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Bapa Dan Anak Dan Roh Kudus Wancil
Materi pilihan di dalam buku ini semuanya adalah firman yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa untuk pekerjaan penghakiman-Nya pada akhir zaman, yang diambil dari Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Semuanya ini adalah kebenaran yang secara mendesak perlu didapatkan oleh setiap orang yang mencari dan
menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, dipilih untuk memampukan semua orang yang merindukan penampakan Tuhan untuk sesegera mungkin mendengar suara-Nya. Pengungkapan Tuhan di dalam buku ini adalah apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja-gereja sebagaimana dinubuatkan di dalam Kitab Wahyu. Firman Tuhan pada
zaman sekarang ini adalah kesaksian yang paling baik tentang penampakan dan pekerjaan-Nya, juga merupakan kesaksian terbaik mengenai fakta bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami berharap semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan dan merindukan penampakan dan pekerjaan Tuhan akan dapat membaca buku
ini. Website:https://id.kingdomsalvation.org/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF7QE60s1sHhVh-PcYaubtw Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationid/ Instagram: https://www.instagram.com/kingdomsalvation.id/ WhatsApp:https://api.whatsapp.com/send?phone=6281264570337
Buku ini berbicara mengenai Injil Yohanes 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.
Buku ini berisi kutipan perkataan-perkataan esensial yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus akhir zaman, dalam Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Firman yang esensial ini secara langsung menjelaskan kebenaran, dan dapat secara langsung memampukan manusia untuk memahami kehendak Tuhan, mengetahui
pekerjaan-Nya, dan memperoleh pengetahuan tentang watak-Nya dan apa yang Dia miliki dan siapa Dia. Firman yang esensial ini adalah panduan bagi semua orang yang merindukan penampakan Tuhan, yang dengannya mereka mencari jejak langkah-Nya. Firman ini dapat menuntunmu untuk menemukan jalan masuk ke dalam kerajaan
surga.
Buku ini berbicara mengenai Kitab Roma 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.
Buku ini adalah pelengkap Konferensi Internasional Berbahasa Tionghoa 2021 (13 – 14 Februari 2021) (International Chinese Speaking Conference 2021) Pembangunan yang Intrinsik dan Organik dari Gereja sebagai Tubuh Kristus : 1. Esensi Intrinsik Gereja bagi Eksistensi Organiknya 2. Pertumbuhan Intrinsik Gereja bagi
Pertambahan Organiknya 3. Pembangunan Intrinsik Gereja bagi Fungsi Organiknya 4. Persekutuan Intrinsik Gereja-gereja bagi Hubungan Organik Mereka 5. Faktor Intrinsik dari Angin-angin Pengajaran bagi Tujuan Jahatnya Buku ini dimaksudkan untuk membantu kaum beriman dalam mengembangkan waktu kebangunan pagi bersama
Tuhan dalam firman-Nya setiap hari. Melalui kontak yang intim dengan Tuhan dalam firman-Nya, kaum beriman dapat disusun dengan hayat dan kebenaran sehingga diperlengkapi untuk bertutur-sabda di dalam sidang-sidang gereja bagi pembangunan Tubuh Kristus. Buku ini dibagi menjadi beberapa minggu. Setiap minggu membahas
satu berita. Bahan setiap minggu diawali dengan garis besar beritanya, diikuti dengan porsi 6 hari. Garis besar berita dibagi menjadi 6 hari, sesuai dengan porsi harian minggu itu. Porsi harian dimulai dengan “Rawatan Pagi.” Bagian ini berisi ayat-ayat yang telah dipilih dan bacaan pendek yang dapat memberikan
perawatan rohani yang kaya melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kemudian ada “Pembacaan Hari ini,” porsi ministri yang lebih panjang yang berhubungan dengan poin-poin utama hari itu. Setiap porsi harian diakhiri dengan referensi untuk bacaan lebih lanjut dan sedikit ruang bagi orang-orang kudus untuk membuat
catatan mengenai inspirasi, terang, dan kenikmatan rohani mereka untuk mengingatkan apa yang telah mereka terima dari Tuhan hari itu.
