hari 

2. Membaca Mazmur 91 setiap hari 

3. Merenungkan tentang peperangan rohani antara Tuhan Yesus melawan iblis 

a.  Pencobaan Pertama (Matius 4:3-4) 

Pada saat Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar karena puasa 40 hari, tiba-tiba iblis datang dan 

berkata, “Kalau Engkau Anak Allah, jadikan batu-batu ini roti!” Tuhan menjawab, “Hai Iblis, ada tertulis 

manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah!” Iblis 

hanya berusaha mengintimidasi kita semua pada waktu kita ‘lapar’. Iblis akan berkata, “Kamu lapar? 

Kamu perlu makan.” Jadi seolah-olah Tuhan Yesus mau diyakinkan untuk mencari roti dengan kerja... 

kerja... dan kerja... Tetapi Tuhan Yesus berkata “Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 

firman yang keluar dari mulut Allah.” Jadi Tuhan Yesus melawan iblis dengan Firman Tuhan, untuk 

berperang Saudara harus tahu Firman Tuhan.  

Banyak orang Kristen yang seperti ini, dia bekerja dengan membanting tulang, padahal Tuhan 

Yesus berkata, “Jangan kamu kuatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum dan yang kamu 

pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu 

bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya ... semuanya... semuanya... apa yang Saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu!” 

(Matius 6:26-33) 

 

b. Pencobaan Kedua (Matius 4:5-7) 

Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan Bait Allah yang tinggi, dan berkata, “Kalau kamu 

Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah sebab ada ayat yang berkata mengenai Engkau, Dia akan 

mengirimkan malaikat-malaikatNya untuk menatang Engkau di atas tangannya supaya kakiMu tidak 

terkatuk kepada batu!” Iblis mengutip Mazmur 91. Jika Saudara tidak membaca Alkitab, iblis akan tahu 

dan dia akan menyesatkan Saudara dengan perbedaan yang begitu tipis dari Firman Tuhan. 

c. Pencobaan Ketiga (Matius 4:8-10) 

Setelah Tuhan Yesus dibawa naik ke atas gunung yang tinggi dan diperlihatkan kerajaan dunia 

dengan segala kegemerlapannya. Iblis berkata, “Dunia dan segala kegemerlapannya sudah diberikan 

kepadaku... dan aku bisa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kalau kamu mau 



menyembah aku, aku akan memberikan ini.” Tuhan Yesus langsung berkata, “Enyahlah iblis, sebab ada 

tertulis engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allah dan kepada Dialah engkau harus berbakti.” Kita 

tidak boleh menyembah yang lain-lain, hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Iblis langsung pergi dan 

dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi. Salah satu sifat iblis yang seperti-nya bagus namun 

berbahaya adalah dia tidak pernah putus asa untuk membawa orang-orang masuk neraka. Jadi jangan 

mengira jika kita menang hari ini, maka besok kita akan menang lagi, tidak! Kita harus terus berjaga-jaga.  

 

4. Berdamai dengan orang yang mempunyai ganjalan kepada kita 

• Matius 5:21-22  

“Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa 

yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap 

saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke 

Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-

nyala.” 

Marah disini bukan artinya mengomel, tetapi adalah kemarahan yang mendendam sehingga 

menginginkan kemalangan orang itu. mulutnya berkata, “Jahil!” yang artinya “Tolol!”, tetapi hatinya itu 

mendendam dan menghendaki kecelakaan orang itu. Hati-hati! Sebab orang yang demikian akan 

diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala! 

 

• Matius 5:23-24 

“Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau 

teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu 

di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk 

mempersembahkan persembahanmu itu.” 

Persembahan disini artinya kita datang kepada Tuhan, memuji Dia, lalu memohon sesuatu 

kepada Dia. Ketika Saudara sedang menyembah Dia atau sedang memohon kepada Tuhan, tiba-tiba 

Saudara diingatkan oleh Tuhan bahwa ada orang lain yang memiliki ganjalan kepada Saudara, hal seperti 

itu, jika Saudara tidak  menyelesai-kannya, maka walaupun Saudara meminta berkali-kali, jawaban itu 

belum kunjung tiba gara-gara ini.  

 

 

 



• Matius 5:25-26 

“Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah 

jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan 

engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.”  

Apa artinya hutang “sampai lunas”? Artinya itu berdamai. Apakah Saudara mau mengampuni dengan 

segenap hati? Berdamailah. Kita harus memiliki inisiatif sendiri untuk berdamai dengan sesama kita. 

Memang hari-hari ini keadaan manusia itu sungguh luar biasa. Sudah tahu salah tetapi berusaha untuk 

tetap menang. “Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian 

dengan semua orang!.” (Roma 12:18) 

 

MENGAMPUNI DENGAN SEGENAP HATI 

Matius 18:21-35 Perumpamaan Tentang Pengampunan, “Kemudian datanglah Petrus dan 

berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat 

dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: 

Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali....” 

Kita harus mengampuni terhadap Saudara kita dengan segenap hati. Tujuh puluh tujuh kali 

artinya tidak terbatas. Dalam kondisi apapun kita harus tetap mengampuni orang lain. Amin. (Sh.)  

 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt.DR.Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 x 7 kali 
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus:“Tuhan, sampai berapa kali aku harus 

mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" Yesus berkata 

kepadanya: "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali 

tujuh kali.”(Matius 18:21-22) 

 

Pada suatu hari Petrus datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus: “Tuhan sampai berapa 

kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? 

Dan Yesus pun menjawab atas pertanyaan Petrus tersebut: “Bukan! Aku berkata kepadamu: 

bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh.” Jawaban dari Tuhan Yesus 

tersebut tentu saja mengagetkan Petrus, sebab 70 x 7 kali bukanlah suatu bilangan yang kecil 

tetapi bilangan yang sangat besar sekali. Artinya suatu “pengampunan” bukanlah hal yang 

mudah untuk kita lakukan kepada orang lain, terutama orang yang telah melukai hati dan 

mengkhianati kita. Biasanya kita cenderung untuk menuntut balas terhadap perbuatan mereka 

tersebut. 

Kita dapat perhatikan bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah PEMBALASAN. 

Sebetulnya pertanyaan Petrus kepada Yesus adalah berapa lama ia harus menunggu, sebelum 

boleh untuk dapat membalas dendam.  

 

A. Apakah Dendam itu? 

Dalam bahasa Ibrani, kata “Dendam” adalah NAQAM (     ), artinya PEMBALASAN atau 

REVENGE dalam bahasa Inggris. 

Sebagai ilustrasi tentang dendam, setelah Perang Dunia II usai, beberapa veteran dari 

brigade Yahudi di Palestina Inggris membentuk sebuah organisasi yang diberi nama “Naqam.” 

