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MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK TUHAN : SEBUAH …
SEBUAH RENUNGAN David Hartono PENDAHULUAN Pagi hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar jam 6:12, seusai hanya karena anugrah Tuhan
kita dapat memberi sesuatu yang adalah lebih bahagia dari pada seorang budak yang tak mempunyai masa depan yang cerah Mereka dapat
direnggut jiwanya tanpa
21 MEI 2018 RENUNGAN KELUARGA ALLAH
Kondisi keluarga yang sudah tidak harmonis membuat Putri tidak betah berlama-lama di rumah Setiap pagi, ia bangun lebih pagi untuk segera
berangkat ke kantor Ia lebih memilih untuk tiba lebih cepat dari jam kerjanya dan juga pulang lebih larut, daripada harus menghabiskan waktu,
bahkan hanya satu jam lebih
Wanita yang Kreatif (Sebuah Renungan Memperingati …
segala sesuatu buat anak-anaknya sehingga anak itu akan mengatakan ibuku itu baik sekali Tetapi ibu yang berhasil ia bukan hanya memberi segala
sesuatu yang baik buat anak-anaknya , tetapi ia juga akan mendidik anak-anaknya terutama dalam hal takut akanTuhan
5-renungan-stigmata-4.txt Mukjizat-Mukjizat Sesudah ...
tidur Pada pagi harinya, ketika ibunya pergi untuk mengambil anak itu dari tempat tidurnya, ia melihat perban-perban sudah terbuka dan anak itu
ternyata sudah sembuh sama sekali, seakan-akan tidak pernah sakit Di tempat luka itu tumbuh daging yang berbentuk mawar merah, yang lebih
merupakan tanda mukjizat
06 JANUARI2019 RENUNGAN KELUARGA ALLAH
RENUNGAN KELUARGA ALLAH HARI 1# MEMASUKI TAHUN 2020 DENGAN POLA PIKIR YANG BENAR BACAAN HARI INI Ulangan 33:1-3
RHEMA HARI INI Ulangan 33:3 Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah
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mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu
17 SEPTEMBER 2018 RENUNGAN KELUARGA ALLAH
sesuatu apa pun yang tersembunyi dari pengamatan-Mu Engkau tidak sedang melupakan kami dan hendaknya kami pun tidak melupakan
penyertaan-Mu yang setia dalam hidup kami Kami percaya, Kairos-Mu untuk melawat hidup kami akan segera tiba, dan Engkau pun akan membawa
kami ke level yang lebih tinggi lagi Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin”
Renungan Minggu, Renungan Minggu, 24224424 …
Renungan Minggu, Renungan Minggu, 24224424 MaretMaretMaret 201320132013 kehidupan kita dikatakan lebih menyukai kegelapan, karena
perbuatan-perbuatan kita yang jahat (Yoh 3:16-19) Apakah aku mengasihi ALLAH dengan segenap hati dan dengan segala sesuatu yang ada padaku
dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, seperti mendewaRenungan Minggu, 04 Januari 2015
Renungan Minggu, 04 Januari 2015 “SamSung S5” (Sambut Sungguh-sungguh, Sehati, Syukur, Sepakat, Sejalan, Selamat) Pagi ini, tentunya sangat
berbeda dengan pagi minggu lalu; pagi ini atmosfer gairah pergi ke gereja tidak setinggi dan sedahsyat minggu lalu, yang masih dalam suasana natal
dan menyambut tahun baru Ya, sepertinya
RENUNGAN HARIAN MASA PRAPASKAH JENJANG SMP …
Renungan harian ini disusun sesuai kalender liturgi Dengan sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini,
Anda, penarik becak yang miskin ini telah menyumbang lebih dari $ 53000 atau sekitar Rp 500 juta untuk anak-anak miskin
RENUNGAN 1 Rahasia Menjadi 2 - WordPress.com
Ayah yang meminjamkan ‘mulutnya’ 70 persen dan ‘kuping’nya 30 persen saja Keempat, lakukan jangan delegasikan Ada banyak hal penting yang
terjadi antara ayah dan anak Seperti ketika anak bangun pagi dan ketika anak mau tidur Ini adalah dua waktu yang sebaiknya tidak boleh
