
Langit 

-Amelia P- 

 

Siapa yang dilangit ? 

Dia yang memberi kebahagiaan 

Selalu membantu dalam setiap kesusahan 

Dan mengawasi setiap detiknya 

Ia menjagaku walau tidak terlihat 

 

Ia sumber sukacita 

Peneduh dalam badai 

Pelindung dalam perang 

Siapa dia? 

Dia Yesus  



Menanti Sang Damai Dari Sorga 

-Amel V- 

 

Untukmu dan untukku 

Tak ada sedetik pun ia tinggalkan kita 

Tapi ku tau kalau dunia ini akan ada akhirnya 

Kalau engkau akan datang untuk kedua kalinya 

Supaya semua yang tertulis tergenapi 

Masalah silih berganti 

Tetapi kasihmu selalu ada 

Semua akan musnah dan hancur 

Tetapi perkataanmu tidak 

Sebabku tau engkau Bapaku yang setia 



Yang terbaik 

-Christian- 

 

Disaat dalam masalah engkaulah yang menyelesaikan 

Disaat sakit engkau yang menyembuhkan 

Waktuku bimbang engkau ada didalamku 

Waktuku cemas engkau kuatkanku 

Jikaku berbuat salah engkau mengampuniku 

Jikaku sedih engkaulah penghiburku 

Maka engkaulah segala-galanya bagiku 

Dan engkaulah yang terbaik bagiku 

Engkaulah yang berikan hidup 

Dan engkaulah yang memberikan kasih 

Engkaulah penyelamatku yang terbaik 

  



Sang penolong 

-Ferina A- 

 

Allahku... 

Kau mati disalib 

Bangkit tuk s`lamatkan dunia 

Kau juruselamat dan Tuhanku 

Juga sahabat terbaikku 

Yesus bantulah aku 

Ubahkanku jadi baru 

Tuntunlah aku menuruti perintah-Mu 

Juga ajar ku mendengar firman-Mu 

Tolong bantu aku Tuhan 

  



Dia yang Nyata 

-Ferina A- 

 

Percayalah kawan 

Dia selalu ada 

Walau kasat mata 

Tapi yakinlah 

Dia selalu menemanimu 

Saat semuanya kacau 

Saat semuanya terasa hampa 

Cukup percaya 

Maka dia akan memberimu jalan 

Juga menuntun langkahmu 

Ya, yesuslah nama-Nya 

Pribadi yang mengenal hati 

Dia selalu menguatkanku 



T`rima kasih atas segalanya Tuhan 

Berkat-Mu hatiku menjadi baru 

  



Tuhanku 

-Karin- 

 

Tuhan 

Kau jalan keselamatanku kau begitu hebat 

Engkau mengorbankan nyawa untuk semua orang 

Kau disalibkan, darahmu tercurah untuk menebus dosa 

kita 

Kau mempunyai harapan untuk menjadi Tuhan yang 

baik 

Kau memberi kekuatan untuk semua orang begitu besar 

pengorbanan engkau 

Saatku mengenal engkau 

Aku percaya adanya engkau dihidupku engkau 

memberkatiku 

Engkaulah penolongku 

Engkau menguatkan hatiku saatku sedang ada masalah 



Engkau membuatku tersenyum saatku sedih 

Tuhanlah itu membuatku menjadi anak Tuhan yang baik 

 

 

  



Tuhan Yesus 

-Marshena- 

 

Tuhan Yesus engkau bagaikan pahlawan dihidupku 

Yesus engkau sumber kekuatanku 

Yesus engkau sangat berarti dihidupku 

Kau bapa segala raja 

Penolongku saatku kesepian 

Tuhan Yesus selalu disisiku 

Selalu menemaniku 

Kaulah kekuatanku 

Kuserahkan hidupku kepadamu 

Yesus  penebus dosaku yang setia  



Tanpa Tuhan aku tak berarti 

-Reva- 

 

Kusadari besarnya cinta Tuhan 

Nyawa-Nya pun dia relakan 

Gantikan nyawaku agar kuhidup 

KasihNya yang begitu besar 

Dia tak pedulikan latar belakangku 

Atau apapun yang ku punya 

Terimakasih Tuhan untuk cinta-Mu 

Yang tak bersyarat bagiku 

Aku ingin selalu hidup dalam kasih-Mu 

Tetaplah bersamaku selamanya 

Sebab tanpa Tuhan aku tak berarti 

Love you Jesus 

  



Pesta kasih 

-Regina A- 

Tak terbatas kasih setia-Mu, ya bapa 

Dampingi hari-hari dihidupku 

S`tiap langkahku hanya dalam-Mu 

Yesusku hanya kau lah segalanya 

Yesus kaulah sahabat terbaikku 

Ku yakin kau selalu lindungiku 

Ku yakin kau selalu mengasihiku 

Berikanku hati baru, ya Tuhan 

Untuk selalu memuji-Mu 

Sahabatku yang setia 

  



Yesus 

-Marsella- 

 

Selalu berada di sisiku 

Menjadi sahabat bagi semua orang 

Raja semua orang di kerajaan sorga 

Menebus dosa manusia 

Lahir sebagai anak Allah yang mulia 

Pelindungku saat berada di dunia ini 

Kekuatanku hanya dalam hadiratmu 

Yesus kau lah segalanya 

Yesus ku yakin kau hadir di sini bersama ku 

  



Yesus Penyelamatku 

-S Hengki- 

 

Hingga sampai hari ini 

Engkau masih menyinariku 

Dengan terang kasih-Mu 

Engkau masih menyelimutiku 

Dengan rahmat yang engkau berikan kepadaku 

Aku bukan siap –siapa dihadapan-Mu 

Tetapi engkau rela mati bagiku 

Aku ditinggalkan lebih dari malaikat-malaikatnya 

Hingga sampai saat ini 

Dia masih memberikan nafas kehidupan 

Bagiku takkan kulupakan kasih setianya  



Merakit tangga 

-Tio- 

 

Dia memberi suatu yang tak terlihat 

Dan tak terdengar 

Tapi aneh semuanya nyata 

Aku di ajarkan merakit tangga yang juga tak terlihat 

Merakit dengan iman untuk pergi kepadaNya 

Ku baca disuatu buku tebal 

Yang semua isinya tantangNya 

Dia tak peduli seberapa kurangnya diriku 

Dia memberi banyak talenta tanpa perhitungan 

Yang dia berikan merupakan suatu 

Anugrah suatu kasih karunia 

Yang banyak tak kupakai 

Sekarang ku tak tau apa yang dia rasakan 



Suaranya selalu tak terdengar 

Seperti ruangan yang diliputi kesepian dan keheningan 

Tapi kata kata dan pesanNya 

Selalu ada didalam otakku 

Dan dia adalah sahabatku 

Tuhan Yesus Kristus anak Daud 

 


