
Pengakuan



Amsal 28:13

• Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan
beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan 
meninggalkannya akan disayangi.



• Orang yang 
mengaku dan 
meninggalkan
dosanya yang 
akan mendapat
kemurahan Tuhan



Yakobus 5:16
• Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling

mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila
dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya



•Orang-orang yang 
belum

merendahkan
dirinya di hadapan
Allah dengan cara

mengakui
kesalahan mereka, 

berarti belum
memenuhi syarat

penerimaan itu.



Mazmur 34:19
• TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia

menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.



• Pengakuan yang 
sesungguhnya selalu
bersifat unik serta
mengakui dosa-dosa
yang khusus pula.

• Semua pengakuan
haruslah pasti dan 
langusung pada 
sasarannya, mengakui
dosa yang nyata-nyata
telah dilakukan.



• Tanpa pertobatan
dan 
pembaharuan
yang sejati
pengakuannya
tidak akan
diterima Allah.



Yesaya 1:16 & 17

• Basuhlah, bersihkanlah
dirimu, jauhkanlah
perbuatan-perbuatanmu
yang jahat dari depan mata-
Ku. Berhentilah berbuat
jahat, belajarlah berbuat
baik; usahakanlah keadilan, 
kendalikanlah orang kejam; 
belalah hak anak-anak yatim, 
perjuangkanlah perkara
janda-janda!



Yehezkiel
33:15
• Boleh jadi Aku telah

memperingatkan orang 
jahat bahwa ia akan
mati. Tetapi jika ia
berhenti berbuat dosa
dan mulai melakukan
apa yang baik dan benar, 
misalnya ia
mengembalikan barang
gadaian orang, atau
barang yang telah
dicurinya serta mentaati
hukum-hukum yang 
membawa hidup, maka
ia tidak akan mati.



•Ada pengakuan
yang dilakukan
tidak dengan
sungguh-sungguh
dan segenap hati



Mereka menuduh Allah bertanggung jawab atas kejatuhan mereka.



• Pertobatan yang 
sejati akan
menuntun manusia
untuk merasakan
kesalahannya sendiri
serta mengakuinya
tanpa kemunafikan.





1 Timotius 1 : 15

• Perkataan ini benar dan patut diterima
sepenuhnya: ”Kristus Yesus datang ke
dunia untuk menyelamatkan orang 
berdosa,” dan di antara mereka akulah
yang paling berdosa.



1 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.


