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Doa Berkat Penutup Ibadah
"Jika kau suka padaku temui aku Cho Kyuhyun!"
'Berkirim surat jauh lebih baik, aku menyukaimu Seo
Joohyun' Seorang gadis super model terjerat dan
terpesona dengan sebuah perkenalan dari seorang pria
misterius melalui sebuah surat penggemar yang menarik
hatinya terlalu dalam untuk mengenal lebih jauh siapa
pria bernama Cho Kyuhyun tersebut. Mereka saling
berkirim pesan, bermula dari sebuah perkenalan hingga
sebuah rayuan yang manis berujung erotis. Membangun
debaran intim yang sulit di mengerti seorang gadis yang
belum mencicipi dunia seks seperti Seohyun. Seohyun
yang terlalu sempurna, sulit untuk percaya pada cinta,
tertarik begitu saja hingga menggebu untuk menemui
pria misterius itu. Sedangkan Cho Kyuhyun yang
misterius, terlalu bahagia dan terlalu takut untuk bertemu
sapa dengan seorang gadis cantik nan sempurna yang
menjadi idolanya sejak delapan tahun lalu. Bagaimana
kisah mereka selanjutnya? Akankah sebuah takdir
merestui pertemuan mereka?
Buku ini dibuat bukan untuk menggantikan Buku Tata
Ibadah GKJW (sampul coklat). Tetapi buku ini sengaja
disusun dan dikhususkan sebagai panduan Penatua dan
Diaken (khususnya daur baru) dalam menyelenggarakan
pelayanan Ibadah Minggu, Ibadah KRW, Ibadah
Meditatif, kebaktian-kebaktian, dan PA. Dengan adanya
buku pegangan untuk Penatua dan Diaken ini,
diharapkan kegiatan warga dalam menggumuli Firman
Tuhan semakin baik.
“Isme” yang populer di masa ini mungkin bisa
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menjawab pertanyaan “bagaimana?” tapi tidak bisa
menjawab pertanyaan “mengapa?” Kebangkitan ilahilah sekular menghadirkan tantangan paling serius bagi
klaim-klaim mutlak dari Kristus sejak kekristenan berdiri.
Wawasan dunia Kristen tidak hanya direndahkan dan
dibuang oleh budaya modern, tapi orang-orang yang
memercayainya secara terbuka diejek sebagai sesuatu
yang tidak relevan. Dalam buku ini Ravi Zacharias dan
Vince Vitale menantang berbagai “isme” populer di
masa ini dengan menunjukkan kesalahan dari klaim
mereka dan memberi bukti yang meyakinkan bagi
kebenaran mutlak yang diwahyukan oleh Yesus. Buku ini
menyegarkan, menambah wawasan, dan penting untuk
dibaca dalam menghadapi berbagai tantangan
terpenting hari ini bagi iman Kristen. Buku ini membantu
orang yang sedang mencari iman untuk melihat klaimklaim Kristus dan memberi pengetahuan bagi orang
Kristen untuk menjelaskan mengapa mereka percaya
kalau Yesus lebih tinggi dari segala ilah lain.
The bestselling author of Christ-Centered Preaching
provides a useful and accessible resource that traces the
history of Christian worship and calls contemporary
congregations to gospel faithfulness.
Musik dan IbadahYayasan Kita Menulis
“Kalau soal penghormatan pada tradisi keagamaan, Kiai NU
dan Romo Katolik itu mirip. Tapi kalau soal guyon, kesannya
Kiai yang menang. Tapi setelah baca buku moZu ini rasanya
beliau berhasil menjebol gawang NU di masa injury time
menit ke 90+3. Skornya jadi sama kuat,” demikian ungkap
Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), Rais Syuriyah PCI Nahdlatul
Ulama, di Australia – New Zealand. “Dengan bahasa yang
mudah dicerna, Romo Andreas Zu menawarkan pesan moral
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dan spiritual yang luar biasa melalui kisah-kisah kehidupan
yang tampak biasa-biasa saja. Lelucon yang diambil dari
hidup kaum berjubah baik masa pendidikan maupun saat
berkarya membuat bibir kita tersenyum bahkan memancing
gelak tawa, mengundang budi kita berpikir, bahkan hati
tersentuh hingga kita pun dengan simpati serasa ditegur dan
diteguhkan untuk hidup lebih optimis, humoris, dan humanis,”
tambah Mgr Anton (Uskup Bandung). Kisah-kisah dalam
buku ini sebagian besar adalah kisah nyata, tentang
kekaguman betapa hidup ini menyuguhkan kekonyolan demi
kekonyolan. Tuhan tak pernah membiarkan kita bersedih.
Ada saja hiasan-hiasan kelucuan sebagai hiburan di tengah
hidup. Mencecap perjalanan yang dihiasi dengan serba-serbi
dunia tawa itu, membuat hidup terasa penuh dengan gairah.