Sesuai dengan namanya, organisasi yang dibentuk ini merupakan sekelompok pembunuh yang 

menargetkan para penjahat perang Nazi dengan tujuan membalas atas segala peristiwa 

Holocaust terhadap Yahudi. 

Kata “Naqam” tersebut berasal dari sebuah frasa yang berbunyi “Dam Yehudi Naqam,” artinya 

“Darah Yahudi Akan Dibalaskan.” Kata “Dam Yehudi Nagam” tersebut disingkat menjadi “DIN” 



yang dalam bahasa Ibrani memiliki arti  “PENGHAKIMAN.” Inilah dendam, membalas SETIMPAL 

dengan perbuatan jahat orang lain. 

 

Dendam secara sederhana adalah lanjutan dari marah yang merupakan bagian dari 

emosi manusia seperti rasa senang dan susah. Marah sendiri bukanlah suatu dosa, karena 

Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus pernah marah ketika Dia melihat bait Allah dijadikan 

tempat untuk berjual beli (Matius 21:12-13). Bahkan Alkitab mengatakan boleh marah asalkan 

tidak berbuat dosa (Efesus 4:26-29). Sebagai contoh marah yang berdosa adalah marah yang 

disertai dengan membentak dan memaki-maki orang, kemudian keluarlah kata-kata kotor dan 

kasar. Alkitab juga mengatakan “Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.” 

Dengan kata lain, jika kita marah, janganlah sampai berlarut-larut karena lebih dari itu sudah 

menjadi dendam. Dan kalau orang sudah menaruh dendam, maka timbullah kebencian. Karena 

dendam akan mudah menjadi alat bagi Iblis untuk melakukan rencananya, yaitu 

menghancurkan setiap manusia. 

Iblis senang memakai orang-orang pendendam. Karena itu, Alkitab berkata “Jangan beri 

kesempatan kepada si Iblis.” (Efesus 4:27). 

Dendam dan kebencian hanya bisa diselesaikan dengan cara MENGAMPUNI. 

  

B.  Apakah Mengampuni itu? 

Kata “mengampuni” didalam bahasa Yunani adalah APHIEMI, yang artinya “menyuruh 

pergi”, “membiarkan pergi”, “melepaskan”, ”meninggalkan”, atau “menghapuskan.” Kata ini 

didalam Alkitab ditulis sebanyak 143 kali, yang artinya mengampuni adalah sesuatu yang amat 

sangat penting dan hal itulah yang Tuhan Yesus selalu inginkan terjadi didalam hidup kita. 

Dalam Perjanjian Lama, setelah imam besar meletakkan tangannya pada kepala seekor kambing 

dan mengakui dosa bangsanya, berarti ia telah memindahkan dosa-dosa mereka pada kambing 

tersebut. Lalu ia “membiarkan kambing itu pergi.” Kambing itu dibawa ke padang gurun. Dosa 

bangsa itu telah disuruh pergi: “Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala 

kesalahan Israel ke tanah tandus, dan kambing itu harus dilepaskan dipadang gurun.” (Imamat 

16:22). Hal ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menanggung dosa kita dan 

membawanya pergi. 



Ketika Yesus muncul, sementara Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang di Sungai 

Yordan, Yohanes berkata, “Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia,” (Yohanes 

1:29). Ia tidak berkata, “Yang menghapus orang berdosa dari dunia.” Mengapa? karena Tuhan 

Yesus tidak menghancurkan orang berdosa, tetapi dosanya yang dihancurkan. Ia tidak 

meniadakan si pelanggar, melainkan pelanggarannya. Allah bisa saja melenyapkan manusia 

berdosa dengan hanya satu sambaran petir saja, tetapi untuk melenyapkan dosa Ia harus 

mencurahkan darah-Nya di atas kayu salib. Untuk menciptakan dunia, Ia hanya mengucapkan 

satu patah kata; tetapi untuk menyelamatkan dunia, Ia harus menyalibkan anak-Nya sendiri. 

Yohanes tahu bahwa satu hari nanti dosa dunia akan ditempatkan pada kepala Anak Domba 

sejati dan Ia akan menanggungnya. 

Sama seperti Iman Besar yang meletakkan tangannya kepada seekor kambing; Ia 

mengambil tempat kita. Kita datang pada salib dan menyadari bahwa Ia terluka oleh 

pelanggaran kita dan memar oleh kesalahan kita. Bagi kita, mengampuni seseorang adalah 

mengusir dendam, atau menghilangkan keinginan kita untuk membalas dendam. 

Ada suatu perbedaan penting antara pengampunan kita dengan pengampunan Tuhan 

Yesus. Jika Tuhan Yesus mengampuni, artinya Ia menghapus segala kesalahan. Hanya Tuhan 

yang dapat melakukan hal ini. Pengampunan kita tidak menghapus kesalahan, tetapi membuka 

pintu untuk pemulihan persekutuan dan menghilang-kan tembok yang menghalangi 

pendamaian. Jadi, pengampunan adalah prasyarat pendamaian. 

 

C. Apakah Mengampuni 70 x 7 kali? 

Matius 18:22 “Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai 

tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” 

Tuhan Yesus mengajar untuk mengampuni 70x7=490 kali dalam sehari (1 hari=24 jam, 

dan 24 jam = 1440 menit), itu berarti setiap tiga menit mengampuni satu kali; atau kalau jam 

tidur tidak dihitung (sebab waktu tidur tidak bertemu seseorang, tidak berbuat salah) maka ada 

17 jam kemungkinan untuk berbuat salah (24 jam –7 jam tidur=17 jam). Ini berarti satu kali 

mengampuni setiap 2 menit!  

Setiap 2 menit mengampuni satu kali, Kalau 1 kali setiap 2 menit, ini berarti 20 kali 

setiap jam = 490 kali setiap hari.  Ini adalah sesuatu yang  jauh di atas ideal manusia, artinya ini 



mustahil. Mengapa Tuhan mengajarkan demikian? Dengan kata lain, Melalui ayat tersebut, 

Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu tanpa batas. Inilah pengampunan Ilahi 

yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. 

Pengampunan Ilahi artinya pengampunan TANPA BATAS, TANPA SYARAT dan TUNTAS. 

 

1. TANPA BATAS 

Mengampuni setiap 2 menit itu berarti mengampuni terus menerus tanpa batas. 

Sebagai Putra manusia, Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya. Ia sudah mengampuni semua 

orang yang bersalah kepadaNya, bahkan 

ia mengampuni musuh-musuhnya dan 

semua umat manusia terus menerus, 

begitu banyak tidak terbatas sampai mati. 

Mengampuni sampai mati berarti tanpa 

batas. 

Begitulah Putra manusia pada saat 

puncak penderitaan-Nya di atas salib di 

Golgota, mengampuni semua manusia 

termasuk musuh-musuhNya dengan 

sepenuh-penuhnya sampai mati, tanpa 

batas.  

