Sabat Di Dalam Alkitab
Getting the books Sabat Di Dalam Alkitab now is not type of
challenging means. You could not solitary going subsequently
book increase or library or borrowing from your connections to
gain access to them. This is an extremely simple means to
specifically get guide by on-line. This online statement Sabat Di
Dalam Alkitab can be one of the options to accompany you
following having additional time.
It will not waste your time. understand me, the e-book will
definitely sky you further matter to read. Just invest tiny grow old
to edit this on-line statement Sabat Di Dalam Alkitab as capably
as review them wherever you are now.

Pembacaan Alkitab Secara
Menyeluruh - Pdt. Ro, Woo Ho
2021-07-22
Memang membaca Alkitab
tidak mudah. Boleh jadi
menyebabkan kebosanan dan
sebagainya. Belum lagi ketika
membaca buku-buku yang
diterbitkan para ahli terlalu
tinggi tingkatannya sehingga
banyak bagian yang sulit
dimengerti oleh jemaat
maupun hamba-hamba Tuhan.
Boleh jadi banyak hamba
Tuhan juga mengajar Alkitab
tetapi sulit dipahami apa yang

disampaikan karena
menggunakan bahasa yang
tidak biasa didengar. Bukubuku tafsiran boleh jadi terlalu
luas. Namun buku ini
mempermudah kita untuk
mengerti Alkitab secara
keseluruhan.Sebagaimana
judul buku ini, ketika
membacanya kita akan
mengetahui gambaran
keseluruhan mengenai masingmasing kitab. Bahasa yang
digunakan juga dapat
dimengerti dengan mudah
walupun ada bahasa Alkitab
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yang digunakan, tetapi itu
sudah ditransliterasi sehingga
bisa dibaca oleh pembaca yang
tidak bersekolah theologi.
Lebih dari itu, penulis
berharap bahwa buku ini dapat
menolong banyak orang
mengenal kehendak Allah
melalui Alkitab, sehingga hidup
ini hanya digunakan
memuliakan Tuhan.
The Emotionally Healthy
Leader (Pemimpin yang
Sehat secara Emosi) - Peter
Scazzero 2020-06-24
MENJADI PEMIMPIN YANG
LEBIH BAIK DIMULAI DARI
KEHIDUPAN BATIN YANG
TELAH DITRANSFORMASI. ·
Apakah Anda sudah melakukan
pekerjaan dengan sangat baik
sebagai pemimpin tetapi tidak
melihat ada dampak yang
nyata? · Apakah Anda pernah
merasa stagnan dan tidak
punya kemampuan untuk
mengubah lingkungan Anda? ·
Apakah Anda merasa terlalu
kewalahan untuk menikmati
hidup dan tidak dapat memilah
berbagai tuntutan pekerjaan?
Dalam The Emotionally Healthy
Leader, penulis buku laris,
Peter Scazzero menunjukkan

