
Karunia-Nya 

-Antonio- 

 

Kita dibuat oleh tangan-Nya 

Kita dibuat serupa gambaran-Nya 

Kita dibuat untuk memuliakan-Nya 

Kita dibuat hanya karena karunia-Nya 

 

Kasih-Nya menyelamatkan kita 

Pengorbanan-Nya menyelamatkan kita 

Darah-Nya menyelamatkan kita 

Karunia-Nya menyelamatkan kita 

 

Kasih-Nya mengampuni kita 

Kebaikan-Nya mengampuni kita 

Pengorbanan-Nya mengampuni kita 

Karunia-Nya mengampuni kita 

 

 

 



Sibuk Merindu 

-Cadra- 

 

Aku rindu 

Aku rindu keindahan-Mu 

Aku rindu keajaiban-Mu 

Aku rindu 

Bagaimana denganmu? Itu urusanmu 

Satu yang aku mau 

Satu yang terpikir 

Hanya satu 

Indah-Mu 

Jangan sampai 

Bila waktu penghabisan tiba 

Dan semua yang tersisa 

Hanya air mata 

Segalanya yang aku miliki 

Semuanya dari pada-Nya 

Dunia tidak dapat menyerupai-Nya 

Rembulan tidak dapat menyamai-Nya 



Sumber kekuatanku 

-Chelsea- 

 

Engkau adalah keselamatanku 

Benteng dan kekuatanku 

Tempat di mana aku berlindung 

Tempat „ku berdoa kepada-Nya 

Tanpa-Mu aku tak tahu 

Menjadi gimana 

Aku rindu kasih-Mu 

Seperti nafas yang merindukan udaranya 

Tapi aku percaya 

Dia akan s‟lalu ada buat diriku ini 

 Bahkan bukan buat diriku saja 

Melainkan untuk kita semua 

 

 

 

 

 



Tuhanku 

-Christopher Johanes- 

 

Tuhanku 

Engkau berkorban 

Engkau mati 

Engkau diludahi 

Engkau dihina 

Engkau disiksa 

Untuk kami yang selembar kertas ini 

Engkau mengkorbankan diri 

Untuk kami yang 

Selalu berbuat dosa 

Supaya semua yang percaya tidak binasa 

 

Terimakasih untuk pengorbanan-Mu...Tuhanku 

 

 

 

 



Religi 

-Dessy- 

 

Kasih Allah yang tak berkesudahan 

Aku bersyukur mempunyai Allah seperti engkau 

Saat aku merasakan suka duka, canda tawa, dan tangis 

Itulah engkau, selalu setia menemaniku 

Hari berlalu dengan cepat 

Tahun berganti dengan cepat 

 

Allahku, Allahku tolonglah aku 

Lihatlah kesedihanku  

Lihatlah tangisku 

Luruskanlah hatiku  

Jauhkanlah aku dari pada yang jahat 

Ampunilah aku, ampunilah kesalahanku 

Haleluya, Haleluya amin. 

 

 

 



Engkau 

-Diana- 

 

Saatku merenung sendiri 

Merenungkan apa jalan hidupku 

Apa yang harus kulakukan? 

Apa yang harus kuperbuat? 

Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku 

Engkau membuat aku aman pada dada ibuku 

Janganlah jauh dari padaku 

Sebab kesusahan telah mendekat 

Hanya Kau yang bisa menolongku 

Hanya Kau yang bisa mengampuni dosaku  



Engkau 

-Evelyn- 

 

Betapa hatiku 

Berterimakasih kepada-Mu 

Kau yang selalu mengasihi 

Kau yang selalu menolong 

 

Dan aku tak tidak tahu 

Dengan apa „kan kubalas ? 

Hanya ucapan terima kasih 

Pada- Mu Tuhanku 

 

Hatiku yang hancur 

Kauubah menjadi baru 

Dan anugerah-Mu selalu penuhiku 

Terima kasih Yesusku  



Siapa? 