Di saat hidup terasa kering, kisah-kisah ini hadir sebagai
oase yang menyegarkan.
On liturgy, Christianity, and social role of church in Indonesia;
volume commemorating the 60th birthday of Immanuel Victor
Tynating Simatupang, priest of Batak Protestant Christian
Church (HKBP) Tanjung Priok, Jakarta.
Isn't desire sinful and selfish? The story of each person is a
story of want—desires unmet, hopes dashed, passions
pursued and ambitions fulfilled. Jen Pollock Michel guides us
on a journey that reintroduces us to a God who purifies our
longings and gives us the desires of our hearts.
On religions, religious sects, and religious traditions in
Indonesia.
Sangat penting memperhatikan dan mempersiapkan semua
yang hal yang berkaitan dengan perbaktian yang berkualitas.
Itu dimulai dari parkiran hingga toilet, dari penerima tamu
hingga pengkotbah. Membuat acara kebaktian yang
berkulitas, bervariasi, ada inovasi tetapi tetap dalam koridor
berbakti dalam roh dan kebenaran sesuai dengan firman
Tuhan. Agar setiap anggota jemaat bergairah untuk datang
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tepat waktu dalam setiap kebaktian. Mereka merasa rugi
apabila ketinggalan satu mata acarapun, karena mereka
marasakan bahwa acara itu adalah yng berkualitas untuk
meningkatkan iman percaya mereka kepada Sang Pencipta
dan Sang Penebus. Melalui buku ini penulis mengajak semua
Pendeta, anggota majelis dan semua anggota jemaat untuk
memperhatikan dan menjaga kualitas acara perbaktian
karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang juga senang
dengan yang berkualitas. Buktinya, dihari keenam penciptaan
setelah Dia menyelesaikan penciptaan, Kejadian 1:31: “Maka
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat
baik…” Berkualitas.

Dari kota yang terbilang pelosok di Sulawesi Selatan
(Palopo), Ernesto kecil telah bercita-cita menjadi
seorang perwira. Gagal pada tes pertama masuk
Akabri tidak lantas membuat anak yang dijuluki
Lindo Lotong (muka hitam dalam Bahasa Toraja) ini
menyerah. Berkat doa dan ketekunan, di tahun
berikutnya ia berhasil masuk Akademi Kepolisian
(Akpol). Kariernya sebagai perwira pertama terbilang
cemerlang. Sebagai anggota Reserse ada begitu
banyak kasus besar yang pernah diungkapnya.
Antara lain: kasus bom Medan, 1 ton ganja,
perampokan menggunakan senjata api dan
pembunuhan mutilasi. Sayang, kariernya yang
tengah bersinar itu nyaris redup bahkan mati
lantaran pemahaman jiwa korsa yang keliru. Ia
kemudian terbelit kasus hukum hingga tingkat
Mahkamah Agung. Bagaimana ia bangkit dan
menyambut mukjizat demi mukjizat dalam hidupnya?
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Saat buku ini ditulis, Ernesto sedang menempuh
pendidikan S3 di Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang sekaligus di Sespimmen
Polri (Dikreg 60), suatu jenjang pendidikan yang
sangat didambakan oleh para perwira lulusan Akpol
dan terbilang sangat sulit untuk diraih.
Alternative liturgies for all sundays and principal
feasts of Batak Protestant Christian Church,
Indonesia.
Buku ini berisi aneka ibadat seputar kelahiran, orang
sakit, kematian, peringatan arwah, dan syukur.
Sangat membantu bagi para prodiakon untuk
memberikan pelayanan ibadat kepada umat.
SINOPSIS Bercinta dan berdialog dengan Allah?
Bagaimana caranya bercinta dan berdialog dengan
Allah, sedangkan Allah tidak dapat dilihat.
Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang tidak dapat
kita lihat kewujudannya? Penulis menghraikan
pernana kalbu dan hati untuk berdialog dengan Allah
melaui pelbagai amalan. Yang penting amalan
tersebut dapat kita sempurnakan dengan sepenuh
hati atas nama cinta kepada Allah.
Dalam mempelajari sejarah gereja tidak sematamata hanya menghafal tokoh dan tanggal peristiwa,
atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Inilah yang
membuat sebagian orang kurang tertarik dalam
belajar sejarah, khususnya sejarah gereja. Akan
tetapi tidak perlu putus asa. dengan membaca buku
ini, tentu Anda akan menikmati isi buku tersebut.
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Sejarah memang tidak dapat diubah lagi, tapi dari
sejarah itu bisa menjadi pembelajaran atau evaluasi
diri untuk lebih baik lagi. Itulah yang boleh saya
sebutkan di sini dalam mempelajari sejarah gereja.