para pemimpin bagaimana
mereka dapat mengembangkan
dan mengintegrasikan
kehidupan batin yang
mendalam dengan Kristus
dalam kepemimpinan,
perencanaan dan pengambilan
keputusan, pembentukan tim,
menciptakan budaya yang
sehat, memengaruhi orang
lain, dan banyak lagi. Ia
menawarkan sesuatu yang
melampaui sekadar perbaikan
cepat atau teknik baru, The
Emotionally Healthy Leader
membahas masalah sampai ke
inti, yang berada di bawah
permukaan masalah
kepemimpinan Kristen yang
unik. Buku ini menawarkan
sebuah cara baru memandang
diri Anda sebagai seorang
pemimpin dengan cara
memimpin yang telah
ditransformasi.
The Great Omission
(Pengabaian Agung) - Dallas
Willard 2020-06-04
PERINTAH TERAKHIR YESUS
– DIABAIKAN! Perintah
terakhir yang Yesus berikan
kepada gereja sebelum naik ke
sorga adalah Amanat Agung,
panggilan bagi orang Kristen
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untuk “menjadikan segala
bangsa murid Yesus.” Tapi
banyak orang Kristen
menanggapinya dengan
menghasilkan “orang Kristen,”
bukan “murid Yesus.” Hal ini,
menurut pemikir dan
akademisi Kristen yang
terkenal, Dallas Willard, telah
menjadi Pengabaian Agung
gereja. Willard dengan berani
menantang pikiran yang
melihat bahwa kita bisa jadi
Kristen tanpa jadi murid, atau
menyebut diri Kristen tanpa
menerapkan pemahaman untuk
hidup sebagai warga kerajaan
Allah dalam segala segi
kehidupan di dunia ini. Dia
meminta orang percaya untuk
memulihkan apa yang
seharusnya menjadi inti dari
kekristenan yaitu menjadi
murid Yesus Kristus yang aktif.
Perjalanan Melintasi Alkitab
Vol. 62 - Yasperin 2021-10-29
Buku “Perjalanan Melintasi
Alkitab” memandu orang-orang
muda melintasi alkitab secara
menyeluruh dan untuk melihat
poin-poin penting dan fakta
menarik dalam Alkitab. Buku
ini berisi pembahasan Firman
Tuhan yang dibutuhkan oleh

setiap remaja yang lapar dan
haus akan kebenaran. Buku ini
diterbitkan oleh: Divisi Seekers
of Christ, Yayasan
Perpustakaan Injil
Pelajaran Hayat Ibrani (2) Witness Lee 2020-10-23
Kamus Alkitab (sc) - W. R. F.
Browning 2013
Seri Pembinaan Dasar untuk
Kaum Beriman Baru (1) Watchman Nee 2020-06-15
Setelah Watchman Nee
melanjutkan ministrinya pada
tahun 1948, ia beberapa kali
mempersekutukan tentang
keperluan mendesak untuk
menyediakan pendidikan
rohani bagi kaum beriman.
Sebagai sasaran, dia ingin
menyediakan pengajaran dasar
kepada setiap saudara dan
saudari dalam gereja sehingga
mereka dapat memiliki fondasi
kebenaran yang kokoh dan
mengekspresikan kesaksian
yang sama di antara gerejagereja. Berita-berita untuk
Membangun Kaum Beriman
yang Baru (Pembinaan Dasar),
Volume 1-3, berisi lima puluh
pelajaran untuk kaum beriman
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baru, yang dilepaskan
Wathman Nee selama
pelatihan pekerjanya di Kuling.
Bab-bab ini kaya akan isi dan
cakupannya almuhit.
Kebenaran adalah mendasar
dan penting. Seri tiga jilid
dimulai dengan berita yang
disampaikan oleh Watchman
Nee pada sidang sekerja pada
Juli 1950 mengenai sidang
untuk membangun kaum
beriman baru. Ini membahas
pentingnya jenis pelatihan ini,
butir-butir utama yang harus
diperhatikan, dan beberapa
saran praktis. Seri Pembinaan
Dasar untuk Kaum Beriman
Baru Vol. 1 1. Baptisan 2.
Penyelesaian Perkara-Perkara
Lampau 3. Konsikrasi 4. Mulut
Mengaku 5. Pisahkan Diri Dari
Dunia 6. Masuk Gereja 7.
Penumpangan Tangan 8.
Terhapusnya Segala Perbedaan
9. Membaca Alkitab 10. Berdoa
11. Bangun Pagi-Pagi 12.
Bersidang 13. Berbagai Jenis
Sidang 14. Hari Tuhan 15.
Menyanyi 16. Puji-Pujian 17.
Pemecahan Roti
Tabloid Reformata Edisi 44
September Minggu II 2006 Yayasan Pelayanan Media

