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Right here, we have countless ebook Masa Depan Tuhan and collections to check out. We additionally present variant types and as a consequence
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remain in the best website to look the amazing ebook to have.

Firman Hidup 53 - BPK Gunung Mulia, PT.

Randy Ramadhan mencoba untuk menasehati lewat sepucuk surat yang
dikumpulkan menjadi buku ini. Dengan menggunakan konsep surat ini,
diharapkan, kita bisa lebih fokus pada permasalahan kita. Tanpa harus
menyelesaikan buku ini terlebih dahulu. Semoga di masa depan kita
menjadi lebih baik melalui surat surat ini.
-

Bang 'Imad - Jimly Asshiddiqie 2002
Mengantisipasi masa depan - Emmanuel Gerrit Singgih 2004
Aspects of Christian identity related to religious and spiritual life in
anticipation of the third Millenium in Indonesia; collected articles.
A History of God - Karen Armstrong 2004
A study of the deity of the world's three dominant monotheistic religions:
Judaism, Christianity, and Islam. In a dynamic interplay between religion
and society's ever-changing beliefs, values, and traditions, human beings'
ideas about God have been transformed. Ideas about God have been
molded to apply to the spiritual needs of the people who worship him in a
particular place and time. The author explores and analyzes the
development and progression of the various perceptions of God from the
days of Abraham to present times--Adapted from book jacket.
Renungan Pagi Edisi Oktober 2022 - Tim Redaksi Bahana 2022-10-06
Renungan Pagi Edisi Oktober 2022
SGDK GPIB EDISI FEB 2022 - 2022-01-28
Oleh pertolongan Allah Tritunggal, Sabda Guna Dharma - Krida kembali
hadir menyapa pembaca setia di manapun berada. Pada edisi FebruariMaret 2022 ini Tema Dwiwulan yang diusung adalah Firman Allah
Menerangi Tatanan Baru Gereja untuk Menjadi Berkat di tengah
Masyarakat. Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) meyakini, bahwa
Alkitab adalah Firman. Sebagai Firman Allah, Alkitab mempunyai
kewibawaan tertinggi, dan menjadi “pelita pada kaki dan terang pada
jalan” orang-orang percaya (Mazmur 119:105). Alkitab pun menjadi
dasar dan pedoman bagi perbuatan serta kehidupan orang beriman
(2.Timotius 3:16-17). Tema Bulanan pada bulan Februari, adalah Firman
Allah Menerangi Perilaku Gereja. Tema tersebut diuraikan dalam tema
mingguan, yaitu: Minggu pertama, Perilaku Baru Masyarakat; Minggu
kedua, Gereja dan Relasi Sosial; Minggu ketiga, Gereja dan Ekonomi
Baru; Minggu keempat, Gereja dan Tatanan Baru. Firman Allah yang
dihayati dalam hati dan pikiran, serta dilakukan dengan setia,
membentuk gereja menjadi alat misi Allah di tengah masyarakat. Oleh
karena itu Tema Bulanan pada bulan Maret, adalah Gereja Menjadi
Berkat di tengah Masyarakat. Tema tersebut diuraikan dalam tema
mingguan, yaitu: Minggu pertama, Firman Allah Mendasari Tatanan
Baru; Minggu kedua, Gereja Bersinergi dengan Masyarakat; Minggu
ketiga, Gereja Bertumbuh secara Optimal; Minggu keempat, Gereja
menjadi Berkat di tengah Masyarakat. Dengan demikian, Tema Tahunan,
yaitu Menguatkan Tatanan Bergereja agar Mendatangkan Berkat bagi
Masa Depan Umat dan Masyarakat (Ibrani 11:8-10) telah selesai dipakai
selama dua periode, yaitu April 2020 s.d Maret 2021 dan April 2021 s.d
Maret 2022, di tengah konteks pandemi global. Selamat menjadi berkat
di tengah masyarakat bagi Pelayanan Kategorial (Pelkat) Persekutuan
Kaum Perempuan (PKP) GPIB yang berulang tahun ke-57, pada tanggal
18 Februari 2022. Begitu pula untuk Gereja Protestan di Indonesia, yang
berulang tahun ke-417, pada tanggal 27 Februari 2022. Allah
memberkati dalam karya layan terbaik yang memuliakan nama-Nya, pun
bagi masa depan umat dan masyarakat. Segenap Tim Redaksi
menyampaikan terima kasih yang dalam kepada para penulis maupun
editor yang telah berkarya pada edisi Februari – Maret 2022 ini. Tuhan
Yesus memberkati dalam karya layan di manapun. Roh Kudus pun
membimbing dan menolong para pemberita Firman dalam
mempersiapkan serta menyiarkan kabar baik bagi kemuliaan Nama
Tuhan. Redaksi
Surat untuk masa depan : nasehat untuk kita dimasa depan - Randy
Ramadhan 2021-12-13
Hal yang paling diinginkan dalam hidup adalah hidup dengan baik.
