
Arti mengampuni. Dalam Alkitab kata mengampuni memakai
beberapa kata bahasa Ibrani dan Yunani.
Kapar ( Ibrani) berarti menutupi atau menyembunyikan , jadi

mengampuni berarti menutupi atau menyembunyikan pem-
pembalasan yangakan di timpakn.

Nasa (Ibrani) artinya membawa atau membuang jauh-jauh, jadi
mengampuni berarti membawa atau membuang jauh-jauh
kesalahan orang lain termasuk juga membuang kebencian
terhadap orang lain.

Salah ( Ibrani) artinya memaafkan. Jadi mengampuni berarti
memaafkan

orang yang bersalah dan membebaskan dari tuntutan atas ke
salahannya.
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Kata mengampuni dalam bahasa Yunani

1.      Chari zomai berarti penuh belas kasihan, jadi mengampuni harus
didasari sikap penuh rasa belas kasihan.

2. Aphiemi artinya membuang atau mengirimkam jauh-jauh

3.      Aphesis artinya pembebasan , jadi mengampuni berarti memberi
pembebsan dari hutang ,hukuman, tuntutan atau pembalasan.

Dari beberapa kata dasar yang di pakai untuk kata mengampuni, dapat
di definisikan bahwa mengampuni adalah membuang jauh-jauh
kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari
tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas
kasihan .
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MENGAMPUNI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

1. Mengampuni berarti memberikan pengampunan atau memaafkan
orang yang bersalah kepada kita.

2. Mengampuni bukan berarti melupakan masalah ,tetapi
membebaskan diri kita dari kebencian, dendam dan amarah . Jadi
dengan mengampuni berarti melepaskan diri kita dari
kebencian,kemarahan dan dendam selanjutnya memberikan diri kita
di kuasai damai sejahtera.

3. Mengampuni adalah keputusan hati untuk memberikan
pengampunan , walapun tidak mengubah kejadian masa lalu yang
sudah terjadi , namun dengan mengampuni bisa membuat masa
depan yang cerah.
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PENTINGANYA MENGAMPUNI

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pengampunan
dan harus memberi pengampunan. Sebab denganmengampuni
banyak masalah yang dapat diselesaikan, penyakit disembuhkan, tidak
ada waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang. ( ingat Matius 6 : 12)
Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami.
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PENTINGNYA  MENGAMPUNI BAGI REMAJA  KRISTEN

1. Mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita
atas kasih karunia Tuhan Yesus yang terlebih dahulu
menganpuni kita

2. Dengan mengampuni maka seseorang akan
dibebaskan dari kemarahan, kebencian, dan dendam
dan orang tersebut akan memperoleh hati dama
sejahtera.

3. Dengan memberikan pengampunan dapat
memperbaiki hubungan sosial antara satu dengan
yang lain sehingga hubungan tersebut harmonis.
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MAKNA  MENGAMPUNI

1. Mengampuni berarti dengan tulus hati memberikan maaf/ampun
kepada orang yang bersalah dan tidak mengungkit- ungkit lagi
kesalahan tersebut serta membebaskan orang lain dai perasaan
bersalah.

2. Mengampuni harus lahir dari hati yang tulus dan disertai dengan
membangun hubungan yang baik atau harmonis, meskipun hal ini
cukup sulit untuk dilakukan.
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BAGAIMANA  CARANYA AGAR KITA DAPAT MENGAMPUNI.

1. Berdoa kepada Tuhan agar kita di berikan hikmat untuk mampu
mengampuni. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya.

2. Ada niat hati dengan sungguh-sungguh untuk mengampuni ( matius
18 : 35)

3. Ada ketekunan untuk melakukan pengampunan terhadap orang
yang bersalah ( Kolose 3: 13-14)

4. Harus berani berkorban dalam memberikan pengampunan, yaitu
tidak menuntut balas.  ( Roma 12: 17-21)
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