Antiokhia (YAPAMA)
2006-09-15
Pelajaran-Hayat Keluaran Witness Lee 2021-05-21
Kamus Alkitab dan Theologi
- Jonar Situmorang 2021-07-21
Kita sering membaca atau
mendengar sebuah istilah
dalam Alkitab atau gereja,
tetapi tidak mengetahui arti
kata tersebut. Istilah itu bisa
nama tempat, nama benda,
atau istilah-istilah yang
diadopsi atau bersumber dari
bahasa lain, seperti Ibrani,
Yunani, atau Latin. Akibatnya,
kita tidak tahu maksud
perkataan tersebut dan
mungkin menjadi bingung.
Buku ini menolong Anda untuk
memahami istilah-istilah yang
ada dalam Alkitab atau gereja.
Buku ini menjelaskan dengan
baik istilah-istilah dalam
Alkitab dan gereja. Pemaparan
dalam buku ini menggunakan
bahasa yang sederhana
sehingga mudah dimengerti,
bahkan oleh kaum awam. Buku
ini menolong Anda untuk
bertumbuh dalam pemahaman
akan firman Tuhan.
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Janji-Janji Allah Dalam Alkitab P. A. Siboro 2020-02-02
Alkitab, kitab Perjanjian Lama
dan kitab Perjanjian Baru,
adalah bukun tertua dan
terlengkap di dunia. Buku ini
berisi berbagai ilmu yang ada
di dunia dan yang diperlukan
setiap manusia untuk dapat
menjalani hidup di dunia ini
bahkan yg diprlukan didunia
yang akan datang. Alkitab
berisi berbagai yang
diperlukan oleh manusia,
seperti ilmu pasti, ilmu bumi,
ilmu sosial, ilmu psikologi dan
lain-lain. Isi Alkitab diilhamkan
dan diwahyukan oleh Allah,
Khalik Mahapencipta dan
dituliskan oleh para nabi dan
para rasul dan orang-orang
pilihan Allah. Walaupun isi
Alkitab itu dituliskan dalam
bahasa manusia dan dengan
cara bertutur manusia, tetapi
isinya adalah sesuaindengan
kehendak Allah. "Alam" ciptaan
Allah dan kitab yang
diwayukan Allah itu
mengesankan dan
membicarakan keharmonisan.
Walaupun dengan metode yang
berbeda dan dalam bahasa
yang berbeda, namun semua

alam dan kitab-kitab itu
menyaksikan kebenaran yang
sama. Ilmu pengetahuan selalu
menemukan keajaibankeajaiban baru itu tidak
menghasilkan sesuatu yang
bertentangan dengan wahyu
Allah jika dimengerti dengan
benar. Alam dan firman yang
tertulis saling menerangi satu
sama lain. Kitab-kitab yg
diilhamkan itu
memperkenalkan kita kepada
Allah dengan mengajarkan
sesuatu hukum yang olehnya
Allah bekerja. Alkitab
dituliskan untuk menunjukkan
kepada kita manusia ciptaanNa hal-hal yang direncanakan
Allah bagi kita pada mulanya
untuk kebaikan kita. Allah
Pencipta manusia sudah
sewajarnya membuat syaratsyarat dan aturan untuk
dituruti supaya manusia itu
tidak rusak.Dia memberikan
syarat-syarat dan aturanaturan serta hukum-hukumNya untuk diturut dan
menjanjikan berkat-berkat
untuk yang menurut dan
menghidupkannya. Dalam buku
ini kami sajikan beberapa
syarat-syarat dan hukum-
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hukum Allah itu dan berkatberkat yang dijanjikan itu.
MERAWAT NALAR KRITIS
(Pedekatan Penulis Kitab
Ulangan Terhadap Masalah
Solidaritas Sosial) - Dr.
Sipora Blandina Warella,
M.Pd.K
Judul : MERAWAT NALAR
KRITIS (Pedekatan Penulis
Kitab Ulangan Terhadap
Masalah Solidaritas Sosial)
Penulis : Dr. Sipora Blandina
Warella, M.Pd.K., Ukuran :
15,5 x 23 cm Tebal : 203
Halaman No ISBN :
978-623-497-032-6 Tahun
Terbit : September 2022
SINOPSIS Merawat Nalar
Kritis dapat menjadi buku yang
memberikan kontribusi
pengetahuan tentang realita
sosial masyarakat Israel
dengan solidaritas sosial yang
terpola dari sistem nomaden di
padang gurun hingga sistem
masyarakat penetap di
Palestina di tengah pergulatan
keseimbangan tatanan sosial.
Merawat Nalar Kritis menjadi
sebuah penggambaran tentang
konstruk sosial kehidupan
masyarakat di tengah
tantangan konteks yang