Lukas 23:34 Yesus berkata: “Ya 

Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Dan mereka 

membuang undi untuk membagi pakaianNya.  

Begitu juga kita harus mengampuni seperti Kristus, tanpa batas. 1Yohanes 3:16 “Demikianlah 

kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawaNya untuk kita; jadi 

kita-pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.” Mencintai sampai mati 

berarti mengampuni tanpa batas! 

 

 

 



2. TANPA SYARAT 

Mengampuni itu berarti melepaskan segala pengaduan dan hak atas orang yang 

berhutang. Mengampuni secara illahi itu tanpa syarat, artinya tanpa syarat kita melepaskan 

segala pengaduan dan hak kita atas orang yang bersalah kepada kita, sekalipun ia tidak atau 

belum mau bertobat. Ini memang sakit, ini adalah salib! (Tetapi ini tidak berarti orang itu bebas 

di hadapan Allah, dosanya akan tetap dibebaskan kepadanya oleh Allah, meskipun kita yang 

dirugikan sudah meng-ampuninya di hadapan Allah).  

Markus 11:25 “Apabila kamu berdiri berdoa, ampunilah jikalau kamu menaruh barang 

pengaduan atas seorang juapun, supaya Bapamu yang di Surga juga boleh mengampuni kelak 

segala kesalahanmu.” Bebas, lepas tidak ada lagi pengaduan, tidak ada lagi yang ditagih. 

Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya (Matius 18:23-27; 28-30). Dalam perumpamaan ini 

orang yang berdosa itu digambarkan sebagai orang berhutang, sebab ini sama (orang 

mengampuni itu berarti membebas-kan hutangnya secara moril). Raja itu melepaskan orang 

yang berhutang itu secara materiel, tanpa syarat. 

Matius 18:27 “Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga 

ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.” Begitu juga kita harus melepaskan 

pengaduan atau hak kita atas orang yang bersalah kepada kita, tanpa syarat di hadapan Allah, 

sehingga tiada pengaduan lagi, sebelum orang itu datang minta maaf/ampun kepada kita. Kita 

membebaskan orang yang bersalah itu di hadapan Allah tanpa peduli sikap dan keadaan orang 

itu, mau minta maaf atau tidak, mau bertobat atau tidak.  

Kisah Para Rasul 7:60 Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: “Tuhan, 

janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!” Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. 

Sementara orang-orang masih penuh dengan kebencian bahkan sedang membunuh Stefanus, 

Stefanus sudah melepaskannya, ia sudah mengampuninya di hadapan Allah. Stefanus sudah 

mengampuni 70 x 7, tanpa syarat, tanpa batas dan tuntas, tetapi orang-orang itu masih tetap 

menanggung dosanya sampai mereka bertobat. 

Begitu juga hari-hari ini,  Tuhan menuntut kita untuk mengampuni tanpa syarat, tanpa 

batas dan tuntas.  

 

 



3. TUNTAS 

Mengampuni dengan betul (cara Ilahi) itu berarti dengan tuntas tanpa sisa, habis sama 

sekali. Yesaya 1:18b “Jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmizi sekali pun, niscaya ia  itu 

akan menjadi putih seperti salju; jikalau ia itu merah padma sekalipun, niscaya ia itu akan 

menjadi putih seperti bulu kambing domba.”  Dari merah kirmizi menjadi putih seperti salju. 

Dosa-dosa yang sudah diampuni Tuhan itu lenyap tanpa sisa. 

Orang yang tidak mengampuni itu menyimpan “nyala api pembalasan” di dalam hatinya, 

yang siap meledak sewaktu-waktu. Orang yang mengampuni dengan tuntas, membuang semua 

reaksi yang ada di dalam hatinya sampai habis sama sekali tanpa sisa. Kalau ia mengampuni 

tidak tuntas, itu berarti masih ada sisa, masih ada bara api dalam hatinya. 

Kelihatannya tidak apa-apa, tetapi berbahaya seperti Absalom. Kalau ada “angin” 

(sebab-sebab lain) bara api itu bisa menyala lagi, sebab itu sewaktu-waktu bisa meledak lebih 

hebat! Kadang-kadang tanpa sebabpun, bara api itu bisa menyala kembali! Tetapi kalau kita 

mengampuni dengan tuntas, tidak ada sisa, maka tidak ada bara api dalam hatinya. Sebab itu 

sekalipun ada bermacam-macam angin, ia tidak akan meledak lagi, sebab hatinya sudah bersih, 

tidak ada bara api, tidak ada sesuatu yang bisa menyala kembali. Sesudah mengampuni dengan 

tuntas kita masih ingat kesalahan-kesalahan yang dibuat orang lain kepada kita, tetapi tidak lagi 

menyakiti hati, sebab sudah tuntas, tidak ada sisa. Kalau hati kita masih sakit itu berarti belum 

tuntas! 

Sesudah mengampuni seharusnya tidak lagi ada kebencian, sakit hati, dendam dan 

sebagai-nya.  

D. Bagaimana kalau orang itu tidak menyesal atau bertobat dari per-buatannya yang dosa? 

Kita tetap harus mengasihinya, tetapi tentu kita boleh atau perlu hati-hati akan 

kemungkinan ia bersalah lagi kepada kita sehingga merugikan/ mencelakakan kita, lebih-lebih 

kalau orang itu tidak bertobat. Kita harus tulus mengampuni dengan tuntas, tetapi kita juga 

harus dengan cerdik menghadapi dan menghindari orang itu. Kalau kita bodoh, kita bisa 

menjadi korban segala kejahatan dan tipu dayanya. Menjadi korban karena kebodohan itu 

bukan kehendak Tuhan, kita harus cerdik seperti ular tetapi tetap tulus seperti merpati (Matius 

10:16). 



Marilah kita belajar untuk mengampuni 70x7 kali, yaitu dengan tuntas, tanpa syarat, 

tanpa batas, seperti Abraham yang mau mengampuni Lot yang sejak dari kecil sampai besar, 

hingga kaya raya dipelihara oleh Abraham, seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-

saudaranya yang telah berbuat kejam dan jahat terhadap dia, seperti Daud yang mau 

mengampuni Saul, bahkan seperti juga sosok Bapa yang mau mengampuni anaknya yang 

terhilang (Lukas 15:11). Sehingga dalam hidup kita, kita akan berkata kepada Tuhan “Terima-

kasih Tuhan, dalam segala perkara..., aku tahu Engkau memberikan yang terbaik, Amin”. (AS.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orang Kristen Harus Mengampuni Orang Lain 

Saudara-saudara yang terkasih,  

Sudahkah Saudara mengampuni dengan segenap hati setiap orang yang bersalah 

kepada Saudara? Masih adakah orang yang belum Saudara ampuni? Sudahkan Saudara dengan 

sungguh-sungguh mengampuni setiap orang yang bersalah kepada Saudara?  

