
Tuhan penebus dosaku 

-Agnes- 

 

Tuhan, aku tak layak ke sorgaMu 

Namun tak juga, aku sanggup ke NerakaMu 

Ampunilah dosa-dosaku 

Dosa-dosa ku seperti pasir dipantai 

Yang tak bisa terhitung 

Namun ampunilah segala dosa-dosaku 

Terimalah taubat-taubatku 

Ku yakin dan ku percaya 

Kau terima taubatku 

Terima kasih Tuhan 

  



Tuhan  

-Angelica- 

 

Dibukit Golgota yang tandus 

Tampaklah anak manusia bernama Yesus 

Ia menatapku dengan senyuman manis 

Menyejukan ragaku yang letih lesu 

Ia disiksa oleh pasukan orang farisi 

Diantara tombak- tombak yang menghunus 

Yesus rela berkorban sebagai penebus 

Agar semua dosa kita dihapuskan 

Seketika itu segala benci dan raguku hilang 

Tanpa sadar berbisik “Terima kasih Yesus” 

  



Tuhan 

-Caroline- 

 

Kau mengampuni dosaku 

Kau menjagaku 

Kau melindungiku 

Kau memberkatiku setiap hari 

Kau menolongku saatku kesusahan 

Aku tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang sangat 

banyak 

Aku hanya bisa berterimakasih 

Dan mengucap syukur atas kebaikan yang kau b`ri 

  



Tuhan 

-Christoper- 

 

Tuhan kau amat baik bagi kami 

Tuhan kau sungguh murni hatimu 

Tuhan kau telah menerima kami 

Sebagai anakmu tuhan  

Kau telah rela berkorban 

Untuk umat manusia 

Kau telah rela berkorban 

Untuk umat manusia 

Kau telah memberi makan 5000 orang 

Dan juga kau telah mengampuni dosa kami 

Yaitu Tuhan Yesus Kristus 

  



Tuhan 

-Cindy C- 

 

Pencipta langit dan bumi 

Tempat berpuak dan berlindung 

Dibentangkannya bumi 

Diciptakan surya penyinar siang 

Bintang yang menembus kegelapan malam 

Waktu demi waktu sudah ditentukan 

Dengan bentuk dan susunan yang sempurna 

Engkau maha pengatur 

Apa manusia tak mengetahuinya 

Esok manusia akan tahu 

Menghadap kehadirat tuhan 

Semeter alam  

  



Keindahan Tak Ternilai 

-Dea Y- 

 

Semua Kau ciptakan . . . 

Alangkah indahnya semua ciptaan-Mu 

Naungan-Mu selalu menyertaiku 

Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu 

Penenang ini semua dari-Mu 

Engkau menara dan perisai bagi umat-Mu 

Nama-Mu dimuliakan disegala bangsa 

Cinta-Mu sungguh besar 

Kasih-Mu melingkupiku 

Perisai-Mu melindugi kami 

Terimakasih tuhan untuk semuanya 

Amat sangat tak ternilai keindahan-Mu  



Tuhan  

– Didu – 

 

Tuhan kekuatanku dan keselamatanku  

Dialah gunung batu ku tempat ku berseru 

Batuku bersandar dan hidupku di tangamu  

Dulu sampai selama-lamanya aku setia kepadamu  

Kaulah rasa dari segala rasa  

Engakaulah sumber kekuatan sumber perdamaian  

Jadikanlah aku berkat untuk bangsaku 

Supaya aku bisa memberitakan firman Mu 

Terimakasih atas kasihmu  

Aku tetap pengikut Tuhan sampai akhir 

 

 

 

  



Tuhan 

-Erasus- 

 

Tuhanku kekuatan dan mazmurku 

Dia gunung batuku dan keselamatanku 

Batu penjuruku dan hidupku 

Kepadamu lah aku percaya 

Dulu sampai selamanya 

Kau tetap Tuhan yang setia 

Kau raja atas semesta 

Jadikanlah aku berkat untuk bangsa-bangsa 

Supaya aku bias memberitakan firmanmu 

Terimakasih ya bapa Allahku 

 

  



Bapa 

-Evelyn- 

 

Tuhanku aku pangil bapa 

Tuhanku selalu memberi yang terbaik untukku 

Dia selalu menyayangiku 

Dia yang memberiku kasih sayang 

Tuhanku seperti bapa untukku 

Tuhanku memberitahu keluarga yang baik 

Tuhan memberiku sahabat yang setia 

Terimakasih Tuhan 

Anugrahmu tak bias kubalas 

Aku sudah percaya kepada Tuhanku 

  



Tuhan 

-May Fanny- 

 