Yesus Kristus tentu saja tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya (Ibr, 13: 8), tetapi manusia tidak selalu sama. Dan yang kehilangan arah justru manusia dalam pikirannya tentang Yesus Kristus. Di kalangan umat Kristen Katolik dahulu dan Protestan kemudian terdapat beberapa persamaan di
samping beberapa perbedaan yang sangat kontras. Hal ini dapat dilihat secara historis religious menurut Visi Ordo Fransiscan dan Denominasi Advent. Buku Daras ini bertolak dari pemikiran, bahwa agama merupakan unsur mutlak bagi kehidupan: sebagai motivasi, pembentuk watak dan akhlak manusia. Kesadaran kepada sejarah
dan kepenganutan terhadap agama yang menjadi keyakinannya sangat diperlukan untuk mempertebal keimanan. Penelusuran data sejarah merupakan pendekatan (cara) terbaik, sehingga ditemukan benang merah guna mampu mempertemukan pemeluk kepada keyakinannya yang sebenarnya. Buku Daras ini sangat penting dibaca oleh
mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama dan masyarakat umum yang memiliki minat memelajari agama-agama, khususnya agama Kristen.
Aplikasi Kehidupan Untuk Remaja Dan Dewasa
Kumpulan Karya Witness Lee (1994-97), Vol. 1
Penatua, Jabatannya Dan Pekerjaannya
Pesan Salib : The Message of the Cross (Indonesian Edition)
FKKP : Bacaan bagi Pemula
Sejarah dan Pengantar Kristologi
Sejarah Permulaan Teologi GMAHK dan Perkembangannya
FKKP : Pembangunan yang Intrinsik dan Organik dari Gereja sebagai Tubuh Kristus
Kitab Roma
Penghibur sedjati
This is an adaptation from English version into Indonesian by Indonesian Bible Society and Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia
Pada zaman gereja yang mula-mula, kuasa Allah telah memimpin dan membangkitkan iman orang-orang percaya. Kuasa itu masih bekerja pada saat ini. Demikian inti buku yang penuh tantangan ini. Daftar Isi 1. Angin Roh 2. Yang DIjanjikan Telah Datang 3. Orang-orang Ini Telahe Mengacaukan Dunia 4. Supaya Kamu Tidak Kekurangan Sesuatu Pun ! 5. Karunia-karunia Rohani, Beban dan Berkatnya
6. Rahasia Mereka yang Diberi Kuasa oleh Roh Pertobatan dan Kasih 7. Roh Kudus dalam Sejarah Gereja 8. Kesaksian para Suster
On Christian theology and evangelistic works in Indonesia; collected articles.
Buku ini, sesuai dengan judulnya, khusus dipersiapkan bagi kaum imani pemula. Isi buku ini, selain “Menyeru Nama Tuhan” dan “Doa Baca Firman Tuhan”, dua berita yang dikutip dari buklet yang diterbitkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, lainnya mengambil bahan dari dua volume pertama “Pelajaran Hayat”, sebanyak dua puluh empat pelajaran, diubah menjadi model penyegaran pagi, agar
mudah dinikmati setiap pagi. Di satu pihak supaya kaum imani pemula sejak semula sudah membentuk kebiasaan yang indah menikmati Tuhan, menikmati susu firman, di samping itu supaya kaum imani pemula bisa segera mengetahui, mengenal, dan melaksanakan berbagai macam perkara di antara kita dengan Allah, supaya terbina, baik dalam hayat atau kebenaran, meletakkan dasar yang indah.
Buku ini terdiri dari enam minggu. Setiap minggu, dari Senin sampai Sabtu, berisi bacaan yang meliputi ayat doa baca dan penguraian. Selesai pembacaan satu minggu, ada tambahan “Belajar dan Mendapatkan Terang”, dipakai untuk belajar mengevaluasi dan mencatat kesan-kesan, demikian berulang-ulang, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti menikmati berkat hayat yang limpah.
Buku ini seharusnya digunakan menurut “Penjelasan dan Persekutuan” yang ditulis dalam kitab “Pelajaran Hayat”. Kalau ada kaum imani yang bukan pemula, tetapi menganggap perlu ada pembinaan, buku ini juga cocok untuk mereka.
