
PENGAKUAN DOSA 

Nama: Demma 

 

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa... 

Atas nama Tuhan Yang Maha Rahim... 

Atas  nama Tuhan Yang Maha Adil... 

Yang Mulia Paduka Ruhul Kudus Jibril. 

Yang Mulia Paduka Bunda Lia Eden dan segenap Rasul Eden. 

Perkenankanlah saya, Demma..., dengan ini hendak melakukan salah satu proses penyucian untuk pribadi 

saya yaitu dengan pengakuan dosa yang sudah lama tidak pernah saya lakukan. Semoga dosa2 yang saya 

lakukan mendapat pengampunan sehingga saya terbebas dari tulah dosa saya.., baik yang saya lakukan di 

masa ini maupun dosa2 saya dikehidupan sebelumnya. 

Dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya dengan ikhlas mengakui dosa2 saya 

ini : 

- saya masih menyimpan marah dan kecewa pd mama sampai akhir hayatnya 

- saya mengecewakan orangtua saya dgn keputusan saya utk tidak praktek lg 

- saya sdh banyak berbohong pd orangtua 

- saya pernah mencuri uang dan perhiasan mama 

- saya tdk merawat orangtua sebagaimana seharusnya 

- saya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang pd orangtua terutama mama sebelum sakit 

sampai meninggalnya mama. 

- saya sering membantah perintah orangtua 

- saya egois selalu mementingkan diri saya sendiri 

- saya melakukan sex bebas sebelum menikah 

- saya sering nonton blue film 

- saya sering masturbasi 

- saya sering berbohong pada suami dan anak2 saya 

- saya masih menyimpan luka dan sulit memaafkan kesalahan suami di masa lalu 

- saya sering bersikap kasar dan tdk sebagaimana seharusnya seorang istri pada suaminya 

- saya berlaku tidak jujur tentang keuangan pada suami 

- saya sering berlaku kasar pada anak2 saya baik fisik maupun verbal 

- saya sering berhutang dan tidak membayarnya 

- saya sering membicarakan kekurangan orang lain 

- saya sering bersombong diri 

- saya kurang bersyukur dan selalu ingin lebih dan lebih 

- saya kurang perhatian pada anak2 saya 



- saya menodai pernikahan saya dgn berselingkuh dan mencintai pria lain. 

- sampai saat pengakuan dosa ini saya buat, saya belum bisa melepaskan rasa cinta itu walaupun kami 

tdk berhubungan intim. Ampuni saya Tuhan 

- saya sering berlaku tidak adil terhadap anak2 saya 

- saya sering mengeluarkan kata2 kotor dan tidak pantas ketika saya menemui situasi yang tidak saya 

sukai. 

Demikianlah pengakuan dosa ini saya buat dengan sejujur2nya, saya berharap tidak ada yg terlupakan yang 

tidak saya nyatakan dalam pengakuan ini. 

Saya sungguh memohon Pengampunan Tuhan atas semua dosa yang sudah saya buat selama ini dan penuh 

keyakinan saya beranikan diri saya untuk tidak melakukan perbuatan dosa ini lagi sehingga saya layak dan 

pantas menjalani komitmen hidup suci sehingga SurgaNya serta karya kerasulan Surga Eden semakin 

dipermuliakan kini dan sepanjang segala masa. 

Tuhan saya mohon Roh Sukacita agar saya mampu menjalani hidup kedepan dgn penuh rasa syukur dan 

sukacita. 

Mampukan saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang2 disekitar saya. 

Kiranya Engkau Tuhan yang bertahta di dalam Kerajaan Surga berkenan dan mengampuni semua dosa2ku 

ini. Terima kasih Tuhan... Amin 

Terima kasih Yang Mulia Paduka Ruhul Kudus dan Yang Mulia Paduka Bunda Lia Eden dan segenap rasul 

Eden atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa melakukan Pengakuan Dosa ini. 

Saya berharap setelah ini saya bisa menjalankan komitmen hidup suci saya dgn baik sehingga saya tidak 

mempermalukan Eden melainkan bisa mengenalkan dan menyiarkan ajaran dan wahyu Eden yang penuh 

kasih. 