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangatlah penting, karena rumah kekal Saudara akan 

diputuskan berdasarkan jawaban Saudara. Jika kita membaca Matius 18:21-35 maka akan 

dimulai dengan pertanyaan yang sudah sering kita dengar, yaitu: “Kemudian datanglah Petrus 

dan berkata kepada Yesus: "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia 

berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” (Matius 18:21) 

Pertanyaan ini harus dipahami di dalam konteks latar belakang kebudayaan saat itu. 

Selama masa itu, orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk menghitung berapa banyak tugas 

keagamaan yang harus mereka lakukan. Petrus menyarankan agar mereka mengampuni 

sebanyak tujuh kali. Ia sangat mengharapkan pujian ketika ia mengatakan hal itu. Tetapi, 

harapannya berubah menjadi keterkejutannya ketika Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku 

berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.” 

Biasanya perintah yang Yesus berikan tidak dapat dimengerti dengan mudah. Untuk 

mengampuni dosa orang lain tujuh puluh kali tujuh kali adalah sangat ekstrim. Yesus tahu akan 

seperti apa reaksi mereka, oleh sebab itu Dia menjelaskan lebih lanjut kepada murid-murid-Nya 

mengapa mereka harus mengampuni tujuh puluh tujuh kali dengan menceritakan sebuah 

perumpamaan. Perumpamaan ini disebut “Perumpamaan tentang pengampunan.” 

Perumpamaan ini berisi tentang pengajaran terbesar dalam pengampunan yang ada di seluruh 

Alkitab. Kebenaran tentang pengampunan ada di dalam perumpamaan ini. Tidak banyak orang 

yang jujur berani menghadapi kebenaran yang ada di dalam perumpamaan ini. Banyak orang 

yang berada dalam bahaya kematian kekal, meski-pun demikian mereka tidak menyadarinya. 

 

Tugas mutlak yang diberikan kepada semua orang kristen - PENGAMPUNAN 

Sekarang ini banyak orang percaya kepada doktrin yang salah yang mengajarkan 

tentang, “Sekali selamat, tetap selamat.” Doktrin ini melahirkan kesewenang-wenangan, 



mendorong kekacauan, dan mengotori Firman Tuhan. Doktrin ini juga yang mengacaukan ayat 

mengenai “pengampunan.” Tuhan memperingatkan kita melalui Matius 18:35:  “Maka Bapa-Ku 

yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak 

mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.” 

Apakah Saudara mengerti kepada siapa Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini? Dia 

berkata kepada orang-orang percaya dan bukan kepada mereka yang tidak percaya. Dalam 

perumpamaan itu, seorang hamba menerima penghapusan utang yang sangat besar 

(keselamatan), dan disebut hamba dari seorang Tuan. Apakah orang-orang yang tidak percaya 

adalah hamba-hamba Allah? Apakah mereka menerima pembatalan (pengampunan dosa) atas 

utang-utang (dosa) mereka? Tidak, oleh karena itu, peringatan yang menakutkan ini diberikan 

kepada orang-orang Kristen.  

Mengapa Tuhan Yesus memberikan peringatan seperti itu? Karena orang-orang Kristen 

yang sudah diselamatkan bisa tidak  mengampuni, dan jika mereka tetap tidak mengampuni, 

jiwa mereka akan dihancurkan. Jika tidak ada kemungkinan seperti itu maka tidak mungkin 

Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan yang seperti ini. Pengampunan sangat penting bagi 

orang-orang Kristen. 

Mengapa orang-orang kristen harus mengampuni orang lain 

1. Mereka telah diampuni 

Hamba dalam perumpamaan tersebut menggambarkan orang-orang Kristen yang telah 

diampuni dari utang mereka yang begitu banyak. Utang mereka adalah 10.000 talenta. Berapa 

banyakkah 10.000 telanta itu? 

Pada zaman Yesus, talenta dipakai oleh masyarakat Yahudi dan Roma sebagai mata 

uang yang paling tinggi. Satu talenta adalah sama dengan enam ribu kali dari gaji harian rata-

rata para pekerja yang berjumlah 1 dinar. Oleh sebab itu, satu talenta kurang lebih dua puluh 

tahun gaji seorang pekerja harian. Akan tetapi, utang itu bukan hanya satu talenta, tetapi 

sepuluh ribu talenta, Jadi, sepuluh ribu talenta berarti gaji seorang pekerja yang bekerja selama 

dua ratus tahun, yang adalah jumlah yang sangat besar. 

Menurut ahli sejarah Yahudi, Josephus, pajak tahunan yang dipungut dari seluruh 

daerah Yudea hanya berjumlah 800 talenta. Saat ini, Saudara bisa membayangkan betapa 

banyaknya uang sepuluh ribu talenta itu. 



Perumpamaan ini terlihat sangat ekstrim dan tidak realistis. Sang Raja betul-betul murah 

hati. Tanpa ragu-ragu, dosa dari hamba itu tidak bisa dihilangkan tanpa hukuman. Akan tetapi, 

ini merupakan kenyataan dari cara Allah dalam menangani mereka yang mendekat kepada-Nya 

dengan iman. Karena itu ada tertulis dalam Alkitab, “Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal 

dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.” (Mazmur 

103:10) 

Akan tetapi, perumpamaan itu tidak berakhir disini, hamba yang diampuni secara ajaib 

dari sepuluh ribu itu keluar dan bertemu dengan kawan sesama hamba yang meminjam darinya 

seratus dinar. Pada zaman Yesus, satu dinar adalah sama dengan upah sehari seorang pekerja 

atau prajurit rata-rata, dan jumlahnya hanya seperenam ribu talenta. Dibandingkan dengan 

sepuluh ribu talenta seratus dinar hanyalah seperenam ratus ribu talenta. Karena itu, sudah 

sewajarnya jika hamba di dalam perumpamaan ini mengampuni temannya. Tetapi yang 

mengherankan, ia menolak untuk mengampuni temannya dan menjebloskan temannya yang 

memohon kepadanya itu ke penjara. Sepuluh ribu talenta dan seratus dinar! Perbedaan yang 

sangat besar di antara kedua nilai ini menunjukkan seberapa besar perbedaan antara dosa kita 

kepada Allah dan dosa orang lain kepada kita. Betapapun besarnya dosa orang lain kepada kita, 

dosa itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Karena 

itu, kita harus mau mengampuni orang lain dengan segenap hati.  

Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan bahwa meskipun satu dinar bukanlah 

apa-apa jika dibandingkan dengan sepuluh ribu talenta, namun tetap saja satu dinar bukanlah 

jumlah uang yang sedikit. Seratus dinar tetap merupakan jumlah uang yang besar - sepertiga 

gaji setahun. Jika Saudara kehilangan sepertiga gaji Saudara selama setahun, bagaimana 

perasaan Saudara? Itulah sebabnya banyak orang mempunyai kesulitan untuk mengampuni 

orang lain.  