My name is Aida Payton and this is my true story. Find out the true word of God inside this book based on my life experiences here in the United States of America and the Philippines. I am the person that never went to school or tutorial and yet Jesus himself taught me, the holy family, Angels and all saints. Find out Gods' or Jesus' name in more than 500 translations into different names. The reason
I wrote this book is because a lot of people misinterpreted the word of God and use God's name for war. Example like for Christians and Muslims, killing each other for nothing I would say. I am going to correct this, the way God Jesus teaches me. We're supposed to treat each other like Brothers and Sisters, Uncles and Aunts, Niece and Nephews, Grand Father's and Grand Mother's. We are
supposed to respect each other. We are not supposed to be fighting each other because of different religions or because we were raised differently. That is beyond God's Imaginations, so here I am, he sent me to deliver his message to all kinds of people in this world. That's why I have to write his name into different languages because we speak different languages. That's why we call God Jesus in
different names. In my next Book I will write how People got deceived by bad spirit. I say this because it happened to me and because of God Almighty's Jesus Christ help, bad spirit no place in his Distractions. He can never win over me. We worship the same God in different names.
Buku ini menampilkan bagian-bagian yang dipilih dari Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Agar umat pilihan Tuhan dapat memperoleh kebenaran dan pembekalan kehidupan sehari-hari dari firman-Nya, firman Tuhan Yang Mahakuasa yang esensial ini, yang paling mendidik kerohanian bagi jalan masuk manusia ke dalam hidup, telah dipilih secara khusus untuk orang nikmati, dan
dengan demikian memungkinkan mereka yang mencintai kebenaran untuk memahaminya, untuk hidup di hadapan Tuhan, dan untuk diselamatkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang esensial ini merupakan ungkapan kebenaran; selain itu, firman Tuhan ini adalah prinsip-prinsip kehidupan yang paling esensial, dan tidak ada perkataan yang lebih mendidik kerohanian dan bermanfaat
bagi manusia selain dari firman Tuhan ini. Jika engkau benar-benar dapat menikmati satu bagian dari firman ini setiap hari, maka ini adalah kekayaan terbesarmu, dan engkau diberkati oleh Tuhan.
Wahyu Dasar dalam Kitab Suci
Pelajaran-Hayat Filipi
Mengenal dan Bergaul Dengan Allah
beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen
Perihal Allah Tritunggal
Penghakiman Dimulai dari Rumah Tuhan
Firman-firman Pilihan dari Tuhan Yang Mahakuasa
Selamat, Sehat, dan Berkelimpahan
memahami Allah Tritunggal, Roh Kudus, dan karunia-karunia roh secara bertanggung jawab
Pelajaran-Hayat Surat 1-3 Yohanes & Yudas

On understanding of God, Christianity, and doctrinal theology.
Pesan Salib telah memimpin banyak orang kepada jalan keselamatan sejak tahun 1986 dan telah memperlihatkan begitu banyak karya Roh Kudus melalui kebaktian-kebaktian akbar di banyak Negara. Pada akhirnya, Allah Bapa memberkati saya untuk menerbitkannya. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan! Banyak orang berkata mereka percaya kepada Allah sang Pencipta dan tahu akan kasih PutraNya, Yesus Kristus, tapi tidak dapat memberitakan Injil dengan percaya diri. Pada kenyataannya, hanya beberapa orang Kristen saja yang memahami hati dan pemeliharaan Allah. Terlebih lagi, beberapa orang Kristen terpisah dari Allah karena mereka tidak menemukan jawaban-jawaban yang jelas terhadap pertanyaan-pertyanyaan yang terdapat dalam Alkitab, dan juga tidak memahami akan
pemeliharaan baik kasih Allah yang misterius. Sebagai contoh, apa yang akan Anda katakan jika anda menemukan pertanyaan-pertanyaan berikut: “Mengapa Allah menemptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan membiarkan manusia memakan buah dari pohon itu?” “Mengapa Allah menciptakan neraka walaupun Ia mengorbankan Anak-Nya, Yesus Kristus untuk orang berdosa?” dan