dikelolakan Penulis Sumber
Deuteronomy. Penulis Sumber
Deuteronomy diperhadapkan
dengan realitas kemiskinan
masyarakat Israel dan
perjumpaan nilai-nilai di ruang
sosial yang menghadapkan
adaptasi dan transformasi yang
berdampak pada pergerseran
nilai solidaritas sosial
Pergeseran nilai solidaritas
sosial yang menghadirkan
ketidakseimbangan kehidupan
disikapi oleh Penulis Sumber
Deuteronomy dengan Merawat
Kalar kristis melalui pranata
sosial sabat: Sabat bagi
sesama, sabat bagi alam dan
sabat bagi Tuhan. Pranata
sosial sabat mengarahkan pola
relasi masyarakat demi
terciptanya konstruk sosial
dalam keseimbangan baik itu
keseimbangan relasi antar
manusia, manusia dengan alam
bahkan manusia dengan Allah.
Alkitab dalam Paradigma
Fisikawan - Valentinus Galih
vidia Putra 2018-06-04
Buku ini merupakan hasil
rangkuman dari pemikiran
fenomena alam, pendalaman
iman katolik dan merupakan
catatan kecil atas berbagai
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pertanyaan berbagai kekayaan
rohani gereja universal. Buku
ini dibawakan dalam bentuk
pertanyaan dan jawaban yang
penulis pelajari dan dalami
serta bersumber dari berbagai
acuan buku dengan paradigma
penjabaran dan penjelasan
secara sains dan Alkitab.
Fenomena Allah yang melintasi
waktu, Injil Yohanes yang
menjelaskan Fisika Modern
dengan konsep pembentukan
alam semesta yang melibatkan
dualisme gelombang, yaitu
Allah dan Firman adalah satu
dan penjelasan bentuk alam
semesta
Seri Pembinaan Dasar : Hari
Tuhan - Watchman Nee
2020-03-27
Emotionally Healthy
Spirituality - Peter Scazzero
2020-05-12
APA YANG HILANG DARI
HIDUP ANDA? Peter Scazzero
diajar dengan cara yang keras:
Anda tidak mungkin dewasa
secara rohani sementara masih
tidak dewasa secara emosi.
Meskipun Pete adalah pendeta
dari sebuah gereja yang
berkembang pesat, dia

melakukan apa yang
kebanyakan orang perbuat: ·
menghindari konflik atas nama
hukum kasih agama Kristen ·
mengabaikan kemarahannya,
kesedihan, dan ketakutan ·
menggunakan Allah untuk
melarikan diri dari Allah ·
hidup tanpa batas-batas
Akhirnya Tuhan
membangunkannya untuk
melakukan integrasi yang
alkitabiah antara kesehatan
emosi, relasi yang mendalam
dengan Yesus, dan praktikpraktik spiritualitas yang
kontemplatif. Ternyata hal ini
bukan hanya menciptakan
revolusi rohani yang
sementara, tetapi benar-benar
mengubah dia dan gerejanya.
Dalam buku bestseller ini, Pete
menguraikan perjalanannya
dan tanda-tanda spiritualitas
yang tidak sehat secara emosi.
Kemudian ia memberikan tujuh
cara yang alkitabiah untuk
menerobos dan menghasilkan
revolusi kehidupan Kristen
sejati dalam diri Anda.
Emotionally Healthy
Spirituality telah digunakan di
lebih dari dua puluh enam
negara saat ini untuk
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memperlengkapi gereja
mengalami kedalaman
melampaui apa yang ada di
permukaan, melalui paradigma
formasi spiritualitas yang
benar-benar mengubah hidup.
Pedoman Penafsiran Alkitab
Injil Lukas - J. Reiling
2019-01-19
This is an adaptation from
English version into Indonesian
by Indonesian Bible Society
and Yayasan Karunia Bakti
Budaya Indonesia
Taf. Alk. Injil Lukas Makna Ungkapan-ungkapan
Asing Dalam Alkitab Pokok-pokok Penting dalam
Alkitab (12) - Witness Lee
Pelajaran-Hayat Markus Witness Lee 2020-09-28
Pelajaran-Hayat Injil Markus
Dengan buku ini kita memulai
Pelajaran-Hayat Injil Markus.
Injil Markus tidaklah sedalam
Injil Yohanes, dan tidak
mengandung ajaran sebanyak
yang ada dalam Injil Matius.
Beberapa pembaca Perjanjian
Baru bisa jadi menganggap
Markus sebagai “Galilea” dari

