I Apakah Iman Itu
Getting the books I Apakah Iman Itu now is not type of inspiring means. You could not isolated going later book
amassing or library or borrowing from your contacts to gain access to them. This is an entirely simple means to
specifically acquire guide by on-line. This online broadcast I Apakah Iman Itu can be one of the options to
accompany you gone having new time.
It will not waste your time. receive me, the e-book will no question declare you additional concern to read. Just
invest tiny era to admission this on-line statement I Apakah Iman Itu as well as evaluation them wherever you are
now.

Pelajaran-Hayat Galatia Witness Lee 2021-01-20
Kitab Galatia, Efesus dan Kolose Tomi Yulianto,ST
2019-03-03 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
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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.
Abdullah Bin Abdul Kadir Munshi (In 2 Volumes) Hadijah
Bte Rahmat 2020-12-10 This book, Abdullah bin Abdul
Kadir Munshi, is the most comprehensive, multidisciplinary studies on Abdullah bin Abdul Kadir, widely
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known as Munshi Abdullah (1796-1854). He was a prominent
literary figure and thinker in the Malay world in the
19th century and was also an early 'pioneer' of
Singapore.The author, Professor Hadijah Rahmat, has
spent more than 25 years studying Munshi Abdullah since
her PhD studies in the School of Oriental and African
Studies (SOAS), University of London, in 1992 to date.
This book is covered in two volumes and is based on her
research conducted using unexplored primary sources at
several missionaries' archives at SOAS, London, Houghton
Library, University Harvard, Library of Congress, Leiden
University, KITVL, Holland, and the Perpustakaan
Nasional Indonesia, Jakarta.The book consists of
numerous academic papers presented at the regional and
international seminars, and also published in
international journals and as chapters of books. Besides
academic papers, the excerpt of play titled Munsyi,
sketches, poetry, and song, and interviews by the
national media are also included.This book provides new
insight into Abdullah's life, backgrounds, writings, his
influences and legacies and the reactions and thought
provoking views of the western and eastern scholars on
Abdullah. The book is indeed the key reference for
studies on Munshi Abdullah, Malay literature, and the
history of Singapore, Malaysia, and colonialism in
Southeast Asia.
100 GREAT STORIES OF MUHAMMAD AHMAD ROFI USMANI
Yesus Nazaret Vs Yesus Makam Talpiot Ir.Harold Lolowang,
M.Sc 2021-07-22
Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Karmawan
2021-11-10 uku ini merupakan buku ajar untuk melengkapi
sarana dalam upaya memberikan informasi tentang
Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi dan
khalayak umum, selain itu juga dapat digunakan untuk
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membantu mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah
“Pendidikan Agama Islam”. Penyusunan buku ini telah
disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari
mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berdasarkan
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah
Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, karena itu buku
ini disusun sedemikian rupa supara para pembaca dapat
mengikutinya tahap demi tahap dan dapat mengetahui
informasi terbbaru seputar pendidikan dan menambah
wawasan terkait pendidikan agama Islam
A Catechism of the Christian Religion ... for the use of
the Missions of the Church in Borneo. Eng. and Malay
Francis Thomas MACDOUGALL (Bishop of Labuan.) 1868
Generous Justice (Keadilan yang Murah Hati) Timothy
Keller 2021-10-01 Di dalam masyarakat sekuler sudah
menjadi anggapan umum bahwa Alkitab merupakan salah satu
penghalang terbesar dalam melakukan keadilan. Bukankah
Alkitab penuh dengan pandangan yang kuno? Bukankah
Alkitab mendukung perbudakan? Mengapa meminta bimbingan
dari Alkitab mengenai cara mewujudkan masyarakat yang
lebih adil? Tapi Timothy Keller menantang berbagai
stigma dan keyakinan ini, lalu menyajikan Alkitab
sebagai sumber mendasar untuk mempromosikan keadilan dan
belas kasih bagi mereka yang membutuhkannya. Dalam buku
ini, dia menjelaskan suatu kehidupan yang adil, yang
dihasilkan oleh pengalaman kasih karunia: keadilan yang
berbelas kasih, keadilan dari kasih karunia. Buku ini
menawarkan pemahaman baru tentang keadilan modern kepada
para pembacanya dan bermanfaat bagi orang beriman maupun
yang skeptis.