“Mengapa Yesus adalah satu-satunya Juruselamat?” Saya tidak dapat mengerti pemeliharaan Allah yang dalam terhadap ciptaan-Nya dan pemeliharaan-Nya yang tersembunyi di dalam salib selama beberapa tahun pertama dalam kehidupan kekristenan saya. Setelah saya dipanggil menjadi pemberita Injil, saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, “Bagaimana saya dapat memimpin banyak orang
kepada jalan keselamatan dan memuliakan Allah?” Timbul dalam diri saya bahwa saya harus memahami seluruh kata-kata dalam Alkitab termasuk cara-cara yang sulit untuk dipahami melalui interpretasi Allah dan memberitakannya ke seluruh dunia. Saya berpuasa sesering mungkin dan berdoa untuk hal ini. Tujuh tahun berlalu sebelum Tuhan memulai memulihkan mereka. Pada tahun 1985, saat saya
sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mulai menafsirkan rahasia pemeliharaan Allah yang telah tersembunyi. Itu adalah Pesan Salib. Saya mengkotbahkan hal ini setiap kebaktian Minggu pagi selama 21 minggu. Kaset-kaset yang berisi Pesan Salib telah mempengaruhi banyak orang di dalam dan luar negeri. Di mana pun Pesan Salib diberitakan, Roh Kudus
bekerja seperti api yang membara. Banyak orang bertobat dari dosa-dosanya dan disembuhkan dari sakit-penyakitnya. Mereka menyisihkan keraguan tentang pemeliharaan Allah dan mendapatkan kebenaran iman dan kehidupan kekal melalui pesan ini. Jika Anda memahami dengan jelas mengapa Allah meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden, Anda dapat memahami
pemeliharaan-Nya terhadap perkembangan manusia dan akan mengasihi Allah dengan lebih sungguh lagi. Selanjutnya, dengan mengetahui tujuan hidup Anda yang sesungguhnya, Anda akan dapat berjuang melawan dosa-dosa Anda sampai pada penumpahan darah, cobalah dengan sebaik-baiknya untuk menyerupai hati Tuhan Yesus Kristus, dan berlakulah setia kepada-Nya hingga ajal. Pesan Salib
akan menunjukkan rahasia pemeliharaan Allah yan telah tersembunyi di dalam salib dan menolong Anda meletakkan dasar yang teguh untuk memiliki kehidupan kekristenan yang baik dan benar. Dengan demikian, siapa pun yang membaca buku ini akan dapat memahami pemeliharaan Allah yang dalam, serta kasih, memiliki iman yang sejati, mendirikan serta memimpin kehidupan Kristen yang
berkenan di mata Tuhan.
Buku ini membahas sejarah penerimaan dan perkembangan beberapa doktrin di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (Seventh-day Adventist)
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.
Kumpulan Karya Witness Lee, 1994-1997, volume 1, berisi berita-berita yang disampaikan oleh Saudara Witness Lee dari 9 Januari 9, 1994, sampai 19 April 1995. Pada tahun 1994 dan 1995 Saudara Lee berbicara lima puluh empat berita yang diterbitkan dalam Pelajaran-Hayat 1 dan 2 Raja-raja, Pelajaran-Hayat 1 dan 2 Tawarikh, Pelajaran-Hayat Ezra, Pelajaran-Hayat Nehemia, Pelajaran-Hayat
Ester, Pelajaran-Hayat Amsal, Pelajaran-Hayat Pengkhotbah, dan Pelajaran-Hayat Kidung Agung. Berita-berita ini tidak termasuk dalam Kumpulan Karya Witness Lee. Selama seluruh periode dari tahun 1994 sampai meninggalnya pada tahun 1997, Saudara Lee berministri di Anaheim, California. Isi dari volume ini dibagi menjadi sebelas bagian, seperti berikut: 1. Allah Menjadi Manusia untuk
Membuat Manusia Sama seperti Dia Adalah untuk Kesaksian Tertinggi-Nya. *** 2. Penyaluran, Transformasi, dan Pembangunan Trinitas Ilahi yang Telah melalui Proses di Dalam Kaum Beriman. 3. Catatan Pribadi Saudara Lee mengenai Beban Ministrinya. *** 4. Persekutuan dengan Peserta Pelatihan Sepenuh Waktu. 5. Puncak Visi dan Realitas Tubuh Kristus 6. Butir-butir Praktis tentang
Perbauran 7.Persekutuan Sebelum Sidang Selama Pelatihan Setengah Tahunan tentang Pelajaran-Hayat 1 dan 2 Raja-raja. *** 8. Menempuh Kehidupan menurut Puncak Wahyu Allah 9. Pengkajian Kristalisasi Kitab Roma. 10. Pernikahan Terbaik. *** 11.Garis Besar Umum Ekonomi Allah dan Kehidupan yang Tepat dari Seorang Manusia-Allah. *** mengacu pada judul yang belum diterbitkan
sebelumnya.
Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus pada akhir zaman, telah mengungkapkan firman untuk menghakimi, menyucikan dan menyelamatkan manusia, dan Dia telah melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Tuhan Yang Mahakuasa telah muncul di bagian Timur dunia dengan membawa kebenaran, kemegahan, murka, dan hajaran, dan Dia telah menyatakan diri-Nya kepada umat
manusia yang tak terhitung banyaknya! Hal ini menggenapi firman yang tertulis dalam 1 Petrus 4:17, "Karena sekarang waktunya telah tiba penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Website:https://id.kingdomsalvation.org/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF7QE60s1sHhVh-PcYaubtw Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationid/ Instagram:
https://www.instagram.com/kingdomsalvation.id/ WhatsApp:https://api.whatsapp.com/send?phone=6281264570337
Percakapan Dengan Poppi Tentang Allah
Pedoman Penafsiran Alkitab
Injil Matius
Injil Yohanes
Kesimpulan Perjanjian Baru (15)
Pelajaran Hayat Surat Yohanes (1)
Hamba Tuhan dan jemaat Kristus yang melintasi zaman
Aplikasi Kehidupan Untuk Remaja dan Dewasa
Firman yang Esensial Dari Tuhan Yang Mahakuasa Kristus Akhir Zaman
Page 1/2

Download File PDF Bapa Dan Anak Dan Roh Kudus Wancil
Bapa, Putra, dan Roh
Buku ini adalah kumpulan kebenaran yang berhubungan dengan inkarnasi Tuhan serta tiga tahap pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kebenaran ini memungkinkan orang untuk melihat penampakan dan pekerjaan Kristus pada akhir zaman melalui perkataan Tuhan, juga memungkinkan orang untuk mengetahui bahwa Tuhan Yang Mahakuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, dan bahwa Ia
telah mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan "penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan" pada akhir zaman, yang dengan demikian membawa umat manusia untuk kembali ke takhta Tuhan. Website: https://id.kingdomsalvation.org/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF7QE60s1sHhVh-PcYaubtw Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationid/ Instagram:
https://www.instagram.com/kingdomsalvation.id/ WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=6281264570337
Dialog between Islam and Christians in Indonesia and terminology in Islam and Christianity.
Berbagai pilihan dari firman Tuhan Yang Mahakuasa tentang pekerjaan-Nya disertakan dalam buku ini, dan memberikan kesaksian tentang penampakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan pada Zaman Kerajaan. Firman ini membuat semua orang yang merindukan penampakan Tuhan mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah lama datang kembali di atas awan putih, dan bahwa Dia adalah Tuhan Yang Mahakuasa,
Kristus akhir zaman─Sang Anak Domba yang dinubuatkan dalam Kitab Wahyu, yang telah membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh meterai.
On Church officers of Protestant churches in Indonesia; collected articles.
Buku ini berbicara mengenai Kitab Galatia, Efesus dan Filipi 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.
Pengajaran para rasul sangat penting bagi gereja. sebab itu, kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan pengajaran para rasul. Buku yang terdiri atas 12 bab ini memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang pengajaran para rasul. Semoga dengan mengenal pengajaran para rasul, gereja-gereja Tuhan semakin teguh dalam kebenaran dan meluas ke seluruh bumi.
