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Ezra 9:7 Sejak zaman nenek moyang kami sehingga kini, kami umat-Mu telah 
berdosa kepada-Mu. Disebabkan dosa kami itu, para raja dan imam kami telah 
ditawan raja-raja bangsa asing. Kami dibunuh, dirompak dan dibawa sebagai 
tawanan ke negeri lain. Kami telah dihina habis-habisan, sehingga hari ini.

Ezra 9:13 Sekarang Engkau telah menghukum kami kerana segala dosa dan 
pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Tetapi kami tahu ya Jehovah kami, 
bahawa hukuman-Mu itu jauh lebih ringan daripada yang setimpal dengan 
perbuatan kami; malahan Engkau telah menyelamatkan kami.

Nehemia 9:1/2 Pada hari kedua puluh empat bulan itu juga, umat Israel 
berkumpul. Mereka berpuasa untuk menunjukkan bahawa mereka menyesali 
dosa mereka. Mereka sudah memisahkan diri daripada semua orang bangsa 
asing. Mereka memakai kain guni dan menaruh debu di atas kepala sebagai 
tanda bersedih. Kemudian mereka berdiri dan mengakui segala dosa mereka 
dan dosa nenek moyang mereka.

Mazmur 24:3,4 Siapakah yang boleh naik ke bukit TUHAN dan masuk ke dalam 
Rumah-Nya yang suci? 4 Orang yang tulus tindakan dan fikiran, yang tidak 
menyembah berhala, atau membuat janji palsu.

Mazmur 73:13 Sia-sia sahaja aku menjaga hatiku supaya suci, tiada gunanya aku 
menjauhi dosa.

Yesaya 59:2 Kerana dosa kamu, Dia tidak mendengarkan kamu, apabila kamu 
berdoa kepada-Nya. Dosa kamu memisahkan kamu daripada-Nya.

Yesaya 64:6 Kami semua telah berdosa; bahkan perbuatan kami yang terbaik pun
kotor dan najis. Kerana dosa kami, kami akan lenyap seperti daun layu 
diterbangkan angin.

Yeremia 5:25 Tetapi dosa kamu telah menghalang semua perkara baik itu 
sehingga kamu tidak dapat menikmatinya.

Hosea 13:8 Aku akan menyerang kamu seperti beruang yang kehilangan anak. 
Aku akan menyiat-nyiat kamu. Seperti singa Aku akan menerkam kamu di situ,
dan seperti binatang buas Aku akan mencabik-cabik kamu.

Daniel 9:8,9 Raja-raja kami, penguasa-penguasa kami dan nenek moyang kami 
telah melakukan hal yang memalukan serta berdosa terhadap-Mu, ya Tuhan. 9 
Engkau penuh belas kasihan dan keampunan, walaupun kami telah 
memberontak terhadap-Mu.

Markus 9:24 Bapa itu segera berseru, “Saya percaya, tetapi iman saya kurang. 
Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi!”

Lukas 11:2 Yesus berkata kepada mereka, “Berdoalah demikian, ‘Ya Bapa, 
Engkaulah Jehovah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. 
Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi. (Matius 6:10)

Yohanes 14:6 Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Jehovah dan untuk
mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui



Aku.
Yohanes 17:15 Aku tidak meminta Engkau mengeluarkan mereka dari dunia, 

tetapi Aku meminta Engkau menjaga mereka daripada Si Jahat.
Yakobus 4:8 Hampirilah Jehovah, dan Jehovah pun akan menghampiri kamu. 

Basuhlah tangan kamu, hai kamu yang berdosa! Sucikanlah hati kamu, hai 
kamu yang munafik!

Roma 6:12-14 Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya 
kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat. 13 Janganlah serahkan 
sebarang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi 
tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kamu kepada Jehovah sebagai 
orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh Jehovah. 
Serahkanlah segenap diri kamu kepada Jehovah supaya Jehovah boleh 
menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. 14 Dosa tidak boleh 
menguasai kamu, kerana kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi hidup 
di bawah rahmat Jehovah.