keempat kitab Injil, dan
mungkin beberapa orang
berpikir hal baik apa yang bisa
muncul dari Galilea.
Bagaimanapun, Tuhan Yesus
datang dari Galilea. Jika kita
ingin mengetahui sejarah
kehidupan dan ministri Tuhan
di bumi, kita perlu belajar
bagaimana menghubungkan
Injil Yohanes dengan Injil
Markus. Bila Injil-injil ini
dijajarkan, kita akan nampak
pergerakan Tuhan di daerah
Galilea dan Yudea. Kita perlu
nampak bahwa catatan dalam
Injil Markus adalah catatan
mengenai pergerakan Tuhan
terutama bukan yang di Yudea,
melainkan yang di Galilea.
Berlawanan dengan perkaraperkara yang dalam yang
diwahyukan dalam Injil
Yohanes, dalam Injil Markus
kita nampak Tuhan sebagai
Hamba-Penyelamat. Dalam Injil
Markus tidak terdapat AllahPenyelamat sebagaimana
terdapat dalam Injil Yohanes,
Raja-Penyelamat sebagaimana
terdapat dalam Injil Matius,
atau Manusia-Penyelamat
sebagaimana dalam Injil Lukas.
Injil Markus menyajikan satu
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aspek khusus Kristus, aspek
Hamba-Penyelamat. Injil
Markus sebenarnya bisa
dianggap sebagai Injil Petrus.
Petrus mengutarakan kisah
Tuhan Yesus secara lisan
kepada Markus, dan Markus
menuliskan kisah ini. Injil ini
juga memberikan biografi
Tuhan menurut urutan sejarah.
Catatan dalam Injil Matius,
sebaliknya, ditulis menurut
doktrin. Jika kita ingin
mengetahui kisah yang
sebenarnya mengenai
kehidupan Tuhan menurut
urutan sejarah, kita
memerlukan Injil Markus.
Selanjutnya, Markus
memberikan lebih banyak
rincian mengenai fakta sejarah
daripada Injil-injil lainnya.
Seperti yang telah saya
tunjukkan, Markus lebih
banyak memperhatikan
perbuatan Tuhan daripada
perkataan-Nya. Hal ini sesuai
dengan tujuan Markus dalam
melukiskan Tuhan sebagai
Hamba. Seorang Hamba
adalah orang yang bekerja,
bukan orang yang banyak
bicara. Karena itu, Markus
menyajikan rincian perbuatan