Murtadha Muthahhari Mengapa kita Diciptakan Murtadha
Muthahhari
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Saudari yang Tepat (4) Witness Lee 2021-03-03 Buku ini
khusus disusun untuk keperluan para saudari dalam hidup
gereja, membahas tentang kedudukan, kehidupan,
pelayanan, fungsi saudari, dan hal-hal lainnya buku ini
terdiri atas 21 berita, dikutip dari berita-berita yang
disampaikan oleh Watchman Nee dan Witness Lee
Tafsir al-Munir Jilid 5 Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili
2021-10-04 Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir
terbaik yang pernah miliki umat Islam era modern. Buku
best seller di Timur Tengah dan negara-negara Jazirah
Arab ini talah menjadi rujukan dalam setiap kajian
tafsir majelis ilmu. Tafsir al-Munir ini mengjaji ayatayat Al-Qu’an secara komprehensif, lengkap dan mencakup
berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan
dan penetapan hukum-hukumnya diseimpulkan dari ayat-ayat
Al-Qur’an dengan makna yang lebih luas dengan disertai
sebag turunnya ayat, retorika, sintaksis, serta aspek
kebahasaan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan
kandungan setiap surah secara global dengan
menggabungkan dua metode, yaitu riwayat dari hadits Nabi
dan perkataan para salafussaleh serta secara akal yang
sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Buku tafsir ini
terdiri dari 15 jilid yang telah diterbitkan. Buku
tafsir ini memiliki beberapa keungggulan dan
keistimewaan, antara lain sebagai berikut. 1. Metode
penyusunan tafsirnya menggunakan tafsir bil ma’tsur dan
tafsir birra’yi 2. Memuat penjelasan kandungan ayat
secara terperinci dan menyeluruh 3. Menjelaskan sebab
turunnya ayat 4. Dalam setiap pembahasan ayat yang
diperincipenjelasannnya dari segi qira’at, I’rab,
balaghah, dan mufradat lughawiyyah 5. Dalam penafsiran
ayat,merujuk dan berpedoman pada kitab-kitab induk
tafsir dengan berbagai manhajnya 6. Menghapus riwayatriwayat israiliyat [Gema Insani]
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A Catechism in the Malay Language, printed in Roman
characters: edited by G. H. W. George Hendrik Werndly
1732
Jihad Mardina Fida Rohani 101-01-01 Mardina… anak yang
tidak dikehendaki oleh Datuk Iskandar dan Datin Marisa.
Tanpa kasih sayang ibu dan ayah, gadis itu hanyut dalam
godaan iblis laknatullah. Lima tahun di kota London menemukan dia dengan Siti Fatimah. Wanita mualaf itu telah
memalu fikirannya tentang makna hidup dan dan kenikmatan
mencintai ALLAH Rabbul Alamin. Dia pulang ke tanah air
dengan azam untuk membawa keluarganya yang miskin iman
tapi mewah dunia kembali ke jalan yang benar. Namun,
pelbagai rintangan dan fitnah terpaksa dihadapinya.
Walaupun kadangkala pegangannya goyah, jihadnya kepada
Yang Satu tetap diteruskan. Bayangan kekuatan Siti
Fatimah menjadi obor pada setiap kesedihannya.
Komunitas Bumi : Etika Bumi Larry L.rasmussen 2010
Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah Arif Zamhari
2021-01-29 Persoalan teologi dalam Islam pada awalnya
dipicu oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam
lapangan politik. Agak aneh kiranya jika dikatakan bahwa
dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama kali
timbul adalah dalam bidang politik. Tapi persoalan
politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi.
Tema teologi yang pertama kali muncul adalah persoalan
tentang siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir
dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa
yang masih dalam Islam. Terhadap persoalan di atas,
Khawarij melihat bahwa mereka yang terlibat dalam tahkim
itu adalah kafir dalam arti telah keluar dari Islam.
Karenanya wajib dibunuh. Sementara itu, Murji’ah
mengatkan bahwa orang yang berdosa besar itu tetap
mukmin. Adapun dosa mereka terserah Allah untuk
mengampuni atau tidak mengampuninya. Mu’tazilah sebagai
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aliran ketiga mengatakan bahwa orang yang berdosa besar
itu bukan kafir dan bukan mukmin, melainkan mengambil
posisi tengah (al manzilah bain al manzilatain).