Ibrani 9:28 Demikian juga Kristus dipersembahkan sebagai korban satu kali 
sahaja untuk menghapuskan dosa banyak orang. Dia akan menunjukkan diri 
sekali lagi, bukan untuk menyelesaikan masalah dosa, tetapi untuk 
menyelamatkan orang yang menantikan Dia.

1 Yohanes 1:9 Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Jehovah, Dia akan 
menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan 
dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah.
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Matius 6:12-15 Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang 
yang bersalah terhadap kami. 13 Janganlah biarkan kami kehilangan iman 
ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa Si Jahat. 
[Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin.]’ 14 
Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang 
di syurga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. 15 Tetapi jika kamu tidak
mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di syurga tidak akan 
mengampunkan kesalahan kamu juga.”

Matius 18:21,22,35 Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, “Ya Tuhan, jika 
saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? 
Sehingga tujuh kalikah?” 22 Yesus menjawab, “Bukan tujuh kali, tetapi tujuh 
puluh kali tujuh kali! 35 Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, “Demikianlah
Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu, 
jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas.”

Markus 11:25,26 Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah kesalahan 
sesiapa pun, supaya Bapa kamu yang di syurga juga akan mengampunkan 
dosa kamu. [ 26 Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa kamu yang di 
syurga juga tidak akan mengampunkan dosa kamu.]”

Lukas 6:37 “Janganlah hakimi orang lain, supaya Jehovah tidak menghakimi 



kamu juga. Janganlah hukum orang lain, supaya Jehovah tidak menghukum 
kamu juga. Ampunilah orang lain, supaya Jehovah mengampuni kamu juga.

Lukas 11:4 Ampunkanlah dosa kami, kerana kami pun mengampuni setiap orang 
yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah biarkan kami kehilangan iman 
ketika dicubai.’ ”

Lukas 17:3,4 Berwaspadalah! Jika saudara kamu berdosa, tegurlah dia. Jika dia 
bertaubat, ampunilah dia. 4 Jika dia berdosa terhadap kamu tujuh kali dalam 
sehari dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu serta berkata, ‘Saya minta 
ampun,’ kamu harus mengampuninya.”

Lukas 23:34 Yesus berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka! Mereka tidak 
mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka.” Pakaian Yesus dibahagi-
bahagikan antara mereka sendiri dengan membuang undi.

Kisah Rasul-Rasul 8:22 Bertaubatlah daripada niatmu yang jahat itu, dan 
berdoalah supaya Tuhan mengampuni kamu daripada fikiran yang sesat itu!

Roma 4:7 “Berbahagialah orang yang kesalahan mereka diampuni oleh Jehovah, 
dan dosa mereka dihapuskan oleh Jehovah!

Efesus 1:7 Hal itu demikian, kerana dengan kematian Kristus kita dibebaskan; 
maknanya Jehovah sudah mengampunkan dosa kita. Alangkah mulianya 
rahmat Jehovah,

Efesus 4:32 Sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan, dan 
saling mengampuni sebagaimana Jehovah telah mengampuni kamu melalui 
Kristus.

Kolose 1:14 Melalui Anak-Nya, Jehovah membebaskan kita dan mengampunkan 
dosa kita.

Kolose 2:13-15 Dahulu kamu sudah mati secara rohani kerana kamu berdosa, dan
juga kerana kamu bukan orang Yahudi dan tidak mengenal Taurat Musa. 
Tetapi sekarang Jehovah telah menghidupkan kamu bersama-sama Kristus. 
Jehovah telah mengampunkan semua dosa kita. 14 Dia telah membatalkan 
surat hutang kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat berat. Dia 
menghapuskan semuanya dengan menyalibkan surat hutang itu di kayu salib. 
15 Di kayu salib itu Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh-roh yang 
berkuasa dan yang memerintah. Dia menjadikan mereka tontonan umum 
apabila Dia menggiring mereka sebagai tawanan dalam perarakan 
kemenangan-Nya.

1 Yohanes 1:9 Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Jehovah, Dia akan 
menepati janji-Nya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan 
dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah.

1 Yohanes 2:12 Anak-anakku, aku menulis kepada kamu, kerana dosa kamu 
sudah diampunkan demi Kristus.
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