Tuhan. Pembahasan (70
Berita): 1. Kata Pengantar ( 1 2 ) 2. Permulaan Injil dan
Perkenalan Hamba-Penyelamat
( 1 - 2 ) 3. Isi Pelayanan Injil
Hamba-Penyelamat ( 1 - 2 ) 4.
Cara Hamba-Penyelamat
Melaksanakan Pelayanan InjilNya ( 1 - 4 ) 5. TindakanTindakan Penunjang Pelayanan
Injil Hamba-Penyelamat ( 1 - 2
) 6. PerumpamaanPerumpamaan tentang
Kerajaan ( 1 - 3 ) 7. Pergerakan
Pelayanan Injil HambaPenyelamat ( 1 - 17 ) 8.
Persiapan Hamba-Penyelamat
untuk Pelayanan PenebusanNya ( 1 - 12 ) 9. Kematian dan
Kebangkitan HambaPenyelamat bagi Penggenapan
Penebusan Allah ( 1 - 5 ) 10.
Kebangkitan dan Kenaikan
Hamba-Penyelamat dan
Penyebaran Injil-Nya Melalui
Murid-Murid-Nya 11.
Kehidupan yang Sepenuhnya
Sesuai dengan dan bagi
Ekonomi Perjanjian Baru Allah
( 1 - 19 )
Terang yang Semakin
Benderang - Donny
Chrissutianto 2020-02-14
Buku ini membahas sejarah
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penerimaan dan perkembangan
beberapa doktrin di Gereja
Masehi Advent Hari Ketujuh
(Seventh-day Adventist)
Panduan Lengkap Penafsiran
Alkitab - Dr. Rainer
Scheunemann 2021-07-22
Perumpamaan 'Anak yang
Hilang' tentu sudah tidak asing
lagi bagi orang Kristen.
Perumpamaan ini lazimnya
"dikonsumsi" sebagai bahan
cerita. Namun jika digali lebilh
dalam, banyak pengajaran
berharga terkandung di
dalamnya. Begitu pula dengan
kisah-kisah lain dalam Alkitab.
Bagaimana kita dapat
memahami Kitab Mazmur,
kitab para nabi, Kitab Taurat,
surat-surat dalam Perjanjian
Baru, terlebih Kitab Wahyu?
Tentunya diperlukan alat,
metode, atau perangkat tafsir
yang benar supaya kita dapat
menggali arti atau makna
firman Tuhan. Penafsiran yang
salah berpotensi menimbulkan
penyesatan. Panduan Lengkap
Penafsiran Alkitab Perjanjian
Lama dan Perjanjian Baru
menawarkan perangkat tafsir
yang bisa digunakan oleh kaum
awam sekalipun. Dengan

metode ilmiah-eksegetis
sederhana yang disertai
dengan contoh-contoh, buku ini
menolong Anda untuk
"membedah" teks-teks Alkitab.
Di dalamnya memuat dasardasar dan metode penafsiran
untuk berbagai jenis teks
dalam Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru. Dengan
demikian, Anda akan dapat
memahami firman Tuhan
dengan lebih mendalam. Selain
itu, buku ini juga bermanfaat
untuk menyusun khotbah atau
renungan.
Tabloid Reformata Edisi 89
Agustus Minggu II 2008 Yayasan Pelayanan Media
Antiokhia (YAPAMA)
2008-08-15
Pedoman Penafsiran Alkitab
Injil Yohanes - Dr. Barclay M.
Newman 2019-01-22
This is an adaptation from
English version into Indonesian
by Indonesian Bible Society
and Yayasan Karunia Bakti
Budaya Indonesia
Pelajaran Hayat Keluaran
(11) - Witness Lee 2020-02-03
PPA Kitab Keluaran - Noel D.
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Osborn dan Howard A. Hatton
2020-01-08
PEDOMAN PENAFSIRAN
ALKITAB KITAB KELUARAN
Lembaga Alkitab Indonesia
bersama Yayasan Karunia Bakti
Budaya Indonesia (Kartidaya)
menerbitkan sebuah Buku
Pedoman Penafsiran Alkitab
Kitab Keluaran. Buku ini
adalah hasil adaptasi dari buku
yang berjudul A Handbook on
Exodus, karya Noel D. Osborn
dan Howard A. Hatton, yang
diterbitkan oleh Perserikatan
Lembaga-lembaga Alkitab
Sedunia (United Bible Societies
– UBS). Tujuan utama
penerbitan buku ini ialah untuk
membantu para penerjemah
Alkitab melakukan tugas
mereka sebaik-baiknya. Perlu
kami garis bawahi bahwa buku
ini adalah suatu karya
adaptasi, bukan terjemahan
langsung. Tujuan utamanya
ialah untuk membantu para
penerjemah, khususnya di
Indonesia, melakukan tugas
mereka sebaik-baiknya.
Walaupun demikian, buku-buku
yang diterbitkan dalam seri ini
bermanfaat juga bagi mereka
yang ingin mempelajari isi