Persoalan dosa besar ini kemudian berkembang menjadi
persolan mengenai hakekat iman. Apakah iman itu
melibatkan amal atau sebatas pada tasdiq saja. Pada masa
itu, tema seputar iman ini, menjadi kajian teologis yang
menarik perhatian aliran-aliran kalam dalam Islam.
Sebagai seorang pemikir muslim, Abu Hanifah juga
terlibat dalam pengkajian serius dalam persoalan iman.
Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
konsep iman menurut imam Abu Hanifah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakikat iman
menurut Abu Hanifah, bagaimana hubungan antara iman dan
amal, apakah iman itu dapat bertambah dan berkurang dan
apakah iman itu diciptakan ? Setelah mengetahui beberapa
beberapa pemikiran Abu Hanifah tentang konsep iman di
atas, buku ini berusaha untuk melihat sampai sejuh mana
persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Hanifah tentang
konsep iman itu apabila dibandingkan dengan aliranaliran kalam, baik yang muncul sebelum ataupun sesudah
Abu Hanifah. Analisa perbandingan ini ternyata
menunjukan bahwa Abu Hanifah memiliki pemikiranpemikiran kalamnya sendiri jika dibanding dengan aliran
kalam sebelumnya (Khawarij dan Murjiah). Sementara itu
aliran kalam yang muncul sesudah Abu Hanifah banyak yang
mengacu kepada pemikiran-pemikiran kalamnya, terutama
dari kalangan Maturidi Samarkand.
Membuka Tirai Kegaiban Jalaluddin Rakhmat 2008-01-01
Pada suatu hari ada seseorang mendatangi Nabi Muhammad
Saw., kemudian berkata, "Ya Rasulullah, pada Hari Kiamat
ingin sekali aku dikumpulkan dalam cahaya." Rasulullah
pun bersabda, "Janganlah engkau menzalimi siapa pun.
Engkau akan dikumpulkan di Hari Kiamat nanti di dalam
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cahaya." Ketika Rasulullah Saw. ditanya, "Amal apa yang
paling utama?" Beliau menjawab, "Seutama-utama amal
ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang
beriman, yaitu dengan melepaskannya dari rasa lapar,
membebaskannya dari kesulitan, dan membayarkan utangutangnya." Itulah sebagian riwayat, yang dikutip dari
kitab-kitab hadis, yang disajikan dan diulas dengan
indah oleh Jalaluddin Rakhmat dalam buku ini. Melalui
pendekatan sufistik (tashawwuf), penulis berusaha
menunjukkan kepada para pembaca bagaimana menyesuaikan
diri kita dengan perintah-perintah Allah (muwafaqah),
bagaimana menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah
Saw., para imam yang suci, dan saling menyayangi di
antara sesama hamba Allah (munashahah), bagaimana
membantah tuntutan hawa nafsu (mukhalafah), serta
bagaimana memerangi setan (muharabah). Sebuah buku yang
ditulis dengan cara pendekatan yang unik dari seorang
cendekiawan Muslim terkemuka. [Mizan, Pustaka, Agama,
Religion, Indonesia]
Aku Percaya Akan Mukjizat Katheryn Kuhlman 2021-01-08 Di
dalam buku ini terdapat beberapa kisah yang paling luar
biasa yang pernah ditulis — peristiwa peristiwa yang
sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan dua puluh satu
laki-laki, perempuan dan anak-anak yang telah
disembuhkan oleh kuasa iman dari penyakit-penyakit yang
secara kedokteran tidak dapat diobati.
Success Through Excellent Spirit Jarot Wijanarko
2021-07-19 Orang sukses adalah orang yang memiliki roh
yang berbeda dengan rata-rata orang kebanyakan. Contoh
dalam Alkitab, Yosua dan Kaleb memiliki "roh luar biasa"
atau spirit of excellence. Jiwa mereka lain dari yang
lain. Bukan kelainan jiwa, melainkan jiwa mereka
berbeda. Itulah sebabnya mereka dipilih oleh Tuhan untuk
memimpin umat-Nya masuk ke tanah Kanaan. Anda juga bisa
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memiliki roh yang luar biasa ini sebab Roh itu ada dalam
hidup Anda ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat pribadi. Roh ini nyata ada dalam hidup Anda
jika Anda hidup di jalan Tuhan, yaitu ketika Anda hidup
dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Lewat karyanya
ini, penulis berbagi kisah-kisah pribadinya dengan Roh
yang luar biasa sehingga ia meraih sukses dan hidupnya
berdampak pada orang lain. Pada gilirannya, Anda pun
akan terinspirasi oleh kisah-kisah sukses mereka dan
meraih kesuksesan Anda sendiri dengan Roh luar biasa
tersebut.