Namun terkadang, mencapai hal ini adalah kegagalan jika kita tidak tau
apa yang harus dilakukan. Kebutuhan untuk mencari jati diri berasal dari
membaca pemikiran orang lain, atau mendengarkan nasihat orang lain.
masa-depan-tuhan

Renungan Pagi Edisi September 2022 - Tim Redaksi Bahana 2022-10-06
Renungan Pagi Edisi September 2022
MEDITASI SEJATI, SATSANG - 2018-09-07
Buku ini merupakan buku yang akan membahas apa itu meditasi, buku
ini akan meruntuhkan segala jenis meditasi. engkau tak bisa bertanya
bagaimana caranya bermeditasi? no.. pertanyaan itu akan membuatmu
terprogra, seseorang mungkin akan memberimu teknik, tapi itu bukan
meditasi, itu hanyalah bentuk hipnosis diri. meditasi adalah kondisi
alamiahmu, LALU KENAPA ENGKAU TIDAK BISA ADA DALAM KONDISI
ALAMIAH SETIAP SAATSYAITU MEDITASI? ada sesuatu yang
menyebabkan hal ini, itu adalah pikiran... saat engkau memahami hal ini
secara aktual maka keheningan akan muncul secara alamiah..
KEHENINGAN YANG MISTERIUS, INI BUKANLAH KEHENINGAN
YANG DIBUAT OLEH PIKIRAN.. DIRI PUN RUNTUH,,, YANG ILAHI
MEKAR. BUKU INI HANYALAH SARANA, SIFATNYA SEPERTI AIR
HUJAN, APABILA IA JATUH DIRAWA RAWA MAKA TUMBUHLAH DURI,
DAN SEBALIKNYA APABILA IA JATUH DITAMAN MAKA TUMBUHLAH
BUNGA.....
Kuatir Hidup Bersama Firman - Warren W. Wiersbe 2014-12-20
Kita tidak dapat bertumbuh makin mengasihi dan memuliakan Tuhan jika
kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan, kita tidak akan
dapat makin mengenal Tuhan, sebagaimana Dia rindu dikenal, tanpa kita
membaca dan menyelami seluruh, bukan sebagian, penyataan Tuhan
dalam Firman-Nya. Seri Hidup Bersama Firman ini akan menjadi sarana
yang menuntun Anda menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab,
menolong ketika menjumpai beberapa teks yang agak sulit dicerna. Buku
ini akan menemani Anda merenungkan seluruh Alkitab, bukan bagianbagian tertentu saja. Gunakan buku ini dalam ibadah pribadi Anda! Jika
Anda telah menjadi orang kristiani selama sekian tahun, tetapi belum
pernah sekali pun membaca Alkitab sampai selesai, kami berharap buku
ini akan menolong Anda melakukannya. Jika Anda sudah pernah
menyelesaikan pembacaan Alkitab dari awal hingga akhir, kami berharap
buku ini akan menjadi sahabat yang akan mendorong dan menemani
Anda menyusuri perjalanan itu lagi dengan kesegaran yang baru.
Gunakan buku ini bersama rekan-rekan di komunitas Anda! Ajaklah
beberapa orang untuk memulai “perjalanan” membaca seluruh Alkitab
bersama-sama. Sepakati waktu bertemu secara teratur untuk saling
membagikan apa yang direnungkan, juga saling mendorong dan
mendoakan penerapannya dalam hidup masing-masing. Rekan-rekan
yang dapat dipercaya akan menolong mengingatkan, menyemangati, dan
memastikan Anda tidak berhenti di tengah jalan. Gunakan buku ini untuk
membangun gereja/persekutuan Anda! Kepada Anda mungkin diberikan
kesempatan dan pengaruh yang besar untuk menolong jemaat
bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengapa tidak memulai
program membaca seluruh Alkitab di gereja atau persekutuan Anda?