Alkitab.
Kerajaan (1) - Witness Lee
2019-11-20
Keagungan dan Keindahan
Rohani - Muriwali Yanto
Matalu
KEAGUNGAN DAN
KEINDAHAN ROHANI (78
hlm), ISBN:
978-602-14180-1-7. Membahas
mengenai
kerohanian/spiritualitas Kristen
yang sejati.
Hari-Hari Penuh Misteri - Tri
Budhi Sastrio 2020-12-04
Begitulah, semua hari bisa saja
terasa abu, putih, agung, suci,
mulia, hening dan cahaya,
bahkan bisa saja terasa
kombinasi antar semua label
ini. Entah kombinasi dua atau
tiga, empat atau lima, enam
atau tujuh, pendek kata semua
label sejatinya dapat digunakan
dan tetap punya makna.
Semoga apa yang abu, yang
putih, yang agung, yang suci,
yang mulia, yang hening, dan
yang cahaya, dapat menjadi
sarana bagi keselamatan jiwa
kita, keselamatan jiwa semua
orang, seperti tujuan utama
Tuhan kala berkenan turun ke

11/14

bumi atas titah BapaNya.
Yesus Tuhan Yang Melayani Frans P. Tamarol 2021-07-22
Kitab-kitab Injil memiliki
keunikan masing-masing.
Tujuan utama penulisan Injil
Markus adalah menyatakan
Yesus sebagai Anak Manusia,
Anak Allah, dan Juruselamat
setiap orang yang percaya.
Markus memaparkan Tuhan
Yesus sebagai Tuhan yang
melayani. Dia memedulikan
umat-Nya yang tersisihkan dari
dunia ini. Hal ini ditunjukkan
Markus melalui tulisannya
yang menekankan pelayananNya kepada orang-orang yang
tersisihkan. Buku ini
merupakan seri pelajaran Kitab
Injil Markus yang ditulis secara
praktis dan sederhana. Hal ini
membuat buku ini mudah
dimengerti oleh siapa pun.
Buku ini disiapkan secara
khusus bagi jemaat umum,
tetapi juga sangat bermanfaat
bagi semua hamba Tuhan,
dosen dan mahasiswa theologi,
dan semua orang yang rindu
mengenal Tuhan lebih dalam.
Pedoman Penafsiran Alkitab
Injil Markus - Dr. Robert G.
Bratcher 2019-01-17

This is an adaptation from
English version into Indonesian
by Indonesian Bible Society
and Yayasan Karunia Bakti
Budaya Indonesia
Teologi PAK, Metode Dan
Penerapan Pendidikan Kristen
Dalam Alkitab - Harianto GP,
Th.M., M.Pd.K. 2021-02-18
"Didiklah orang muda menurut
jalan yang patut baginya, maka
pada masa tuanya punia tidak
akan menyimpang dari pada
jalan itu" (Ams. 22:6). Bagi
orang Yahudi, pendidikan
adalah segala-galanya
(kebanyakan orang pandai di
dunia berasal dari Yahudi).
Pendidikan adalah suatu
perintah Allah untuk manusia.
Keberhasilan dalam proses
pendidikan tidak sepenuhnya
bergantung pada pengajar,
tetapi juga metode yang
digunakan, dan peserta didik
dengan karakter yang
dimilikinya. Manajemen
(kurikulum) juga tidak kalah
penting dalam mencapai
keberhasilan dalam
pembelajaran. Semua hal
tersebut adalah penunjang
keberhasilan dalam proses
belajar mengajar. Buku ini
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memberikan penjelasan,
pemahaman yang luar biasa
mengenai metode
pembelajaran yang efektif,
mudah, dan berdampak, baik
bagi pengajar/pemimpin gereja
maupun bagi peserta
didik/jemaat. Bacalah buku ini
karena buku ini dapat
memberikan manfaat yang baik
bagi pengetahuan Anda
tentang metode-metode,
menganalisis dan mengevaluasi
dalam menerapkan cara
mengajar yang baik dan
berkualitas, yang akhirnya
menghasilkan alumni-alumni
yang berkualitas.
The Revelation of Law in
Scripture - Patrick Fairbairn
1869