-Ellena- 

 

Dia mengampuniku dari segala kesalahanku 

Dia menebus hidupku dari segala dosaku 

Dia menghiburku saat hari kesedihanku 

Dia menjagaiku disetiap hari-hariku 

Dia mengenal aku 

Dan aku mengenal dia 

Di dalam dia ada hidup 

Dan hidup itu adalah terang 

Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan 

Dan kegelapan itu tidak menguasainya 

  



Terima kasih Tuhan 

-Glenn- 

 

Tuhan terima kasih atas segalanya 

Terima kasih atas berkat-Mu 

Terima kasih atas anugrah-Mu 

Terima kasih atas rahmat-Mu 

Terima kasih atas hikmat-Mu 

Terima kasih atas kebaikan-Mu 

Terima kasih atas penebusanmu padaKu 

Terima kasih atas kuasa-Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Religi 

-Kevin- 

 

Dia lahir dengan penuh kesederhanaan 

Tak ada kemewahan dalam hidupnya 

Dia datang kemari untuk menyelamatkan aku 

Membawaku  ke jalan menuju Bapa yang di sorga 

 

Dia merelakan dirinya disiksa 

Pukulan demi pukulan 

Cambukan demi cambukan 

Hinaan demi hinaan 

 

Namun kar‟na ia mengasihiku 

Semua itu dilewatinya 

Tak peduli sesulit apapun itu 

Terimakasih Yesusku  



Religi 

-Malvin- 

 

Kudus... membuatku aman 

Kudus adalah kebaikan 

Yang membuat orang suci 

Suci itu dari Tuhan 

 

Tuhan memberi kita berkat 

Dan menerimanya sebagai juru selamat 

Tuhan telah mati demi kita 

 

Kudus itu baik untuk hidup 

Suci juga baik 

Tapi alangkah baik kita 

Hidup dalam religi  



Hanya Engkau 

-Marchell- 

 

Tak peduli berapa banyak dosa yang kubuat 

Engkau tetap memandangku sebagai anakmu 

Kau rela mati hanya untuk menebus dosaku 

Hanya Kau pribadi yang mengasihiku 

Lebih dari semua orang di dunia ini 

 

Terimakasih Yesus ... 

Hanya Kau yang selalu ada bagiku 

Tak akan kutinggalkan Engkau 

Untuk hal duniawi... 

Karena hanya Engkau yang mengasihiku  



Agama? 

-Mario- 

 

Satu kepercayaan agama 

Satu memilih agama 

Percaya pada satu agama 

Peduli sesama agama 

 

Agama untuk bersatu 

Bersatu guna untuk kompak 

Kompak antar agama 

Agama kita bebas memilih 

 

Hormati agama 

Sayangi agama 

Cinta agama 

Peduli sesama agama 

  



Akhir Hayatku 

-Puan- 

 

Sejak mataku mulai terbuka 

Ketika aku dapat bicara 

Hingga aku dapat mengerti 

Engkau sudah mengajariku 

Engkau kurenungkan saat siang dan malam 

Saat musim terus berganti 

Bahkan saat masalah mulai memuncak 

Kukerjakan perintah-Mu… walau terasa sulit 

Karena aku percaya Engkau memperhatikanku 

Hingga suatu saat 

Engkau akan berkata 

Selamat, hambaku yang setia 

Karena engkau bertahan hingga akhir 

Tuhan terima kasih 

Semua perintah dan firman-Mu 

Akan kurenungkan hingga akhir hayatku  



Tak Sebanding 

-Regina- 

 

Semuanya tentang kenyataan 

Kenyataan bahwa kita berbeda 

Kita berbeda karena kita tak sama 

Kita tak sama seperti keluarga 

Kita tak bisa bersama 

Kalung tasbihku berbeda 

Dengan kalung salibmu 

Kitabku berbeda dengan kitabmu 

Tuhanku berbeda dengan Tuhanmu 

wajahku tak serupa wajahmu 

karena kita berbeda supaya kita menjadi satu 

satu dalam perbedaan 

karna perbedaan menyatukan kita 

  