Bukan hanya sekali, melainkan berulang kali, hingga kebiasaan
membaca Alkitab menjadi gaya hidup dan identitas, kecintaan, dan
sukacita seluruh jemaat.
Crown Of Life - Soeparno Broto R 2021-07-21
Perlombaan lari marathon sangat populer di dunia. Boston Marathon
adalah lomba lari paling tua dan bersejarah di Amerika. New York City
Marathon selalu diikuti oleh lebih dari 45 ribu peserta. Paris Marathon
adalah perlombaan lari sambil menikmati indahnya kota. Perjalanan
hidup orang percaya itu ibarat suatu lomba. Kita orang percaya sudah
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tercatat pula sebagai pesertanya, bahkan saat ini sedang berada di
medan laga. Berlari untuk meraih hadiahnya, yaitu mahkota abadi atau
mahkota kehidupan. Buku ini mengajak pembaca untuk belajar
menikmati hidup. Jangan selalu merasa cemas, takut, atau bersedih hati.
Bahkan ketika meninggalkan kehidupan di dunia ini, hendaknya kita
tetap bersukacita sebab Allah telah berjanji bahwa kita akan menerima
"mahkota abadi" dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi.
[English-Indonesian]Sudahkah Anda Benar Benar Dilahirkan Kembali
dari Air dan Roh?-Have you truly been born again of water and the
Spirit? - Pendeta Paul C. Jong
Buku ini adalah sebuah buku Kristen. Topik utamanya adalah mengenai
"dilahirkan kembali dari Air dan Roh." Judul ini diambil karena
merupakan isi dari seluruh topik yang dibicarakan. Saya yakin bahwa
buku ini adalah buku pertama di jaman kita ini yang berbicara mengenai
"Injil tentang Air dan Roh" sesuai dengan pengajaran Alkitab. Buku ini
akan memberikan jawaban secara jelas mengenai makna dari "Air."
Kebanyakan orang Kristen tidak tahu mengapa Yesus dibaptiskan oleh
Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus adalah kata kunci dalam buku ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Injil Air dan Roh.
Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi sensasi yang luar biasa di
antara orang-orang Kristen di seluruh dunia.
Masa depan kemanusiaan - Said Tuhuleley 2003

Storytelling to Win Hearts - M. Supriyadi 2021-02-16
Bagaimana Anda menjalani kehidupan dan menikmatinya menjadi hal
yang sangat krusial untuk menemukan kebahagiaan. Kesalahan dalam
menjalaninya dapat membuat Anda tersesat dalam belantara kegelapan
kehidupan. Bukan kenikmatan hidup yang Anda temui, melainkan
kesesatan yang tiada henti. Buku ini ditulis dari kisah kehidupan seharihari yang berhasil direkam dengan apik oleh penulis menggunakan
bahasa yang renyah, mudah untuk Anda pahami dan nikmati. Misalnya
saja, bagiamana seorang pedagang kaki lima memandang dan
memperlakukan pesaingnya secara berbeda dari orang kebanyakan
sehingga ia menjadi figur bijak yang menginspirasi penulis dan tentu
menginspirasi Anda yang membacanya. Penulis memperkaya ceritanya
dengan beberapa bidang keilmuan yang dikuasainya sehingga membuat
ceritanya semakin berisi dan bermakna. Kisah-kisah mengesankan
lainnya begitu banyak terhampar di buku ini dan Anda tinggal
memetiknya untuk Anda nikmati sebagai penguat jiwa.