dengan penulisan Perjanjian
Lama yang memakan waktu
sampai ribuan tahun. Artinya,
penulisan satu kita dengan
kitab yang lainnya mempunyai
jarak dan waktu yang sangat
Panjang. Hal ini sangat
menolong kita dalam
memahami dunia perjanjian
baru karena dapat menjajarkan
peristiwa sejarah pada masa
itu dengan apa yang tercatat
dalam Perjanjian Baru.
Pokok-pokok Penting dalam
Alkitab (10) - Witness Lee
2019-12-23

Mengenal Dunia Perjanjian
Baru - Jonar T.H. Situmorang
2021-07-22
Maksud penulisan buku ini
adalah mengantar para
pembaca mengitari seputar
dunia Perjanjian Baru, yang
terjadi ribuan tahun lalu. Jika
ditelusuri dari segi penulisan,
PB hanya ditulis dalam kurun
waktu yang singkat; hanya
sekitar 50 tahun. Berbeda

Pedoman Penafsiran Alkitab
Kitab Bilangan - Lénart J. de
Regt dan Ernst R. Wendland
2020-01-08
Adaptasi dari: A Handbook on
Numbers Karya: Lénart J. de
Regt dan Ernst R. Wendland
Sebagai badan yang bergerak
di bidang penerjemahan
Alkitab, kami merasakan
betapa banyaknya kesulitan
yang dihadapi penerjemah di

Tabloid Reformata Edisi 172
Februari 2014 - Yayasan
Pelayanan Media Antiokhia
(YAPAMA) 2014-02-01
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daerah-daerah dalam
mengemban tugas mereka.
Oleh karena itu, setiap bahan
yang dapat dipakai untuk
menolong mereka, sangat
penting artinya. Untuk itulah
seri Pedoman Penerjemahan
Alkitab ini diusahakan
pengadaannya. Dalam hal ini
kami sangat bersukacita,
karena kami mendapat mitra
yang berkecimpung dalam
bidang yang sama, yakni
Yayasan Karunia Bakti Budaya
Indonesia (Kartidaya) yang
berkedudukan di Jakarta. Buku
Pedoman Penafsiran Alkitab
Kitab Bilangan ini adalah hasil
adaptasi dari buku yang
berjudul A Handbook on
Numbers, karya Lénart J. de
Regt dan Ernst R. Wendland,
yang diterbitkan oleh
Perserikatan Lembaga-lembaga
Alkitab Sedunia (United Bible
Societies – UBS). Tujuan utama

penerbitan buku ini ialah untuk
membantu para penerjemah
Alkitab melakukan tugas
mereka sebaik-baiknya. Perlu
kami garis bawahi bahwa buku
ini adalah suatu karya
adaptasi, bukan terjemahan
langsung. Tujuan utamanya
ialah untuk membantu para
penerjemah, khususnya di
Indonesia, melakukan tugas
mereka sebaik-baiknya.
Walaupun demikian, buku-buku
yang diterbitkan dalam seri ini
bermanfaat juga bagi mereka
yang ingin mempelajari isi
Alkitab.
Pelajaran-Hayat Ibrani Witness Lee 2021-03-29
Pash Injil Lukas Smart Book Of Christianity
Perjanjian Baru - Lukas Adi S
2021-07-22
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