didelegasikan kepada orang lain
Pertama - Gereja Mawar Sharon
orang-orang yang bangun pagi hari cenderung lebih sehat dan bahagia serta memiliki indeks massa tubuh lebih rendah Dalam Mazmur ini, Daud
menggambarkan tentang keindahan hidup sebagai orang berimanMazmur ini berisi doa dan pernyataan iman Doa dipanjatkan pada pagi hari Saat
seseorang bangun tidur di pagi hari, saat itulah dimulai hari
Renungan - Perkantas
ujan yang turun dengan lebat tak menghalangi siswa, mahasiswa, dan alumni untuk menghadiri Ibadah Paskah Perkantas 2016 pada hari Sabtu sore,
tanggal 9 April 2016 lalu Aula FE UKI Cawang yang menjadi tempat pelaksanaan Paskah Perkantas 2016 terisi penuh oleh lebih dari 800 hadirin
Tema yang diambil oleh panitia tahun ini adalah “Resurrection
25 NOVEMBER 2019 RENUNGAN KELUARGA ALLAH
melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa RENUNGAN Selain hati yang keras,
KERAGUAN adalah MUSUH BESAR IMAN “Kapten, mereka lebih banyak daripada yang kita duga Apa yang harus kita lakukan?” Tanpa keraguan,
sang kapten menjawab, “Jangan
e-Buku - SABDA.org
Buku yang saya baca rata-rata memiliki 250 -- 300 halaman Beberapa buku ada yang lebih tebal dan beberapa lainnya lebih tipis Saya membaginya
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per 40 halaman dalam sehari, yang akan saya baca sejak pagi supaya saya bisa menyelesaikannya Ini adalah target yang mudah dan bisa diatur, tidak
seperti target yang mengerikan untuk
Cover Kumpulan Doa - IMAN sejati
Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun juga Meski yang terlihat di depan kami begitu buruk, tidak menjanjikan masa depan yang baik,
namun Engkau dapat mengubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari yang suram menjadi cerah Di balik pintu - pintu yang tertutup, pasti ada
celah yang Kau bukakan
TAHUKAH - Amazon Web Services
topik yang tak lekang oleh waktu ini Di tengah dunia yang demikian, kami berharap kamu akan diberkati saat membaca buklet renungan 21 hari
yang ada di tanganmu sekarang, dan menemukan apa sebenarnya makna persahabatan dan cinta yang sejati Kompilasi renungan ini terdiri dari
beberapa bagian, masing1|t
komputer, bahkan Facebook dan YouTube Terkadang ha l-hal yang tidak buruk dalam dirinya sendiri, seper ti Facebook dan YouTube, bisa
menghabiskan banyak waktu kita M engesampingkan segala sesuatu yang mungkin sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk
menghabiska nnya dengan Tuhan
RENUNGAN : Sabtu - Minggu, 17 18 Pebruari 2018
RENUNGAN : Sabtu - Minggu, 17 – 18 Pebruari 2018 Bacaan : Matius 23 : 1 - 36 TAHU PERBUATAN BAIK, TAPI TAK MELAKUKAN “Sebab itu
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka
Jika membutuhkan lebih banyak informasi mengenai GKI Muntilan
Ayat-ayat ALKITAB untuk Kehidupan Sehari-hari
bantu mereka yang belum, atau yang baru mengenal Tuhan Buku ini memuat seki-tar 500 ayat yang mudah dimengerti, tanpa kehilangan makna
yang dimaksudkan di Alkitab 6 Buku ini sangat baik untuk diberikan saat Anda mengunjungi seseorang (melakukan visitasi) Lebih baik Anda
memberikan buku ini lebih dulu, daripada langsung memberiGereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B ...
Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari padamu Kamu tahu, bahwa aku pertama kali telah RENUNGAN PAGI SEPERTI MENYAMBUT
TUHAN Bacaan Alkitab : Galatia 4 : 12-15 beriman kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama manusia Kepada Jemaat yang baru
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