Aku Cantik? - Raihan Zaffya 2013
Kunci Keberhasilan - Bambang Wijaya 2021-07-21
Keberhasilan dalam hidup tentu menjadi cita-cita setiap orang. Tapi
bagaimana meraihnya? Berserah pada nasib atau keluar dari
kemapanan? Buku ini akan memberikan kunci kepada Anda agar Anda
dapat membuka keberhasilan dalam diri Anda. Simak baik-baik:
memaksimalkan potensi diri, hidup dalam pola pikir yang positif, dan
memahami bahwa masa depan itu sebuah perjuangan adalah beberapa
cara untuk meraih keberhasilan baik dalam karier, usaha, keluarga
maupun pelayanan. Ambillah kunci itu dan Anda pasti mendapatkan
keberhasilan dalam hidup Setiap orang ingin meraih keberhasilan dalam
hidupnya, Tetapi tidak banyak orang meyakirní bahwa häl itu berlaku
bagi dirinya dan juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk
mengalaminya. Sering kall kegagalan dlanggapnya sebagai suratan nas
Apakah benar demikian? Melalul buku Kunci Keberhasilan ini saya
percaya Anda akan mengetahui jawabnya, dan terinspirasi. untuk meralh
serta menghidupl keberhasilan yang merupakan hak setiap orang. Saya
menganjurkan Anda untuk membaca buku ini sampai selesai, dan Anda
akan mendapat berkat datinya. Eddy Sindoro Formely, Presiden Direktur
Lippo Bank Presiden komisaris Lippo Karawaci Buku Kunci Keberhasilan
ini menarik dan perlu dibaca. Uraian di dalamnya dapat memberi
pencerahan, terutama mengenal keberhasilan dannasib. Melalui
pemikiran serta ilustrasi-iustrasi yang dikemas dengan bafk, pembaca
akan termotivasi untuk secara proaktif mengejar prestasi,
memaksimalkan potensi din, bukar bersikap pasif atau pasrah kepada
nasib. Buku in dapät menjadi alternatif referensi bagi para pEngusaha,
profesional, hamba Tuhan dan slapa saja yang ingin meraih keberhasilan
Letjen TNI (Purn) H.B.L. Mantiri Formely, Duta BesarRI untuk Rep.
Singapura National Presiden FGBMFI
Bernanke's Test - Johan Van Overtveldt 2009-03-01
The consensus on Alan Greenspan's performance as Fed chair used to be
extremely positive, but more and more it's been called into question.
Now, 2008 has seen Ben Bernanke in the eye of a storm that was created
largely during Greenspan's tenure. His management of the bubble of all
bubbles will be a decisive factor in whether this crisis will be limited in
its impact on the real economy or whether it directly leads to a major
recession. This is Bernanke's Test. In examining the challenges facing
Bernanke, author Johan Van Overtveldt reviews Greenspan's long record
as Fed chair, as well as Ben Bernanke's career as an economist prior to
replacing Greenspan. The book offers much-needed historical context by
exploring the role and reach of the central banker, and how former Fed
chairmen — Benjamin Strong, William McChesney Martin, Arthur Burns,
and especially Paul Volcker — dealt with the same complex issues
Bernanke faces today.
Pengkajian-Kristalisasi Mazmur (2) - Various Authors
Buku ini adalah suplemen untuk melengkapi Pelatihan Musim Dingin
2011 (Winter Training 2011) Pengkajian-Kristalisasi Mazmur (2) : 1.
Perlunya Kristus sebagai Bagian dan Kedambaan unik Kita untuk Secara
Tepat Diapresiasi dan Ditinggikan oleh Kita 2. Wahyu Rahasia mengenai
Kenikmatan akan Kristus sebagai Allah Tritunggal yang Berinkarnasi,
Manusia-Allah 3. Hasrat Allah bagi Sion dengan Kristus 4. Pengalaman
akan Allah yang Paling Tinggi dan Paling Penuh—Mengambil Allah
sebagai Tempat Kediaman Kekal Kita, Tempat Tinggal Kita 5.
Keberadaan Kristus yang Kekal dan Tak Berubah di dalam KebangkitanNya 6. Wahyu Tertinggi tentang Kristus 7. Kristus sebagai Batu Penjuru
bagi Bangunan Allah 8. Fungsi dan Berkat Hukum Allah sebagai FirmanNya yang Hidup Bagi Pencari yang Mengasihi-Nya 9. Kemustikaan Sion
dan Yerusalem serta Situasi Para Pemenang dalam Sion 10. Yehova

Pelajaran-pelajaran Mengenai Jalan yang Ditetapkan Allah (2) - Witness
Lee 2020-09-16
A HA Moment - Yohanes Heryjanto 2021-07-15
A Ha, awan Kecil cukuplah! Awan kecil bagi Elia cukup sebagai tanda
bahwa Tuhan akan mengubah awan kecil menjadi hujan lebat. Apakah
Anda melihat "awan kecil" dalam bisnis, usaha, studi, keluarga, atau
kerohanian Anda? Buku ini menyajikan kumpulan artikel pendek dan
setiap artikel ditutup dengan kutipan motivasi yang menguatkan (A Ha
Moment). Setiap kali mendapatkan penemuan baru, sekecil apa pun, kita
merasakan hal yang disebut A Ha Moment. Bacalah dan Anda akan
merasakan "A Ha Moment" dalam hidup Anda. - Xavier Quentin Pranata
Semua terobosan, kesuksesan, dan bahkan inovasi diawali dengan "A Ha
Moment". Topik-topik yang ditampilkan sangat inspiratif, dipaparkan
dengan lugas dan sederhana. Pastikan Anda mengoleksi, membaca, dan
menerapkan buku ini. -Dr. Ir. Bob Foster
Mindsets for Success - Awang Surya 2018-11-19
Semua orang ingin menjadi manusia luar biasa. Menjadi orang sukses!