TUHAN Segalanya 

-Reyvanus- 

 

Tidak ada TUHAN tidak ada bumi 

Tidak ada Adam tidak ada laki-laki 

Tidak ada perempuan tidak ada Hawa 

Semua yang ada hanya karena TUHAN 

 

Meski dihina dan dimaki 

Penebus kita rela mati 

Untuk kita orang berdosa ini 

Yang tidak memiliki hati nurani 

 

Oh Yesus Kristus 

Tuhan segala TUHAN 

Raja segala raja 

penebus kita yang abadi  



DIA 

-Shierliyn- 

 

Hanya kepada-Mu aku berlari 

Dari segala masalah 

Yang ada di dalam hidupku 

Engkau s‟lalu memberiku pertolongan 

Di setiap langkah dan waktuku 

 

Kasih-Mu sangat besar 

Kau memulihkan hidupku 

Aku takkan bisa membalas 

S‟gala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu 

Yang t‟lah Kau berikan kepadaku  



Mendekat-Mu 

-Sinta- 

 

Ingin rasanya dekat 

Dekat sedekatnya dengan Tuhan 

Berikan hidupku melakukan hal baik 

Jangan engkau pergi lagi 

Kami harapan jalanmu yang lurus 

 

Engkaulah pelindungku 

Dan engkau Tuhanku 

Aku memohonkan keinginanku 

Tunjukkan jalan-Mu padaku 

Tuntunlah aku 

Aturan-Mu adalah aturanku 

Petunjuk-Mu adalah arahku 

  



Pasti 

-Stefani- 

 

Semua yang terjadi pasti ada hikmah 

Tuhan selalu merancang yang baik 

Tuhanlah yang mengatur itu semua 

 

Hanya Dia yang berkuasa 

Jangan ragu atas semua 

 

Semua yang kurasa  

Hanya Tuhan yang tahu 

Semua yang kulakukan… Tuhan tahu  

 Jangan kuatir! 

Sebab Tuhan selalu berada di sisimu selalu 

Percayalah  

Dalam semua kehidupanmu  

Tuhan ada  



Menguji dan Teruji 

- Selvi – 

 

Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus 

Pada hari „ku berseru Kau menjawabku 

Kukenal diri-Mu dari kitab suci-Mu 

Mengetahui segala isi hati-Mu 

 

Selidikilah aku, aku yang menyakiti-Mu 

Ujilah hatiku 

Ujilah segala perbuatanku 

Dan ujilah kesengsarakanku 

 

Dengarkanlah doaku 

Doa orang yang menyakiti-Mu 

„kan kuubah posisi hidupku 

Bagiku kebesaran nama-Mu  



Bukan Benda Mati!! 

-Vegar- 

 

Satu pribadi yang setia 

Satu pribadi yang pengasih 

Satu pribadi yang pengampun 

Dan Satu pribadi yang penghibur 

Kami berontak, kau tetap setia 

Kami tak taat kau tetap mengasihi 

Kami berdosa kau tetap mengampuni 

Bahkan saat kami bersedih, kau hibur kami selalu 

Tak pernah lalai ataupun gagal 

Pribadi yang lain dari yang lain 

Tuhanku, Tuhanku yang hidup 

Tuhan Yesus Kristus  



Hadirat Tuhan 

-Winter- 

 

Mentari pagi yang Tuhan beri 

Menjadi kesempatan untuk memulai hari 

Kudatang ketempat-Nya yang kudus nan asri 

Kusembah dia baik duduk atau berdiri 

 

Kudatang dengan hati seorang berdosa 

Menyambah-Mu tanpa putus asa 

Hanya hadirat-Mu yang kurasa 

Untuk menemaniku menjadi “bisa” 

 

Dengan hati bersuka cita aku kembali 

Menyimpan firman yang akan kugali 

Dari Juli ke Juli 

Akan kurenungkan firman-Mu berkali-kali 