Jika Saudara ingin mengampuni orang lain, Saudara tidak boleh tetap hidup dalam 

seratus dinar. Seudara jangan memikirkan tentang seratus dinar, tetapi seribu talenta. 

Maksudnya, Saudara jangan memikirkan dosa-dosa yang perlu Saudara ampuni, melainkan 

pikirkan dosa-dosa Saudara yang sudah diampuni, dan bukannya mengukur besarnya dosa yang 

dilakukan orang lain terhadap Saudara. Demikianlah caranya agar Saudara mampu 

mengampuni orang lain yang bersalah kepada Saudara, berapapun besarnya dosa-dosa mereka.  



 

2. Mereka perlu diampuni 

Ada tiga keperluan sehari-hari dalam kehidupan: Makanan kita sehari-hari, 

Pengampunan Allah, dan perlindungan Allah. Kita membutuhkan ketiga hal ini setiap hari. Itulah 

sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini: 

“Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami 

akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; dan 

janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang 

jahat.....”  (Matius 6:11-13). 

Kita harus berdoa sesuai doa ini setiap hari, karena doa ini penting bagi kita. Yesus 

berkata dalam Matius 18:35, “Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga 

terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap 

hatimu.” Demikian juga, mereka yang tidak mengampuni orang lain tidak dapat menerima 

pengampunan bagi dirinya sendiri.  

I Yohanes 1:9 “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 

akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” Sebagai 

hasilnya, kita bisa dengan mudah menganggap bahwa kita akan diampuni hanya dengan 

mengakui dosa-dosa kita. Akan tetapi, Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa, “dan 

ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 

kepada kami.” (Matius 6:12) Yesus dengan jelas berkata, “Karena jikalau kamu mengampuni 

kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak 

mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.” (Matius 6:14-15). 

Oleh sebab itu, sekalipun kita telah mengakui dosa kita, kita tidak akan pernah diampuni jika 

kita tidak mengampuni dosa orang lain.  

Ada sebuah kenyataan yang sangat disesalkan. Meskipun Alkitab dengan jelas mencatat 

mereka yang tidak mengampuni tidak dapat menerima pengampunan, banyak orang Kristen 

tidak dapat menerima kebenaran ini secara harfiah. 

Mereka yang tidak mau mengampuni tidak akan pernah menerima pengampunan bagi 

dirinya, tidak peduli betapa besar rasa percaya mereka kepada Yesus dan berapa kali mereka 

mengakui dosa mereka. Pengampunan atas dosa-dosa menjadi milik mereka yang mengampuni 



orang lain. Yesus berkata, “Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. 

Dan janganlah kamu menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu 

akan diampuni.” (Lukas 6:37). Setiap orang menuai apa yang dia tabur. Mereka yang menabur 

pengampunan pasti menuai pengampunan, mereka yang menabur kutuk akan menuai kutuk.  

 

Tanda pengampunan yang Allah perlukan dari kita 

Pengampunan adalah perintah Allah yang tidak boleh tidak ditaati. Kita tidak memiliki 

hak untuk mengampuni atau tidak. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni Allah. Dengan 

kata lain, kita berutang kepada kasih Allah. Kita membutuhkan pengampunan dari Allah setiap 

hari.  

Dalam banyak kasus, kita mengira bahwa kita telah mengampuni orang lain, tetapi 

dalam pandangan Allah, pengampunan tersebut tidak terjadi. Kita harus mengampuni orang 

lain dengan cara yang Allah inginkan, pengampunan tersebut harus sesuai dengan standar 

Allah.  

“Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang 

dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 

terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam 

Kristus telah mengampuni kamu.” 

Allah menginginkan kita untuk mengampuni sepeti Allah telah mengampuni kita, Lalu, 

bagaimana Allah mengampuni kita? Allah mengampuni kita dengan menggunakan dua metode. 

Oleh sebab itu, kita harus mengikuti teladan-Nya, dan juga mengampuni orang lain dengan 

menggunakan metode ini dengan benar: 

I. Allah mengampuni kita setiap hari dan terus menerus 

Ketika Petrus bertanya berapa kali ia harus mengampuni saudaranya, Yesus menjawab 

bahwa ia harus mengampuni bahkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali (Markus 18:21-22) 

Yesus tidak mengatakan untuk mengampuni hanya sebanyak tujuh puluh kali tujuh kali 

saja. Oleh sebab itu, ayat ini tidak berarti mengampuni sebanyak empat ratus sembilan puluh 

kali saja. Maksud Yesus adalah kita harus mengampuni secara terus menerus dan tanpa syarat 

sampai Dia datang untuk kedua kalinya.  



Mengapa kita harus mengampuni seseorang tanpa syarat? Karena Allah mengampuni 

kita tanpa syarat pula. Berapa kali Saudara telah diampuni oleh Allah ketika Saudara mengakui 

dosa Saudara? Hanya tujuh kali? Tentu tidak, kita pasti telah diampuni lebih dari empat ratus 

sembilan puluh kali.  Yang Yesus harapkan dalam hal ini bukanlah berapa kali kita harus 

mengampuni namun kita harus menjalani kehidupan yang mengampuni di dunia ini sebagai 

seseorang yang mengampuni. Bukan angka yang menjadi masalah; Tuhan menginginkan kita 

untuk hidup dalam kehidupan yang mengampuni dengan ketetapan hati yang teguh. Inilah yang 

diinginkan Tuhan dari kita.  

 

II. Allah mengampuni kita, Dia meng-ampuni kita dengan segenap hati-Nya 

Itulah mengapa Alkitab mencatat seperti  berikut. “sejauh timur dari barat, demikian 

dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.” (Mazmur 103:12) 

“... sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa 

mereka.” (Yeremia 31:34) 

“Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan 

pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk 

seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, 

menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-

tubir laut.” (Mikha 7:18-19) 

Demikian juga, ketika Allah mengampuni kita. Dia sungguh-sungguh mengampuni kita. 

Oleh sebab itu kita harus mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Kita harus 

mengampuni dengan segala ketulusan hati. Kadang kala kita berkata bahwa kita mengampuni, 

namun pada kenyataannya kita tidak benar-benar mengampuni. Kita tetap mengingat 

perbuatan jahat orang tersebut terhadap kita dan membiarkan diri kita dengan kemarahan atau 

kesedihan yang mendalam. Kita merasakan hal ini karena kita tidak benar-benar memberikan 

pengampunan dari hati kita kepada orang yang telah menyakiti kita. Oleh sebab itu kita tidak 

boleh hanya mengampuni dengan mulut kita, tetapi juga harus mengampuni dengan ketulusan 

hati kita.  