Berbagai upaya mereka lakukan. Ada yang perlu menambah pendidikan
formal atau nonformal. Ada yang masuk ke organisasi politik atau
kemasyarakatan. Ada pula yang membelanjakan sejumlah uang untuk
mendongkrak penampilannya. Berhasilkah mereka? Tidak! Fakta
menunjukkan sebagian besar manusia hanya menjadi orang biasa. Dan
hanya sebagian kecil yang berhasil menjadi orang-orang hebat. Hanya
beberapa orang berhasil menjadi eksekutif yang bergaji besar. Hanya
sedikit orang yang menjadi tokoh besar dan dihormati. Mengapa ini
terjadi? Sebagian besar orang tanpa sadar melakukan kesalahankesalahan yang menghambat langkah menggapai impian. Jadi sembari
bermimpi berjalan menuju pantai impian, sebagian besar orang tanpa
sadar mendayung ke arah berlawanan. Buku ini mengupas beberapa
kesalahan yang selama ini banyak terjadi dan solusi untuk
memperbaikinya. Anda akan menemukan: • Hal yang menyebabkan
kegagalan dalam hidup juga siapa sebenarnya yang mengundang nasib
buruk itu. • Empat kesalahan utama yang dilakukan orang biasa dan
tidak dilakukan orang luar biasa. • Langkah-langkah yang perlu
dilakukan agar kesalahan tidak terus-menerus terjadi. Dengan menjalani
langkah-langkah ini setiap orang bisa menggapai impian menjadi orangorang hebat.
Mengenal Hati Allah - Pdt. Pieter Lase, M.Div 2021-07-21
Kehidupan memang menyimpan banyak pertanyaan, pun kehidupan
Kristen. Dan kehidupan Kristen tentu tak lepas dari rencana dan
kehendak Allah. Ketidaktahuan kita akan rencana Allah memunculkan
pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan orang beriman. Di sinilah
pentingnya kita mengenal hati Allah. Buku ini bicara berbagai hal terkait
dengan kekristenan. Tanpa bertendensi menggurui, Mengenal Hati Allah
dimaksudkan untuk memberi jawaban atas hal-hal mendasar seputar
kehidupan iman kristiani. Selain dapat digunakan dalam diskusi
Pemahaman Alkitab, bahan katekisasi, buku pegangan para pelayan
Tuhan, buku ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengajaran PAK di
sekolah atau perguruan tinggi. Hanya atas dasar rencana Allah,
kehidupan kita berjalan. Saatnya untuk mengetahui rencana Allah itu
dengan semakin mengenal hati-Nya.
masa-depan-tuhan
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Memerintahkan Berkat Hayat atas Saudara-saudara Yang Tinggal dalam
Keesaan 11. Pemulihan Bumi melalui Allah Memerintah di dalam Kristus
dan Kerajaan-Nya 12. Mempersembahkan Pujian yang Rampung kepada
Allah bagi Pemulihan Kristus, Rumah, Kota, dan Bumi
Penggenapan Nubuat Masa Kini - Zaman Akhir - John F. Walvoord
• Meliput 37 dari nubuat-nubuat yang terpenting di Alkitab serta
menerangkan apa yang sedang terjadi sekarang ini • Ditulis oleh seorang
ahli di bidang nubuat alkitabiah. Beliau terkenal di mana-mana dan
menjadikan nubuat-nubuat mudah dipahami oleh setiap orang Kristen.