Love You Forever NIA REIYA Aku tak pernah rasa bahagia
dalam hidupku. Aku berharap ibu dapat menerimaku sebagai
anaknya. Aku juga berharap dapat meraih cinta suamiku.
Tetapi... sanggup abang? Kenapa selalu buat Farah
begini? Abang pentingkan perempuan lain daripada isteri
abang sendiri. Farah cintakan abang dan akan tunggu
abang sampai bila-bila. – FARAH ALWANI Perempuan tak
guna. Kalau ibu kau sendiri tak terima kau sebagai anak,
jangan haraplah aku nak terima kau sebagai isteri aku.
Aku hanya cintakan Amalina. Aku tak boleh hidup dengan
perempuan yang aku tak cinta. Berambus kau dari hidup
aku! – QALIFF FAKHRUL Akhirnya aku berjaya juga
menghapuskan perempuan itu dalam hidup Rul. Rul hanya
untuk aku. Harta dia kepunyaan aku. Aku sanggup buat apa
saja untuk menghapuskan orang yang jadi penghalang
cintaku. Aku tak sanggup kehilangan Rul. – WAN AMALINA
Hidup aku musnah. Masa depan aku menjadi gelap. Aku
benci kau, Farah. Aku benci kau! Sampai bila-bila pun
aku takkan terima kau sebagai darah daging aku.
Disebabkan kaulah maruah aku tercalar. Aku benci kau! –
KALSOM
Jalan Masuk Kerajaan Surga Kalis Stevanus 2021-07-21
Tidak ada yang lebih penting dan indah daripada
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menemukan jalan kembali kepada Allah, yaitu membina
hubungan pribadi dengan Allah dan tinggal bersama-Nya.
Dan sekaranglah waktunya untuk mengenal Dia. Buku ini
menempatkan urut-urutan bagaimana karya keselamatan
Kristus diterapkan bagi orang percaya. Urutannya dimulai
dari penebusan, pertobatan, iman yang menyelamatkan,
kelahiran baru, pembenaran, pengangkatan/menjadi anak
Allah, pengudusan, ketekunan sampai akhir, dan
pemuliaan. Peristiwa kelahiran baru (regenerasi) adalah
awal dari proses suci; dan penyucian/pengudusan
merupakan kelanjutannya hingga mencapai puncaknya, yaitu
pemuliaan. Pemuliaan menjadi bagian akhir dari proses
yang menuju penyempurnaan. Buku ini dipersembahkan bagi
orang yang rindu menyerahkan hidupnya kepada Yesus
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Ringkasan Shahih Al-bukhari - Hc (new) Penyusun: Imam
Az-zabidi
TRUE BIBLICAL GRACE Erastus Sabdono 2015-06-30 Buku ini
sangat dibutuhkan guna menjawab kebutuhan pemahaman
mengenai kasih karunia yang benar, sebab telah marak
pengajaran mengenai kasih karunia yang tidak sesuai
dengan kebenaran Alkitab. Dewasa ini. beberapa gereja
dan pembicara gencar membicarakan pengajaran mengenai
kasih karunia. Di antaranya, munculnya ajaran hypergrace, double-grace, dsb. Pemahaman mengenai kasih
karunia sangat menentukan wajah kehidupan orang percaya
dalam hubungannya dengan Tuhan. Jika pembaca membaca
setiap bab dengan teliti, pembaca akan mendapat
pengertian lengkap, utuh, dan terperinci mengenai kasih
karunia. Kesalahan memahami pengertian kasih karunia
bisa mengakibatkan orang percaya menjadi tidak mengerti
tanggung jawabnya sebagai umat pilihan, sehingga mereka
tidak merespons kasih karunia secara proporsional. Hal
ini bisa berakibat fatal. yaitu keselamatan bisa tidak
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terealisasi secara benar. Oleh sebab itu, orang percaya
harus mengerti secara komprehensif kebenaran-kebenaran
dalam Alkitab yang dapat membangun pengertian kasih
karunia secara tepat. Memang tidak mudah membaca buku
yang bermuatan penjelasan doktrinal, namun penulis
berusaha menyederhanakan tulisan dalam buku ini agar
dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca dan semua orang.