Lalu apa yang dimaksud dengan mengampuni dari hati kita? Mengampuni dari hati kita 

berarti pengampunan di mana perkataan dan perbuatan dan hati kita sejalan. Dengan kata lain, 



tidak lagi mengingat dan mendendam akan kesalahan orang itu di masa mendatang, atau 

bahkan sedikit rasa sakit hati. Inilah yang dimaksud dengan mengampuni dari dalam hati. Yesus 

meminta bahwa pertama, kita harus mengampuni dan kedua, kita harus mengampuni dari 

dalam hati kita. Jumlah pengampunan tersebut harus tanpa batas, dan kualitas dari 

pengampunan tersebut haruslah tulus. Maksud dari perumpamaan tentang pengampunan 

bukanlah sekedar pengampunan tanpa batas saja, melainkan pengampunan tanpa batas dalam 

hati. Karena itu, kita harus selalu mengampuni orang lain dengan tulus dan tanpa batas. 

 

Harga mahal yang harus dibayar oleh orang kristen yang tidak mengampuni  

Kali ini Tuhan berbicara mengenai harga yang menakutkan yang harus dibayar oleh 

orang yang tidak dapat mengampuni dalam kehidupan di sini dan dalam kehidupan yang akan 

datang.  

“Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, 

seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah 

engkaupun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka 

marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan 

seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, 

apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.” (Matius 

18:32-35) 

 

Mari kita lihat harga apa yang harus dibayar oleh orang-orang yang tidak mengampuni. 

1. Orang yang tidak mengampuni kehilangan kemerdekaannya 

Dalam ayat di atas, sang tuan menyerahkan hamba yang jahat dan tidak mengampuni 

itu kepada algojo-aljogo. Dengan kata lain, ia harus dihukum di dalam penjara. Yang menjadi 

pertanyaan adalah “Dapatkah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya merasa bahagia?” 

Menurut pengamatan kita, mereka yang berada di dalam penjara dan mereka yang hidup 

dalam negara komunis tidak terlihat bahagia; hal itu disebabkan mereka tidak memiliki 

kemerdekaan.  

Patrick Henry pernah berkata, “Berikan kepadaku kemerdekaan atau berikan kepadaku 

kematian.” Kemerdekaan adalah unsur penting bagi kebahagiaan manusia. Ketika seseorang 



tidak mengampuni, ia telah kehilangan kemerdekaannya. Karena alasan itu, seseorang 

menderita. 

 

2.  Orang yang tidak mengampuni akan tersiksa 

Dalam ayat di atas, kata-kata “menyerahkan kepada algojo-algojo” muncul (ayat 34). 

Dalam bahasa Yunani, “Algojo-algojo” disebut ‘basanistais’. Basanistais bukan hanya disebut 

sedekar para penjaga penjara, melainkan para penyiksa. Yaitu, mereka disebut sebagai 

pemecah masalah yang menggunakan paksaan kepada orang yang bersalah dan keluarga 

mereka dengan tujuan mengambil kembali uang yang mereka pinjam.  

Pada zaman dulu, orang-orang sering mengubur uang atau barang berharga mereka di 

bawah tanah supaya aman. Sekalipun mereka memerlukannya untuk membayar utang mereka, 

mereka berpura-pura bahwa mereka tidak memiliki uang sama sekali. Dalam hal ini, sang 

pemberi utang akan mempekerjakan para algojo untuk memaksa orang yang berhutang 

tersebut menunjukkan tempat ia menyembunyikan uangnya.   

Para algojo ini akan menggunakan siksaan sebagai alat untuk menemukan harta yang 

dikubur. Dalam kamus Webster’s, penyiksaan diartikan sebagai “sakit secara mental atau fisik” 

atau “memberikan rasa sakit yang  besar untuk menghukum, memaksa, atau untuk 

mendapatkan kesenangan yang sadis.” Lalu, siapakah sebenarnya para algojo ini – si pemecah 

masalah – yang dimaksudkan oleh Yesus? Mereka adalah roh-roh jahat. Allah mengizinkan roh-

roh jahat untuk memberikan kesakitan secara fisik dan mental kepada mereka yang tidak mau 

mengampuni sekalipun mereka adalah orang-orang Kristen.  

Hari-hari ini, para dokter dan ilmuwan menghubungkan penyakit seperti radang sendi 

dan kanker dengan hati yang tidak mengampuni dan hati yang terluka. Juga, banyak penyakit 

yang berhubungan dengan hati yang tidak mengampuni.  

Dalam kenyataannya, sejumlah besar penyakit, dan bahkan gangguan kuasa kegelapan, 

berawal dari tidak adanya pengampunan, hati yang dipenuhi dengan kebencian. Didalam 

banyak kasus, dimana doa tidak mampu menyembuhkan penyakit dan melepaskan ikatan kuasa 

kegelapan, penyebabnya terletak pada hati yang tidak mengampuni. Itulah sebabnya Yesus 

berkata di dalam Markus 11:22-25,  



“Yesus menjawab mereka: "Percayalah kepada Allah! Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam 

laut! asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, 

maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta 

dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 

kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang 

sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni 

kesalahan-kesalahanmu.” 

 

3. Orang yang tidak mengampuni tidak akan diampuni 

“Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu 

masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.” (Matius 18:35) 

“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan 

mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan 

mengampuni kesalahanmu.” (Matius 6:14-15) 

“Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu 

dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-

kesalahanmu.” (Markus 11:25) 

Janganlah kamu menghakimi, maka kamupun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu 

menghukum, maka kamupun tidak akan dihukum; ampunilah dan kamu akan diampuni.” (Lukas 6:37) 

Memang mereka yang tidak mau mengampuni orang lain tidak akan diampuni juga oleh Allah. 

Karena itu, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 

 

4.  Orang yang tidak mengampuni akan menghabiskan kehidupan kekalnya di neraka 

Matius 18:34 “Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia 

melunaskan seluruh hutangnya.” Dalam ayat ini, kata-kata “sampai ia melunaskan seluruh hutangnya” 

menunjukkan kemungkinan mencapai batas akhir. Ini adalah ekspresi yang kuat dari kekekalan dari 

ketidakmungkinan karena mustahil bagi seseorang untuk membayar kembali sepuluh ribu talenta. 

Karena itu, orang yang tidak mau mengampuni orang lain akan masuk ke neraka sekali pun ia adalah 

orang Kristen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada sebuah kesaksian dari seorang pendeta di Filipina. Pendeta itu menjadi kaya dan sukses 

dalam bisnisnya, tetapi ia memberontak terhadap panggilan Allah. Ketidaktaatannya membawa 

ketidakberun-tungan dalam hidupnya, ketika pada akhirnya ia dibawa ke rumah sakit karena serangan 

jantung. Selama masa operasi, ia meninggal dunia dan melihat dirinya sendiri berdiri di luar pintu surga. 