Peristiwa-peristiwa pada abad ke-20 ini telah banyak mengubah
kehidupan manusia dan juga menyiagakan para peneliti Alkitab kepada
potensi yang besar untuk penggenapan nubuat. Dua perang dunia telah
mengoyak-ngoyak dunia kita. Datangnya senjata-senjata atom dan
perang rudal telah menjadikan dunia ini lebih kecil dan kelangsungan
hidupnya terancam bahaya. Peristiwa-peristiwa ini dan berbagai
peristiwa lainnya, seperti pemulihan negara Israel pada tahun 1948,
introduksi konsep pemerintahan dunia yang diwujudkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan peristiwa-peristiwa yang belum lama
terjadi di Eropa Timur dan Teluk Persia, telah membuat orang banyak
bertanya-tanya apakah makna segala sesuatu ini dan bagaimana nubuatnubuat Alkitab harus ditafsirkan. Apakah sebenarnya yang telah
dinubuatkan oleh Alkitab untuk akhir zaman ini? Penggenapan Nubuat
pada Masa Kini telah memilih 37 di antara nubuat-nubuat yang
terpenting (memilahnya menurut topik dan bukan menurut kanon) serta
memusatkan perhatiannya pada penjelasan nubuat nubuat ini, terutama
dengan mengingat apa yang sedang terjadi dewasa ini. Buku ini
membuat nubuat-nubuat itu dapat dimengerti dengan mudah bagi setiap
orang Kristen yang menaruh perhatian pada nubuat. -Yayasan Penerbit
Gandum Mas- -gandummas- -Gandum Mas- -penerbit- -yayasan- -yayasan
penerbit gandum masTabloid Reformata Edisi 122, January 2010 - Yayasan Pelayanan Media
Antiokhia (YAPAMA) 2010-01-01
Future of God - Depak Copra
Bisakah Tuhan dihidupkan kembali di zaman skeptis ini? Apa yang harus
dilakukan untuk memberikan seseorang kehidupan spiritual yang lebih
kuat dari apa pun di masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah
dijawab Deepak Chopra dengan kefasihan dan wawasan dalam buku ini.
la menjawab bahwa Tuhan terletak pada sumber kesadaran manusia.
Oleh karena itu, setiap orang dapat menemukan Tuhan dalam
kehidupannya. Selama tiga dasawarsa. Deepak Chopra telah
menginspirasi jutaan orang dengan tulisan dan ajarannya yang
mendalam. Dengan The Future of God. ia mengajak pembaca untuk
melakukan sebuah perjalanan roh, menyediakan jalur praktis untuk
memahami Tuhan dan tempat kita sendiri di alam semesta. la
berpendapat, sekaranglah saatnya untuk memulai hidup baru. Hari ini
adalah masa depan.
The Case for God - Karen Armstrong 2009-09-22
From the bestselling author of A History of God and The Great
Transformation comes a balanced, nuanced understanding of the role
religion plays in human life and the trajectory of faith in modern times.
Why has God become incredible? Why is it that atheists and theists alike
now think and speak about God in a way that veers so profoundly from
the thinking of our ancestors? Moving from the Paleolithic Age to the
present, Karen Armstrong details the lengths to which humankind has
gone to experience a sacred reality that it called God, Brahman, Nirvana,
Allah, or Dao. She examines the diminished impulse toward religion in
our own time when a significant number of people either want nothing to
do with God or question the efficacy of faith. With her trademark depth
of knowledge and profound insight, Armstrong elucidates how the
changing world has necessarily altered the importance of religion at both
societal and individual levels. And she makes a powerful, convincing
argument for structuring a faith that speaks to the needs of our
dangerously polarized age.
A to Z Divine Inspirations - Kornelius Sabat 2021-07-22
Kisah dalam kehidupan ini dapat memberi pelajaran yang berharga bagi
siapa pun. Tuhan telah menulis kisah-kisah ini dalam pengalaman hidup
orang di mana pun dan kapan pun. Kisah-kisah yang ada dalam buku ini
bisa jadi sering Anda jumpai bahkan alami. Dari masa ke masa,
pengalaman hidup yang disaksikan dunia ini banyak mengajarkan
manusia hal-hal yang sesungguhnya menyingkapkan kebenaran Allah
dan kehendak-Nya bagi manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh karena itu,
penulis mendorong pembaca untuk berdoa sebelum membaca buku ini
sehingga pembaca mendapatkan hal-hal yang mungkin belum pernah
didapatkan sebelumnya. Tuhan rindu umat-Nya mencapai tingkat
masa-depan-tuhan

3/4

kedewasaan yang matang dan menghadirkannya dalam kisah kehidupan
sehari-hari. Pastikan Anda menemukan nilai-nilai yang mendalam setiap
kebenaran kisah, divine inspiration, ayat-ayat yang tertuang, dan
kingdom values yang ditampilkan. Kiranya buku ini mampu menjadi
berkat bagi Anda yang membacanya.