Tuhan kau berkati hati ku 

Tuhan kau janjiku 

Tuhan kau memberi cintanya orang tua ku 

Tuhan aku berterimakasih, anak saying ibu 

Tuhan memberkati selalu amin 

Tuhan aku bersyukur kepada orang tua 

Tuhan memberi lalu aku memuji Allah 

Tuhan keluarga ku aku bersyukur kepada Allah 

Tuhan aku anakmu percaya kepada Mu 

  



Kesetiaan 

-Okta V- 

 

Tuhan terimakasih atas hidupku 

Tuhan jagalah hidupku dan keluargaku 

Tuhan ampunilah dosa dosaku yang banyak 

Tuhan engkau selalu mengerti 

Tuhan engkau menyertaiku 

Tuhan engkau selalu menguatkanku 

Tuhan tolonglah keluargaku 

Tuhan bimbinglah aku dalam hidupku 

Tuhan engkaulah perisai dan hidupku 

Tuhan engkaulah yang layak aku puji 

Tuhan terimakasih engkau menjaga hidupku 

  



Tuhan 

-Samuel- 

 

Tuhan adalah bapa kami disurga dikuduskanlah namamu 

Datanglah kerajaanmu jadilah kehendak dibumi seperti 

disorga 

Berikanlah kami makanan secukupnya dan ampunilah 

kesalahan kami seperti orang yang mengampuni orang 

yang bersalah kepada kami 

Bapa kasihanilah kau tetap Tuhan yang setia kau raja 

atas semesta 

Jadilah aku berkat untuk bangsa bangsa 

Supaya aku bisa memberitakan firmanmu 

Terimakasih ya bapa Allahku batu penjuru dan hidupku 

Dulu sampai selama lamanya tetap engkau 

  



Tuhan 

-Sandy- 

 

Tuhan aku ingin mengaduh…..dihening malam yang 

akan mengantarkan rindu ijinkan ku berbicara kepadamu 

Tuhan 

Hatiku ini milikmu 

Jiwa…bahkan ragakupun termaterai atas namaMu 

Aku lelah ingin bersandar hanya padamu Tuhan 

Apakah aku lalai akan titahMu 

Aku takut bila nanti aku dating meminta jawabku 

Tuhan ampuni aku  

Kilapku yang tau bisa membaca bertuaMu 

Tuhan jagalah dia untukku 

  



Tuhan 

-Steven- 

 

Tuhanku pelitaku 

Kau mati di kayu salib 

Kau yang rela mati bagi kami 

Kau mau ditikam dan dipakai mahkota duri 

Tuhanku cahayaku untuk menuju jalanku 

Kau Tuhanku rela mati 

Kau pemaaf bagi kami 

Kau wajar untukku 

Terima kasih Yesusku 

Terima kasih bapaku didalam sorga 

  



Allahku yang hebat 

-Wau Andara- 

 

Tuhan adalah Allah yang hebat 

Kau Allah yang berkuasa 

Kau Allah yang pemaaf 

Kau Allah yang sabar 

Tuhhan kaulah segalanya 

Kau terindah bagiku 

Kau Allah diatas raja 

Kau penolongku Yesus 

Terima kasih Yesus atas segala yang kau beri 

Kau terindah bagiku 

  



Juru selamat 

-Vanessa- 

 

Tuhan adalah penyelamat dalam hidup ku 

Tuhan pencipta bumi dan makhluk hidup 

Tuhan adalah penyayang dan pemaaf 

Dia adalah Tuhan ku 

Terima kasih Tuhan buat segalanya 

Terima kasih Tuhan buat segalanya 

Terima kasih telah menciptakan ku 

Ku sangat berterima kasih pada Mu 

Tuhan doakanlah yang terbaik tukku 

Tuhan tlah terukir di dalam hatiku 

Ku percaya pada rancangan mu yang terbaik tuk ku 

  



Tuhan 

-Yoanita- 

 

Tuhan 

Engkau begitu mulia 

Engkau sungguh baik 

Roh kudus selalu menyertai-ku 

Entah lagi sedih, ceria dan bahagia 

Selalu membaca Alkitab dan berdoa 

Dosa ku selalu ditebus oleh-Mu 

Mungkin saya akan teringgat kembali cirita Mu 

  



Terindah 

-Zefanya- 

 

Tuhan hanya padaMu ku berkenan 

Untuk Tuhan ku hidup 

Hanya pada Mu aku bersyukur 

Aku selalu berdoa kepadamu 

namaMu Tuhan Yesus 

Yesus kau lah hal yang terindah 

Engkau adalah yang terinndah yang kumiliki 

Supaya namaMu hidup aku selalu berdoa 

Untuk Tuhan Yesus ku hidup 

Selalu ku berdoa padaMu 