Bila melihat rentetan sejarah gereja, ada masa sulit,
tekanan dan masa jaya pula. Tidak selamanya
suram dan dianiaya. Ada saatnya menuai dengan
apa yang sudah ditabur. Pada masa sesudah Yesus
naik ke surga, para murid-murid Yesus dan pengikut
Kristus, banyak yang mengalami aniaya. Seolaholah makin suram rasanya. Tidak ada kesempatan
untuk bernapas. Siksaan demi siksaan datang
secara beruntun. Namun di situlah gereja sebagai
tubuh Kristus diuji. Ia bagaikan emas yang berada di
perapian yang sangat panas. Semakin dibakar justru
terlihat sinar yang berkemilauan. Mengapa? Karena
yang diuji itu adalah emas murni.Jika jemaat Tuhan
memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan, maka
tidak takut dalam menghadapi berbagai tantangan
dan rintangan. Ada ungkapan yang berkata,
“Semakin dibabat semakin merambat. Patah
tumbuh hilang berganti. Mati satu tumbuh seribu.”
Jika slogan ini menjadi dasar bagi gereja, apapun
yang terjadi pasti terus maju dan melangkah dengan
iman, yang akhirnya membawa kemenangan.
Home is our most fundamental human longing. Jen
Pollock Michel connects that desire with the story of the
Bible, revealing a homemaking God with wide arms of
welcome—and a church commissioned with this same
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work. Keeping Place offers hope to the wanderer, help to
the stranded, and a new vision of what it means to live
today longing for eternal home.
Worship service of Gereja Masehi Injili Minahasa; a
Protestant Church in Sulawesi Utara Province.
Tabloid Reformata Edisi 180 Oktober 2014
History and development of Methodist Church of
Indonesia; collected articles.
Buku ini dapat membantu kita untuk mengerti tentang
Trinitas secara sederhana dan meneguhkan iman kita
tentang kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan
tuduhan-tuduhan atas Keallahan Yesus Kristus dan Roh
Kudus.
“Allah menetapkan khotbah dalam ibadah sebagai salah
satu cara yang dahsyat dalam menggenapi tujuan utamaNya di dunia.” — JOHN PIPER John Piper memberikan
sebuah pernyataan yang meyakinkan dalam buku ini
mengenai tujuan berkhotbah. Khotbah bukan hanya
sebuah penjelasan atas teks Alkitab, tetapi juga sarana
untuk membangkitkan ibadah dengan menjadi ibadah itu
sendiri. Khotbah orang Kristen adalah mukjizat yang
ditentukan Allah untuk membangkitkan tindakan melihat,
menikmati, dan menunjukkan kemuliaan Kristus secara
supranatural. Dimurnikan melalui pengalaman
berkhotbah dan mengajar selama empat puluh tahun,
Piper menunjukkan kepada para pengkhotbah tentang
bagaimana dan apa yang harus disampaikan dari Firman
Allah, sehingga tujuan Allah di bumi dapat diwujudkan
melalui khotbah yang sarat dengan Alkitab, meninggikan
Kristus, dan berpusat kepada Allah — dengan kata lain,
expository exultation.
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Bahan ajar ini menampilkan pribadi Paulus, skema suratsurat Paulus dan warisannya atau pengalaman hidup
Paulus bersama Yesus Kristus.Buku ini diperuntukkan
bagi mahasiswa yang mendalami Kitab Suci dan
Teologi.
Serial khotbah ini adalah Khotbah yang pernah
disampaikan dalam rangka Jubileum 25 Tahun HKBP
Maranatha Rawalumbu 2013. Renungan-renungan ini
cocok untuk bahan khotbah dan permenungan di
keluarga dan persekutuan.
Christian perspectives on ancestor worship in Minahasa,
Sumba, Batak, and Korea, and their impact on Christian
missions; research.
“DENGAN BERTOBAT DAN TINGGAL DIAM, KAMU
AKAN DISELAMATKAN.” Undangan untuk retret tidak
pernah tidak menjadi kesempatan yang begitu radikal,
sangat relevan, amat diperlukan dan disambut gembira.
Hal ini bukanlah suatu kemewahan, tetapi sebuah
kebutuhan dalam kehidupan rohani. Pendiri
Transforming Centre dan pengarah rohani yang
berpengalaman, Ruth Haley Barton, dengan lembut akan
membawa kita ke dalam retret yang merupakan tindakan
penting yang mengantar kita kepada Tuhan. Didasarkan
dari praktik dan pengalamannya sendiri dalam
memimpin ratusan retret bagi orang lain, ia akan
membimbing Anda menjelajahi retret yang sangat
personal. Anda akan menemukan bagaimana berkata ya
atas undangan Tuhan yang menarik menuju
kemerdekaan dan penyerahan diri yang lebih besar.
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