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Satu Injil Tiga Pekabar
Pengadjaran pendek Jesus elmeseh
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,
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dan mendorong mereka untuk merenungkan Firman Tuhan, mengerti akan Firman
Tuhan dan melakukan Firman Tuhan.

Menguak isolasi, menjalin relasi
Pengajaran Para Rasul
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.

Perbandingan agama Kristen dan Islam [oleh] H. M. Arsjad
Thalib Lubis
Suluh
Kitab Galatia, Efesus dan Kolose
(Die zehn gebote, das Vater unser, und der Glaube etc.
malaiisch mit arabischer Schrift. 2. Ausg.)
Kitab Roma
Guide into five documents which form the unity of the Christian churches in
Indonesia.

Kitab bebrapa Masmoer, Tahlil indjil, dan Njanji-an akan di
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pakekan dalam pekoempoelan orang Mesehi (Kristen).
Ichticar pengadjaran agama Mesehi
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.

JOURNEY OF THE INNOCENT
Soerat Moses jang pertamd namanja Kadjadiän-Genesis.
Tersalin deri bahasa Ibrani. [Translated by N. M. Ward.]
Keadilan Dan Perdamaian
Catholics in Indonesia, 1808-1942
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.

Kebatinan dan Indjil
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Dalam kemantapan kebersamaan menapaki dekade penuh
harapan
Aku Percaya
GAVAʻ
Kutahu Yang Kupercaya
Konfensi-konfensi Gereja Lutheran
Christian theology in facing the modern world.

Pĕngadjaran agama
Buku Pelajaran, Tingkat 3: Dua Roh — Roh Ilahi dan Roh Insani
Karl Barth
Injil Markus
Kitab bebrapa masmoer, tahlil-Indjil
Injil Yohanes
Tabloid Reformata Edisi 183 Januari 2015
Kitab Tai hak-Tiong iong
Ichticar Hikajat Gredja
Perihal Allah Tritunggal
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Penghibur sedjati
Kitab mazmoer, dan njanjian indjil akan dipakeiken dalam
perhimpoenan orang mesehi di tanah Hindija-Nederland
Runtut Pijar
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 sungguhsungguh 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.

Horison
Buku ini adalah buku yang ketiga dari seri buku pelajaran ini. Buku ini berdasarkan
dan dikutip dari tulisan-tulisan Saudara Watchman Nee dan Saudara Witness Lee.
Alkitab mewahyukan bahwa Allah Bapa adalah perencana, Allah Putra perampung,
dan Allah Roh penerap semua yang telah Dia rencanakan dan rampungkan. Dalam
buku pelajaran ini kita akan melihat rincian perkara Roh adalah penerap. Ini adalah
Roh yang almuhit, pemberi-hayat yang membuat Allah Tritunggal begitu riil dan
dapat dialami oleh kita. Kita juga akan melihat kunci vital untuk menikmati Roh
yang almuhit ini: roh insani. Roh insani adalah butir strategis dari keselamatan
penuh Allah. Penyaluran ilahi dimulai dengan kelahiran kembali roh kita dan
berlanjut dari roh kita ke dalam jiwa kita dalam proses pengudusan dan
transformasi. Roh kita adalah tempat kediaman Roh Allah! Roh ilahi adalah
menakjubkan dan tersedia, tetapi jika kita tidak mengenal roh insani kita, Dia
sangat sulit dialami.
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Kamoeliaän Toehan
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.

Kitab Mazmoer, dan Njanjian Indjil akan dipakeiken dalam
perhimpoenan orang mesehi di tanah Hindia-Nederland
Sejarah Perkembangan Pemikiran Ii (yohanes Amos Comenius)
A Catechism of the Christian Religion for the use of the
Missions of the Church in Borneo. Eng. and Malay
Pengajaran Agama Kristen
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