
     
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

Perumpamaan Tentang Pengampunan 
Matius 18:21-35 

Salah satu mata pelajaran penting yang harus dipelajari dan dipraktekkan sebagai orang percaya yang 
mengaku murid  Kristus adalah mengampuni. Jangan pernah berani mengaku murid Kristus, sebelum saudara 
dan saya lulus mata pelajaran mengampuni. Beberapa orang percaya tidak lulus mata pelajaran ini karena 
memang mengampuni bukan  hal yang mudah. 
Beberapa alasan yang sering dipakai mengapa seseorang sulit mengampuni  : 
1. Karena orang tersebut mengulang-ulang kesalahan yang sama. 
2. Karena orang tersebut terlalu sering menyakitkan hati kita. 
3. Karena begitu besar kesakitan / luka yang ditimbulkan orang tersebut. 

Pelajaran perumpamaan tentang pengampunan dimulai dari pertanyaan Petrus kepada Yesus : "Tuhan, 
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?" (v. 
21). Dan Yesus menjawab : "Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh 
puluh kali tujuh kali. (v. 22). Dalam tradisi Yahudi, para Rabbi mengajarkan tentang pengampunan, tetapi 
membatasi pengampunan hanya tiga kali untuk kesalahan yang sama. Petrus sebenarnya ingin menunjukkan 
standar yang lebih tinggi yaitu tujuh kali. Tetapi Yesus justru menuntut melakukan lebih lagi yaitu tujuh puluh 
kali tujuh kali yang tujuannya menunjukkan jumlah yang lebih besar dan  menekankan pengampunan 
yang penuh yang tak terbatas. 

Tentu mengampuni sesuai standar yang diajarkan Yesus bukanlah hal yang mudah. Tetapi inilah yang 
diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang mengaku murid2-Nya. Tuhan Yesus ingin dalam relasi kita 
dengan sesama, kita masing2 memiliki kesediaan untuk saling mengampuni bahkan mengampuni dengan 
segenap hati (v. 35). 

Ada 3 sadar yang harus kita pelajari dan praktekkan sebagai murid2 Kristus, yang kiranya dapat menolong 
untuk belajar mengampuni, yaitu : 
a. Sadar  Diri 

Sadar bahwa diri kita memiliki dosa yang begitu besar. 
Dalam teks  Matius 18:21-35 disebutkan tentang hamba  yang berhutang sangat besar kepada Raja, besar 
yaitu 10.000 talenta (v. 24). (1 Talenta = 6000 Dinar, 1 Dinar = upah bekerja 1 hari).   Hamba ini tidak 
sanggup membayar hutangnya, maka hukumannya ialah ia keluarganya serta harta miliknya akan dijual (v. 
25). Betapa besar hutang hamba ini. 

b. Sadar Tuhan 
Sadar bahwa Tuhan memiliki kasih yang begitu besar. 
Disebutkan bahwa Raja itu bukan hanya “membebaskan”, yang berarti tidak menghukum tetapi juga 
“menghapuskan”, yang berarti menganggap lunas hutang dari hamba tersebut (v. 27). Raja itu memberikan 
pengampunan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan (v. 27).  Betapa besar kasih Raja ini. 

c. Sadar Sesama 
Sadar bahwa kesalahan sesama kita tidak sebanding dengan kesalahan kita terhadap Tuhan. 
Sangat ironi sekali ketika dikatakan bahwa hamba yang diampuni oleh Raja itu kemudian tidak bisa 
mengampuni sesamanya yang berhutang  kepadanya (v. 30). Padahal hutang sesamanya jika 
dibandingkan dengan hutang dia terhadap raja sangat jauh bedanya (v. 28) (100 dinar) 
Dalam Minggu masa kesengsaraan ini, marilah kita belajar dan mempraktekkan mengampuni seperti yang 

Tuhan Yesus lakukan. Kasih Allah yang begitu besar ditunjukkan melalui Tuhan Yesus yang mengampuni setiap 
kita manusia yang berdosa begitu besar. Dosa manusia sangat besar, mendapat pengampunan yang besar dari 
Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di salib. Hanya orang yang sadar akan dosanya dan sadar akan 
kasih Allah yang besar ini dapat mengampuni sesamanya. Betapapun besar kesalahan dan dosa sesama 
tidaklah lebih besar dibandingkan kesalahan dan dosa yang diampuni Tuhan kepada kita. 
“Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk dapat mengampuni” 
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