Bayangan Gurauan SAYHAZS ZAILIE IRISH QIARA,zaman
remajanya tercalar dek kepedihan masa silam. Reza,
lelaki yang diharap akan menjaga seumur hidup, pergi
meninggalkannya menikahi perempuan lain. Pergi bersama
janji-janji serta beban yang tersisa buat dirinya.
Hinggakan Irish tawar hati untuk menerima insan bernama
lelaki, apatah lagi untuk jatuh cinta semula. TENGKU
HARRYS DAMIEN,hidupnya hanya tertumpu pada kerjaya.
Setelah memiliki Ijazah dari sebuah universiti di United
Kingdom, dia memilih untuk menetap dan bekerja di sana
sambil meneruskan pengajian di peringkat Sarjana. Bagi
Tengku Harrys, cinta bukanlah sesuatu yang penting untuk
difikirkan biarpun ramai gadis datang padanya menagih
perhatian. Pertemuan antara mereka terjadi di syarikat
milik keluarga Tengku Harrys. Setahun selepas Irish
berkhidmat di sana, Tengku Harrys pulang semula ke
Malaysia untuk membantu keluarga menguruskan syarikat
tersebut setelah puas menimba pengalaman di perantauan.
Yang seorang tidak banyak bercakap, yang seorang hanya
memerhati dari jauh. Namun disebabkan beberapa insiden
yang berlaku suatu ketika dulu membuatkan wajah Irish
terpahat kemas dalam ingatan Tengku Harrys. Malah
bayangan gadis itu juga yang selalu datang bergurau di
dalam lena mahupun hari-harinya semenjak kejadian itu.
Keadaan berubah apabila Tengku Dafina menyuarakan hajat
memetrai ikatan antara Tengku Harrys dan Irish. Di saat
itu, Reza muncul semula bersama agenda tersembunyi.
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Tengku Melissa pula tidak henti mencuri perhatian Tengku
Harrys demi meraih cinta yang terpendam rapi. Dan
kehadiran Tengku Zafran untuk memiliki Irish bagai ingin
memparahkan lagi. Masih tegarkah dua hati menyulam kasih
pabila rahsia yang sekian lama terlempar jauh disingkap
kembali? Masih utuhkah dua jiwa menganyam cinta kala
badai yang hadir menyapa seakan tidak mahu beransur
pergi? “Saya rasa perasaan Tengku belum pergi lebih
jauh. Atau mungkin belum ada sekelumit pun perasaan
dalam hati Tengku. Jadi masih belum terlambat untuk
undur diri...” –IRISH “Seumur hidup saya mungkin belum
pernah bercinta. Tapi sekali saya dah jatuh cinta,
jangan harap saya akan berpatah balik!” –TENGKU HARRYS
Seri Pembinaan Dasar : Berdoa Watchman Nee 2020-03-18
Sûrat Segala Mazmûr ... George Henric Werndly 1822
Apakah Engkau Mengasihi Aku? Michael H. Crosby 2009
Selamat Mewaris Andar Ismail Pdt. Dr. 2005
Bimbingan Para Solihin Dzul Khairi Mohd Noor SENTIASALAH
‘ berselera’ untuk bersolat, kerana solat merupakan
santapan yang lazat lagi enak pemberian ALLAH SWT. Nabi
Muhammad SAW ketika menggambarkan keasyikan Baginda
dalam mengerjakan solat berkata; ‘Penyejuk mataku,’
Zainab tenggelam dalam keasyikan bersolat sehingga dia
mengikat dirinya dengan tali semasa mengantuk.