Mati terhadap Hukum Taurat tetapi Hidup kepada Allah - Witness Lee
2021-02-10
Injil Markus - Dr. Tomi Yulianto, ST, M.Pd 2019-03-03
Buku ini berbicara mengenai Injil Markus dengan membawakannya
kepada aplikasi kehidupan sehari-hari yang dapat dipraktekkan oleh
pembaca. Banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab secara teratur.
Salah satu sebabnya karena mereka agak kesulitan menemukan cara
untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yohanes 10:
10 mengatakan: 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan. Benarlah perkataan Firman
Tuhan di atas bahwa tugas utama iblis dan roh jahat adalah untuk
mencuri, mencuri apa? Firman Tuhan. Karena iblis dan roh jahat tahu
apabila kita memiliki Firman Tuhan di dalam hidup kita maka kita akan
mempunyai cara untuk melawan mereka dengan memiliki pedang Roh
yaitu firman Allah. Efesus 6:16-17 16. dalam segala keadaan
pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat
memadamkan semua panah api dari si jahat, 17. dan terimalah ketopong
keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, Setelah kita memiliki
firman Allah yang adalah pedang Roh, maka akan timbul iman. Roma
10:17 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh
firman Kristus. Iman kita adalah perisai kita di dalam menghadapi si
jahat. Oleh karena itu dengan segala cara si jahat akan menghalangi kita
untuk mendengarkan akan Firman Tuhan, karena ia tahu apabila kita
dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan merenungkan Firman
Tuhan setiap hari, maka kita akan memiliki senjata untuk menghadapi si
jahat. Buku ini mendorong para pembaca untuk semakin mencintai
Firman Tuhan, dan mendorong mereka untuk merenungkan Firman
Tuhan, mengerti akan Firman Tuhan dan melakukan Firman Tuhan.
Majalah Bahana Vol.374 Juni 2022 - Tim Redaksi Bahana 2022-05-27
Majalah Bahana Vol.374 Juni 2022
The Spiral Staircase - Karen Armstrong 2010-06-04
The moving story of her own search for God by the highly-acclaimed
author of the bestselling A History of God: The 4,000-Year Quest of
Judaism, Christianity and Islam; The Battle for God: A History of
Fundamentalism; and Islam: A Short History. In 1969, after seven years
as a Roman Catholic nun -- hoping, but ultimately failing, to find God -Armstrong left her convent. She knew almost nothing of the changed
world she was entering, and she was tormented by panic attacks and
inexplicable seizures. Her struggle against despair was fueled by a string
of discouragements -- failed spirituality, doctorate and jobs, fruitless
dealings with psychiatrists -- but finally, in 1976, she was diagnosed with
epilepsy and given proper treatment. She then began the writing career
that would become her true calling, and as she focused on the sacred
texts of Judaism, Christianity and Islam, her own true inner story began
to emerge. She would come to experience brief moments of
transcendence through her work -- the profound fulfillment that she had
not found in the long hours of prayer as a young nun. Powerfully
engaging, often heart-breaking, but lit with bursts of humour, The Spiral
Staircase is an extraordinary history of self.
Masa Depan Tuhan - Karen Armstrong 2014-10-08
ÿ?Tugas agama, sangat mirip dengan seni, yakni membantu kita hidup
secara kreatif, damai, dan bahkan gembira dengan kenyataan-kenyataan
yang tidak mudah dijelaskan dan masalah-masalah yang tidak bisa kita
pecahkan.? Setelah melacak perkembangan konsepsi manusia tentang
Sang Pencipta dalamÿSejarah Tuhan, kini Karen Armstrong
menampilkan kajian tentang masa depannya. Dalam buku ini, Karen
Armstrong menunjukkan pembelaan terhadap Tuhan dan agama
menentang fundamentalisme dan ateisme. Di berbagai penjuru dunia,
kita melihat agama-agama sedang mengalami kebangkitan. Dampaknya
terasa di berbagai bidang: politik, sosial, dan ekonomi. Namun, pada saat
yang sama, skeptisisme dan nihilisme terhadap Tuhan dan agama pun
terasa meningkat sebagai respons terhadap perkembangan itu. Dalam
buku ini, Karen Armstrong tampil lebih tegas mendukung agama dari
serangan bertubi-tubi fundamentalisme maupun pemikir ateisme
semacam Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan Sam Harris.