Di sana, ia melihat Yesus yang akan mengadili ketidaktaatannya. Ia memohon kepada Tuhan dengan 

mengatakan bahwa jika Allah memperpanjang hidupnya di bumi, maka ia akan melayani. Tuhan 

menjawab doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh.  

Sebelum jiwanya kembali ke tubuhnya, Allah menunjukkan neraka kepadanya. Ia melihat ibu 

mertuanya terbakar neraka. Ia sangat terkejut melihat pemandangan itu karena ibu mertuanya adalah 

seorang Kristen yang setia ke gereja dan selalu menaikkan “doa pertobatan.” Keingintahuannya 

membuat dia bertanya kepada Allah, “Mengapa ia berada di neraka?” Allah menjawab, “Karena ia tidak 

mau mengampuni temannya, ia tidak bisa diampuni.” Demikian juga mereka tidak mau mengampuni 

tidak akan mendapatkan pengampunan, dan harga yang harus dibayar atas dosa mereka adalah mereka 

akan dilempar ke neraka.  



Kejadian berikutnya adalah di suatu pagi,  beberapa waktu yang lalu, ketika terjadi perbincangan 

dengan diaken di sebuah gereja, ia mengatakan bahwa ibu mertuanya meninggal dunia tanpa 

mengampuni suaminya, yang telah sangat menyakiti hatinya selama hidup pernikahan mereka. Diaken 

ini ingin tahu apakah ibu mertuanya masuk surga. Dan Seung Woo Byun katakan kepadanya, “Jika ibu 

mertuamu meninggal dunia tanpa memiliki pengampunan terhadap suaminya, saya yakin ia masuk 

neraka.” 

 

Pesan penting bagi Saudara yang masih memiliki orang tua yang sudah tua. Saudara harus 

dengarkan baik-baik. Daripada mengganggap “Karena mereka percaya kepada Yesus, maka mereka pasti 

masuk sorga,” pastikanlah bahwa orang tua Saudara bertobat dengan sungguh-sungguh dari semua 

dosa mereka dan mengampuni orang-orang yang belum mereka ampuni sebelum mereka meninggal 

dunia. Ini adalah hal yang sangat penting karena mereka yang tidak memiliki pengampunan terhadap 

orang lain tidak akan pernah masuk sorga.  

Tuhan selalu berkata jujur kepada kita sehingga Dia mengatakan “Maka Bapa-Ku yang di sorga 

akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni 

saudaramu dengan segenap hatimu.” (Matius 18:35) 

Perkataan “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.” (Matius 7:21) 

Perkataan ini benar dan pasti akan terjadi. Ketika kita menerima perkataan Allah, kita harus menerima 

perkataan itu sebagai suatu kebenaran. Kita harus takut dan gentar terhadap perkataan Allah. Amin. 

Sumber : Seung Woo Byun, “Orang Kristen Masuk Neraka,” (2006); Metanoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERI SORGA & NERAKA 

CARA HIDUP KITA YANG MENENTUKAN 

Sorga! Jika kita mendengar kata ini, yang terbayangkan adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan 

keindahan, kedamaian, kenyamanan, kepuasan dan kepenuhan. Kadang kala kata ini digunakan untuk 

menyatakan sesuatu yang menakjubkan, seperti dalam kata “Daging panggang ini lezat (heavenly)”, 

“Pemandangan di Selandia Baru menakjubkan (heavenly).” Sebenarnya sorga jauh melebihi daripada 

sekedar sebuah kata sifat atau sikap. Sorga adalah sebuah tempat, sebuah tempat yang benar-benar 

dituju oleh umat Allah setelah mereka meninggal.  

Untuk itulah kita harus belajar untuk menata kesukaan kita pada hal-hal sorgawi, sebagaimana 

diperintahkan oleh Alkitab. Apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita itu telah dirancang untuk 

menyesuaikan kita untuk hidup di sorga bukan hanya menyesuaikan kita dengan kehidupan di dunia ini. 

Seperti Abraham berkata: “Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap; kita mencari kota 

yang akan datang” (Ibrani 13:14). “Kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga” (Filipi 3:20). Hati kita 

harusnya ada di sana, di sorga. 

Yesus mengajarkan kita untuk “mengumpul-kan bagi kita harta di sorga; di sorga ngengat dan karat 

tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.” (Matius 6:20). Mengapa? 

Karena “di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” (ayat 21). Jelas bahwa pengajaran yang 

Yesus berikan kepada kita bukanlah bahwa Ia menghendaki harta kita, melainkan bahwa Ia 

menghendaki hati kita. Ia mengajarkan untuk mengarahkan hati kita ke sorga, untuk merindukan 

kemuliaan sorga, dan di atas segalanya, “Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di 

sebelah kanan Allah.” (Kolose 3:1) 

Sorga adalah alam-Nya. Yesus telah pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita untuk tinggal 

bersama Dia selamanya (Yohanes 14:2). Kebenaran itulah yang membuat sorga begitu berharga bagi 

orang Kristen. Itulah daya tarik utama sorga bagi orang Kristen yang memiliki prioritas yang benar 

kepada Kristus, karena Kristus sendiri adalah kemuliaan sorga.  

Hidup itu singkat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kita cepat menjadi tua. Kemudian kita akan mati.  

 

Cara hidup kita yang menentukan 

Alkitab menghadirkan sebuah paradoks. Sekalipun Allah digambarkan sebagai sosok yang benar-benar 

berkuasa atas hidup kita dan waktu kematian. Alkitab juga menunjukkan cara kita hidup berkaitan 

dengan seberapa lama kita hidup. 



Alkitab menuliskan bahwa orang-orang yang berbalik dari Allah dan terus menerus hidup dalam dosa, 

umurnya diperpendek. Di sisi lain Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menghormati Allah akan 

berumur panjang. Amsal 10:27 “Takut akan Tuhan memperpanjang umur. tetapi tahun-tahun orang 

fasik diperpendek.” Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Hidup yang pendek di 

bumi ini adalah satu-satunya waktu kita memutuskan untuk bersama atau menentang Kristus. Sekali kita 

mati, tidak ada lagi waktu yang berjalan - tidak ada lagi kesempatan (atau kesempatan kedua).  

Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dimana Tuhan akan menilai berbagai bidang 

kehidupan manusia. Dan apa yang harus kita persiapkan diri dari sekarang untuk masuk ke sorga. 

 

BIDANG-BIDANG UTAMA YANG AKAN DIUJI 

1.  Alasan, pikiran, dan perbuatan kita 

“Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang 

setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.” (Yeremia 17:10) 

Tuhan akan menguji apa yang tampak dan tidak tampak dalam diri kita. Antara lain, Dia akan menguji 

hati, pikiran, dan perbuatan kita semenjak kita menjadi seorang Kristiani. Segala bentuk perbuatan 



tanpa pamrih, tanpa gembar-gembor yang pernah kita lakukan akan memperoleh ganjaran. Segala 

pemikiran pribadi kita tentang Allah akan diketahui. 