Tindakannya ditegur oleh Nabi SAW kemudiannya. Mereka
yang tidak mengambil berat soal ibadat, malah
melengahlengahkan solat, maka ALLAH SWT juga akan
melengah-lengahkan pemberian nikmat kepada mereka. Imam
al-Nawawi mengupas hadis Nabi SAW berkenaan orang yang
melewatkan solat dalam Syarah Sahih Muslim; “Yang berada
akhir dalam saf solat (melewatkan solat), akan terlewat
mendapat rahmat NYA, fadilat-NYA, tidak dinaikkan
martabat dan seumpama dengannya.” Solatlah dengan
khusyuk, dan berusaha untuk menumpukan perhatian
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terhadap setiap gerakan dan bacaan dalam solat. Meskipun
gangguan tetap datang, namun usaha mesti diteruskan
dengan gigih.
Tirulah Puasa Nabi Yusuf Qardhawi 2011-08-01 ?Puasa
mampu menjaga kebersihan hati, dan membiasakan pelakunya
untuk selalu menahan hawa nafsu. Itulah cara efektif
untuk menuju derajat ketakwaan.? ?Ibn Al-Qayyim AlJauziyyahÿ Kalau kita telah menjalankan puasa, tetapi
kualitas diri kita tak juga membaik, pastilah ada yang
keliru dalam puasa kita. Kita barangkali baru
mendapatkan lapar dan dahaganya, belum memahami ilmunya
dan merasakan hakikatnya. Untuk menuju kualitas puasa
yang baik, kita harus mengikuti teladan indah
Rasulullah, yang antara lain meliputi:ÿ Bagaimana
praktik puasa yang benar,Bagaimana menghayati makna
puasa,Bagaimana merasakan kenikmatan ibadah puasa.ÿ
Inilah buku yang akan menuntun Anda untuk selalu
meningkatkan kualitas puasa Anda, dari tahun ke tahun,
menuju kualitas puasa Rasulullah. ÿ[Mizan, Mizania,
Agama, Indonesia]
Sejarah Perkembangan Pemikiran Ii (yohanes Amos
Comenius)
Majalah ar-risalah Edisi 232/Desember 2020 - Kerabat Hak
Yang Terlewat Majalah ar-risalah Banyak orang salah
paham mengartikan silaturahmi. Mereka merasa mengamalkan
silaturrahim ketika menyambung hubungan baik atau sering
mengadakan perjumpaan, pertemuan atau kunjungan ke
komunitas atau orang lain lain yang tak terkait nasab
dengannya. Bukan berarti hal itu buruk, namun perintah
silaturahmi dalam konteks syar’i bukan pada halhal
tersebut. Perintah, fadhilah, dan keutamaan silaturrahim
yang banyak disebutkan dalam banyak hadits adalah
tentang menyambung hubungan baik dengan kerabat dekat.
Majalah ar-risalah Edisi 232/Desember 2020 - Kerabat Hak
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Yang Terlewat
Falsafah Akhlak Murtadha Muthahhari
Merajut Jiwa Kepemimpinan Sebuah Renungan dan Harapan
Erdi Ali 2013-01-01 Buku ini patut dijadikan bekal bagi
generasi muda, pelajar, dan mahasiswa sebagai calon
pemimpin pada semua lini kehidupan. Kalau saat ini
tampuk pimpinan berada di tangan Anda, saatnya untuk
kembali kepada fitrah karena manusia diciptakan sebagai
khalifatul fil ardhi.
Al-Lu'lu' wal Marjan #1 Muhammad Fuad Abdul Baqi
Menjadikan hadist-hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam sebagai salah satu sumber hukum Islam, merupakan
ijma' para ulama. Tak ada yang mengingkari kecuali
orang-orang sesat. Para ulama juga sepakat bahwa
kumpulan hadist yang dirangkum oleh Imam Al Bukhari dan
Muslim adalah kitab hadist paling kredibel dan bisa
dipertanggungjawabkan. Buku di tangan anda ini merupakan
" intisari " dua karya dari dua ulama terkemuka itu.
Dalam buku ini, penyusun menulis nash-nash hadist Imam
Al-Bukhori yang paling sesuai dengan nash hadist yang
juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karya ini menjadi
sangat istimewa karena menggabungkan intisari yang samasama dimiliki oleh dua kitab yang paling kredibel dari
karya dua ulama besar: Al-Bukhari dan Muslim. Selamat
membaca.
Cantik Sehijau Epal Intan Arnida 101-01-01 ‘Ujian
Saringan Pilih Menantu’ dijalankan untuk mencari bakal
isteri buat Firouz Iman Syah, pewaris tunggal harta
pusaka Datuk Zakir. Empat orang gadis sudah bersetuju
untuk menjalani ujian itu yang diadili oleh Puan Meisa.