Pengajaran Para Rasul
Pelajaran Hayat Filipi (2)
Memimpin Orang Muda dengan Firman dan Roh
Terang yang Semakin Benderang
Kerajaaan – Berita 240 - 253
JOURNEY OF THE INNOCENT
Tuhan Telah Datang, Dia Adalah Raja
Light bearer of the world
Fikir dan Percaya Pada Yang Satu
Firman Allah tetap teguh untuk selama-lamanya, tetapi aspek Firman Allah yang kita titikberatkan dapat berubah dengan pergantian waktu dan keadaan. Aspek yang kita tekankan sekarang ini, sudah tentu tidak sama dengan aspek yang kita tekankan pada generasi sebelumnya ketika negeri kita di bawah penjajahan.
Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus akhir zaman, yang telah menampakkan diri untuk melakukan pekerjaan-Nya, mengungkapkan seluruh kebenaran yang menyucikan dan menyelamatkan manusia, dan semua itu tercakup dalam Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Ini telah menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab: "Pada awalnya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan" (Yohanes 1:1). Mengenai Firman Menampakkan Diri
dalam Rupa Manusia, inilah pertama kalinya sejak penciptaan dunia, Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia. Perkataan-perkataan ini membentuk teks pertama yang diungkapkan oleh Tuhan di antara manusia, di mana Dia menyingkapkan manusia, membimbing mereka, menghakimi mereka, dan berbicara dari hati ke hati kepada mereka, dan semua itu juga merupakan perkataan-perkataan pertama, di mana Tuhan mengizinkan manusia mengetahui jejak langkah-Nya, tempat di
mana Dia berdiam, watak Tuhan, apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan, pikiran Tuhan dan kepedulian-Nya terhadap umat manusia. Bisa dikatakan bahwa ini adalah perkataan-perkataan pertama yang telah Tuhan ucapkan kepada umat manusia dari surga tingkat ketiga sejak penciptaan, dan pertama kalinya Tuhan telah menggunakan identitas yang melekat pada diri-Nya untuk menampakkan diri dan mengungkapkan suara hati-Nya kepada manusia dengan banyak kata.
Website:https://id.kingdomsalvation.org/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF7QE60s1sHhVh-PcYaubtw Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationid/ Instagram: https://www.instagram.com/kingdomsalvation.id/ WhatsApp:https://api.whatsapp.com/send?phone=6281264570337
Didalam buku ini penulis banyak berbicara tentang kepercayaan yang mungkin akan menganggu perasaan pembaca. Dengan itu penulis terlebih dahulu memohon maaf. Banyak dari perkara yang diamalkan dan dianggap Islam adalah merupakan ikutan dari Alkitab Bible Kristian. Para Ulama dan cendiakawan Islam yang mengikut ajaran ini, tidak mahu terkeluar dari aturan mazhab atau takut dihukum atau dipulaukan oleh mazhab mereka. Ajaran yang diambil dari Alkitab Bible Kristian ini
telah lama meresap dalam ajaran mazhab-mazhab mereka. Malangnya banyak yang terkeluar dari ajaran Kitab Quran yang sebenar. Didalam buku ini penulis mendedahkan ajaran-ajaran yang dianggap sahih dan digunapakai oleh orang Islam seluruh dunia sebenarnya telah membelakangkan Kitab Quran. Disini penulis mengunakan Kitab Quran sendiri sebagai bukti dimana mereka ini telah jauh tersasar dari landasan yang sebenar. Kita tidak boleh menafikan kebenaran bahawa Nabi
Muhammad telah mengunakan Kitab Quran sebagai ajarannya sepertimana yang diperintah oleh Allah. Marilah kita kembali kepada ajaran yang sebenar. Dan fikir sejenak dan terima dengan keyakinan pada Tuhan Yang Satu.
Topik Pembahasan : 1. Kerajaan – Aspek-Aspeknya (1 - 10) 2. Kerajaan – Realitasnya, Ekspresinya, Hubungannya dengan Kemuliaan Allah, dan Keteguhannya (1 - 4)
Firman Tuhan Harian
Aku memahami yang aku imani
Penghakiman Dimulai dari Bait Tuhan
Meniti kalam kerukunan
Kitab Galatia, Efesus dan Kolose
Runtut Pijar
Injil Markus
Hidup Yang Dikuasai Roh
Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia
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