Karen Armstrong memperlihatkan kesejajaran antara ateisme gayaDawkins dan fundamentalisme kontemporer. Dengan nada optimisme
spiritual yang tenang, Karen Armstrong menyajikan gambaran
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menggairahkan tentang masa depan agama-agama. [Mizan, Agama,
Dunia, Tuhan, Indonesia]
Tabloid Reformata Edisi 133 November 2010 - Yayasan Pelayanan Media
Antiokhia (YAPAMA) 2010-11-01

Pikirkanlah yang membedakan orang-orang sukses dengan yang gagal,
kelak pikiran yang mereka rawat itu mereka realisasikan dalam
kehidupan.
SBP GPIB EDISI DEC 2022 & JAN 2023 - GPIB INDONESIA
2022-12-02
Sobat Muda yang diberkati, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus
Kristus, Sang Kepala Gereja bahwa dipenghujung tahun 2022, kita
semua dipanggil untuk terus bersyukur atas karya keselamatan Allah
yang yang akan membuat kita semakin memiliki kepekaan terhadap
masalah- masalah sosial yaitu pelanggaran HAM yang terjadi sebagai
akibat dari kegagalan manusia dalam mengendalikan dan menggunakan
teknologi. Kepekaan kita terwujud melalui sebuah karya yang dapat
dirasakan manfaatnya bagi sesama lewat berbagai cara misalnya hadir
sebagai pribadi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan lewat
berbagai karya melalui penggunaan media sosial sehingga angka
pengangguran dapat ditekan. Sobat muda dapat mengajak rekan-rekan
muda yang lain untuk merasakan kehadiran dan tuntunan Allah melewati
segala perubahan zaman. Dalam edisi Desember 2022 – Januari 2023,
sobat muda akan memaknai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan
semangat menyambut masa depan yang dipenuhi dengan kemampuan
untuk berjumpa dengan hal- hal baru yang akan mendatangkan damai
sejahtera baik bagi diri pemuda sendiri maupun di tengah gereja dan
masyarakat. Kesiapan sobat muda memasuki masa depan di tengah
budaya digital menjadi sebuah tantangan yang tentunya dapat dilewati
karena kita semua akan terus dilengkapi oleh Tuhan melalui Firman-Nya.
Sobat muda akan terus mengalami tuntunan dan bimbingan Allah
sehingga menjadikan sobat muda untuk tetap tangguh dan terus
berjuang menghadirkan karya dan kasih Kristus yang dibutuhkan bagi
sesama kita. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan
Yesus memberkati Tim Redaksi

Inti Alkitab Untuk Para Pemula DUNIA DALAM PERANG: LIMA SKENARIO YANG MEMATIKAN - Dr
Anita Abbott
The Bible by Jesus - Elmer L. Towns 2022-03-01
Alkitab dalam Parafrasa Moderen Alkitab adalah satu-satunya jawaban
yang dapat memuaskan kerinduan hati setiap manusia. Buku ini adalah
pemaparan unik tentang Alkitab dari perspektif Yesus, sang pengarang
sendiri. Parafrase yang kuat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini
akan mengantarkan Anda ke tingkatan pengalaman intim yang baru
bersama Allah lewat fman-Nya. Anda akan menjumpai Kristus dalam
setiap kitab. Lalu, Anda akan memahami Alkitab yang mengubah hidup
Anda. - Lihatlah Perjanjian Lama sebagai jalan masuk untuk mengenal
Yesus. - Bacalah untuk mendengar suara Yesus berbicara lewat Injil
sementara Dia bercerita tentang kelahiran-Nya, pelayanan-Nya,
kematian-Nya, dan kebangkitan-Nya. - Pahami Kisah Para Rasul, suratsurat para rasul, dan Kitab Wahyu untuk mengenal Yesus serta
kehendak- Nya bagi hidup kita. Bacalah halaman demi halaman Alkitab
untuk mendengar dari Anak Allah sendiri dan mendekatlah untuk
menjumpai hadirat-Nya.
Pikiran-Pikiran Positif Yang Menghebatkan Masa Depan - Mhd. Rois
Almaududy 2018-05-16
Think becomes thing. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi
kenyataan. Betapa penting bagi kita menjaga pikiran karena kita tentu
ingin membentuk hidup yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja.
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