 

2.  Perkataan kita 

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertang-

gungjawabkannya pada hari penghakiman.” (Matius 12:36)  

Tuhan akan memeriksa perkataan kita. Setiap kali kita bercerita tentang Yesus kepada rekan sekerja 

kita, mendoakan orang lain, atau mengucapkan kata-kata pujian bagi Allah, Yesus akan mengakui dan 

mengganjarnya. Sementara perkataan kita yang tidak kudus, tidak sehat, atau kata-kata kejam, jangan 

berharap kita akan tinggal di surga kelak. 

 

3.  Perlakuan kita kepada orang lain 

“Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa 

menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barangsiapa 

memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku 

berkata kepadamu: Sesungguh-nya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya.” (Matius 10:41-42) 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat mempedulikan cara kita memperlakukan orang lain. Namun, 

terkadang saya lupa bahwa mungkin saja Tuhan mempunyai maksud tertentu ketika Dia menempatkan 

orang yang berkekurangan atau orang yang menyulitkan dalam kehidupan saya. Dia hendak  memberi 

kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kasih kepada mereka dan melayani mereka, supaya Dia 

dapat memberi upah kepada kita. Terkadang kita lupa bahwa cara kita memandang dan memperlakukan 

orang lain merupakan pencerminan dari cara kita memandang Tuhan.  

 

4.  Cara kita menggunakan dan/atau menanggapi otoritas kerohanian 

“Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas 

jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 

melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 

keuntungan bagimu.”  

Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam merespons para otoritas kerohanian dalam 

kehidupan kita, karena mereka harus bertanggung jawab terhadap jiwa kita. Yang dimaksudkan disini 

adalah tanggung jawab kepada pendeta. Jika para pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya 



secara bertanggung jawab, orang-orang yang mereka pimpin akan mampu merespon para pemimpin 

rohani mereka secara bertanggung jawab pula.  

 

5.  Upaya pekabaran Injil yang kita lakukan  

“Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan 

Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau bukan kamu?” (I Tesalonika 2:19) 

Setiap orang yang kita tolong sehingga dapat masuk ke dalam sorga akan menjadi mahkota bagi kita. 

Mereka dapat berada di sorga mungkin saja karena kita mengundang mererka datang ke gereja kita, 

karena kita bersaksi kepada mereka, mendoakan mereka, atau karena kita turut menyumbang proyek-

proyek pekabaran Injil ke luar. Sukacita di wajah mereka merupakan ganjaran luar biasa atas apa pun 

peran kita dalam membantu mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. 

 

6.  Cara kita menggunakan uang  

“Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan 

berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-

Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat 

baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan 

suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang 

sebenarnya.” (I Timotius 6:17-19) 

 

7.  Kerelaan diri kita untuk menderita bagi Kristus 

“Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang 

jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah 

dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.” (Matius 5:11-12) 

Ada banyak umat Kristiani di belahan dunia lain yang sungguh-sungguh menderita karena iman percaya 

mereka. Banyak di antara mereka bahkan mati bagi Yesus. Mereka sangat berbahagia karena pada hari 

penilaian mereka akan dikenal diberikan ganjaran yang memadai sesuai dengan penderitan dan 

pengorbanan mereka.  



8.  Pelayanan kita 

Salah satu tujuan utama takhta pengadilan adalah memberikan upah atas segala bentuk pelayanan kita 

kepada Yesus Kristus. Ketika Saudara menemukan ladang pelayanan Saudara di gereja, Saudara 

sebenarnya sedang mempersiapkan kedatangan Yesus. Entah itu tugas mengatur bangku-bangku pada 

hari Sabtu, membantu di tempat penitipan anak, menangani penerangan di gereja, menyambut jemaat 

yang hendak memasuki gedung gereja dll. Alkitab menyebutkan adanya sejumlah kriteria yang akan 

digunakan Yesus untuk menilai pelayanan kita. 

a. Muatan: Baik atau buruk? Bermanfaat atau tidak? (II Korintus 5:10) 

b.  Motivasi: Untuk menyenangkan hati orang atau Allah? Matius 6:1 

c. Sumber: Kekuatan-Nya atau kekuatan kita? (Yohanes 15:5) 

d. Kesetiaan: Menyenangkan atau mahal? (I Korintus 4:2) 

e. Kualitas: Bertobat surgawi atau duniawi? Matius 6:19-20 

f. Proporsi: Secara habis-habisan atau setengah-setengah? (Lukas 12:48) 

 

9. Tingkat Partisipasi kita dalam persekutuan gereja 



“Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 

beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari 

Tuhan yang mendekat.” (Ibrani 10:25) 

 

Penulis Ibrani menunjukkan tulisannya kepada mereka yang mengalami penganiayaan karena 

keterlibatan mereka dalam pertemuan ibadah gereja. Akibat penganiayaan, beberapa di antara mereka 

lebih suka memilih mundur dan menghentikan kebiasaan mereka untuk beribadah secara bersama-

sama. Oleh karena itulah, ia berusaha menyemangati mereka agar mau terus untuk “pergi ke gereja.” 

Mungkin ada beberapa orang yang mengira bahwa mereka dapat menjadi orang Kristen yang  baik 

tanpa harus terlibat di dalam kegiatan gereja. Alkitab perjanjian baru secara tegas mengatakan bahwa 

tak seorang pun dapat mengganggap dirinya seorang Kristiani jika ia tidak terlibat aktif di sebuah gereja 

lokal. Persyaratan ini tidak bisa di di tawar-tawar lagi. 

Persiapkan diri Saudara! 

Kehidupan di bumi adalah satu persiapan untuk menikmati kekekalan di sorga. Kita dapat 

memperbesar peluang untuk dapat menikmati sorga kelak melalui pilihan-pilihan kita hari ini. Apa yang 

kita pilih sekarang akan menentukan di mana kita akan memulai kehidupan di sana. Saudara dapat 

memperbesar peluang Saudara untuk menikmati sorga kelak melalui pilihan-pilihan Saudara hari ini. 

Bagaimana kehidupan kita di dunia akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan kita untuk dapat 

menikmati sorga sepenuhnya. 

Hidup ini pilihan, dan itu semua tergantung kepada bagaimana cara kita hidup. Baik atau jahat, jujur 

atau tidak, sorga atau neraka, semua pilihan ada di tangan Saudara. Amin  

Sumber :  

- John F. MacArthur; “Kemuliaan Sorga”  

- Dave Earley; “21 Kebenaran yang paling mengagumkan tentang surga” 