Lidya Ariana – gadis miskin, bercita-cita mahu
merealisasikan impiannya untuk mengahwini Firouz. Kerana
itu, dia menyamar sebagai seorang gadis kaya agar
setaraf dengan lelaki pujaannya itu. Dewi Jelita – gadis
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‘gedik’ juga sepupu Firouz yang pernah ditangkap
berkhalwat cuba memikat lelaki itu agar diperisterikan
untuk menutup malu. Dia bertindak agresif untuk
menyingkirkan pesaing-pesaingnya dengan cara kotor
hingga sanggup membunuh! Rania Arina – hanya mengenali
Firouz ‘gitu-gitu’sahaja. Namun, lelaki itu ada hati
terhadapnya. Firouz menjeratnya untuk memasuki ujian
saringan itu yang sememangnya tidak pernah diketahuinya.
Bidadari – punya sejarah duka dalam keluarga Puan Meisa.
Sengaja memboloskan diri dalam ujian saringan itu untuk
membongkar suatu rahsia peribadi ayah kepada Dewi
Jelita. Peristiwa demi peristiwa yang berlaku membuatkan
Firouz pening kepala untuk mencari calon isteri yang
sesuai. Namun, ada kejutan tidak disangka telah
membungakan hatinya. Itulah sebenarnya yang dicari-cari
selama ini.
Soteriologi Jonar T.H. Situmorang, MA. 2021-07-22
Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada
nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita
diselamatkan. Yesus satu-satunya Juruselamat manusia
yang diturunkan dari surga, bagi seluruh umat manusia.
Yesus satu-satunya Juruselamat yang diutus oleh Tuhan
Allah untuk datang ke dunia. Pengutusan ini tidak pernah
dimandatkan kepada siapa pun selain Yesus. Kematian-Nya
di kayu salib menggantikan kita manusia berdosa yang
seharusnya mati karena dosa kita. Oleh karena itu mari
kita sebagai umat tebusan melakukan kehendak Penebus
kita sampai akhir hidup sebagai ucapan syukur kita
kepada-Nya.
Ringkasan Shahih Muslim M. Nashiruddin al-Albani 2005
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Jalan Yang Lebih Utama Lagi Henk ten Napel 1988
Harvest Moment - Vol 1 Sariwati Goenawan 2013-04-01
Faith is trusting Him without questioning about the
result, how and when. Iman adalah memercayai Dia dengan
sepenuhnya akan segala hasilnya dengan tidak
mempertanyakan seperti apa caranya, kapan waktunya dan
bagaimana akhirnya. ‒ Ps. Sariwati Goenawan Ya betul!
Seperti itulah kehidupan doa penuh iman yang seharusnya
dimi-liki oleh setiap orang percaya. Memercayai Allah
sepenuh hati, tanpa keraguan dan rasa khawatir, percaya
sepenuhnya dan tidak perlu merasa takut akan bagaimana
cara Tuhan, kapan dan apa jawaban yang akan Dia berikan.
“Doa yang Membuat Perubahan” adalah topik yang akan
dibahas dalam seri pertama This is Harvest Moment, karya
Ps. Sariwati Goenawan. Meskipun doa merupakan topik yang
sangat umum dibahas, tapi tetap saja banyak orang yang
masih bingung tentang bagaimana cara berdoa dan mendapat
jawaban dari doa yang ia panjatkan. Ibarat sebuah alat
‘canggih’ yang sebetulnya sangat ‘friendly,’ namun
kenyataannya jika kita tidak menekan tombol yang benar
dari alat itu, maka alat itu sepertinya tidak berfungsi
dengan benar. Disusun dengan cara yang sederhana, tapi
mengena pada permasalahan doa yang sebenarnya, buku ini
juga dilengkapi dengan pengalaman dan kesaksian dari
penulis ataupun orang-orang terdekat serta tokoh-tokoh
Alkitab yang sengaja diangkat penulis untuk memudahkan
dalam memahami kasih dan kehendak Allah kepada setiap
kita secara pribadi melalui doa, seperti kutipan penulis
berikut : “Above all, I will just trust my future into
His hands. Because He is the One who rules the world.
And He knows what to do.. much better than me and you.”
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