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Majalah Notre Dame edisi ke 24 Oktober - Desember 2018. Care &
Respect merupakan motto dari Sekolah Notre Dame. Ini terlihat
pada pribadi setiap warga Notre Dame baik siswa, guru, maupun
karyawan/karyawati saling menyapa, berjabat tangan, dengan penuh
keramahan satu sama lain, hidup penuh dengan persaudaraan. Pada
saat istirahat anak-anak ngobrol santai bersama guru yang sedang
piket, saling peduli, dan hormat. Ini tidak hanya kepada sesama
tetapi juga terhadap lingkungan dengan menjaga tanaman agar
tetap hijau dan segar. Menjaga kebersihan lingkungan dengan
membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Sikap
care & respect yang ditunjukkan oleh setiap warga sekolah Notre
Dame membuahkan hasil yang cukup membanggakan, yakni Unit SD,
SMP, dan SMA memperoleh penghargaan dari Dinas Kota Madya
Jakarta Barat menjadi salah satu Sekolah Ramah Anak dan Ramah
Lingkungan. Proficiat buat kita semua. Mari kita bersama menjaga
dan menjadikan sekolah kita tempat yang aman, nyaman, ramah, dan
teduh bagi siapa pun. Tuhan memberkati.
Buku-buku ini adalah kumpulan dari motivasi, pencerahan,
renungan, yang disampaikan oleh Abah Muhammad Abdullah Sonhaji
atau Abah Sony pada setiap kali pencerahan.
Alvino dan Meidina adalah dua orang asing yang tidak pernah
memiliki ikatan batin apapun layaknya sepasang kekasih. Mereka
hanya dipertemukan dalam suatu perjodohan karena adat. Alvino,
seorang pria metropolitan yang bebas dengan segala prinsip
kebebasan yang paling benar menurut dirinya sendiri. Segala
bentuk kesenangan duniawi pernah ia rasakan dalam hidupnya.
Meski begitu dia masih saja tunduk dan hormat pada adat budaya
ranah kelahirannya, Minangkabau. Meidina, seorang janda muda
yang masih enggan menikah setelah kematian suaminya 5 tahun
silam. Perempuan yang telah lama hidup di perantauan, sudah
mampu menaklukkan kerasnya kehidupan kota besar, memiliki usaha
yang sukses dan juga segala bentuk harta dunia yang diimpikan
oleh banyak orang. Namun dia tetap menjadi seorang wanita
penurut dan tunduk pada adat budaya orang tuanya, Minangkabau.
Kita Pernah Patah
Kump Soal Agm Katolik SD 3
Antologi Puisi
Renungan Harian®
Seni Merayakan Hidup Yang Sulit
Indonesian journal
There is an appetite for God. And it can be awakened. I invite you to turn from the dulling effects of
food and the dangers of idolatry, and to say with some simple fast: "This much, O God, I want you." Our
appetites dictate the direction of our lives - whether it be the cravings of our stomachs, the passionate
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desire for possessions or power, or the longings of our spirits for God. But for the Christian, the hunger
for anything besides God can be an arch-enemy. While our hunger for God - and Him alone - is the only
thing that will bring victory. Do you have that hunger for Him? As John Piper puts it: "If we don't feel
strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are
satisfied. It is because we have nibbled so long at the table of the world. Our soul is stuffed with small
things, and there is no room for the great." If we are full of what the world offers, then perhaps a fast
might express, or even increase, our soul's appetite for God. Between the dangers of self-denial and selfindulgence is this path of pleasant pain called fasting. It is the path John Piper invites you to travel in this
book. For when God is the supreme hunger of your heart, He will be supreme in everything. And when
you are most satisfied in Him, He will be most glorified in you.
Tanpa disadari, bakteri berbahaya ada di sekitar kita. Salah satunya adalah Salmonella sp. Bakteri ini
merupakan bakteri pencemar penyebab penyakit pada manusia. Identifikasi Salmonella sp. pada makanan
jajanan kantin di sekolah dilakukan untuk menilai makanan jajanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak.
Makanan jajanan yang tercemar Salmonella sp. jika dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan
berupa demam tifoid dan diare. Infeksi Salmonella sp. pada tubuh manusia dapat diukur dengan
pemeriksaan Widal. Perilaku pemilihan makanan jajanan memengaruhi kesehatan dari seseorang. Buku
ini menyajikan gambaran mengenai peran Puskesmas dalam mendukung penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui cemaran Salmonella sp. pada makanan jajanan kantin, mengetahui infeksi bakteri Salmonella
sp. pada responden dan bagaimana perilaku responden tentang pemilihan makanan jajanan kantin di
beberapa sekolah di Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah pengambilan
makanan jajanan kantin di beberapa sekolah dan memeriksa cemaran Salmonella sp. di laboratorium,
menganalisis hubungan antara tingkat infeksi Salmonella sp. dengan perilaku pemilihan jajanan kantin
oleh responden di sekolah.
Tesis utama buku: the golden rule of karma masih sangat valid dan relevan, terutama bagi elite politik di
Indonesia. Buku ini selesai ditulis pada 18 Maret 2019, dan itu bertepatan dengan peristiwa penting dalam
sejarah Indonesia. Persis 53 tahun yang lalu, pengemban Supersemar, Jenderal Soeharto, mengamankan
(menahan) 15 menteri kabinet terakhir Bung Karno. Setelah itu, Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada
12 Maret 1967 dan secara penuh menjadi presiden pada 1968. Setelahnya, 30 tahun kemudian, pada 20
Mei 1998, Suharto ditinggalkan oleh 15 menterinya. Ia menaiki kursi presiden dengan menahan 15
menteri, tapi kemudian ditinggalkan juga oleh 15 menterinya sendiri. Buku ini mengajak kita menarik
pelajaran dari validitas karma “you will reap what you sow”; siapa menabur angin akan menuai badai,
termasuk dalam konteks persaingan pilpres 2019 ini yang sudah telanjur menjadi sedemikian keras.
Tidak hanya itu, di bagian akhir, buku ini juga menyajikan “Sarasehan Imajiner Bung Karno, Jenderal
Soeharto, dan Prof. Sumitro”. Tentu saja, semua ini akhirnya bukan tentang penulis, tetapi tentang
bagaimana penulis memaknai seluruh peristiwa dalam hidupnya
Longing, Ambition and the Life of Faith
Sekolah Kehidupan
The Real Happinesss
Bahana
Mingguan hidup
Majalah Notre Dame Edisi 24

Kesibukan tanpa henti sepanjang hari seringkali mengakibatkan kita tidak lagi
merasakan kehadiran Tuhan kecuali hanya ketika kita beribadah di gereja, padahal
Allah yang peduli dalam segala yang kita lakukan itulah yang kita perlukan agar harihari kita terasa penuh dan tidak membebani kita. Ketika kebanya kan orang hanya
merasakan keletihan yang amat sangat saat malam hari, kita yang merindukan Tuhan,
jiwanya sungguh akan disegarkan oleh terang firman-Nya sehingga waktu malam
menjadi sangat berkesan dan dapat membawa kita lebih dekat kepada-Nya. Buku "HariHari Berharga Bersama Tuhan 366 Renungan Yang Menjadikan Malam Anda Sebuah
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Momen Di Hadirat-Nya" merupakan renungan sepanjang tahun yang dapat
memberikan energi bagi Anda yang jiwanya letih lesu saat malam tiba sehingga
keesokan harinya Anda dapat bangun dengan perasaan sukacita karena penjagaan
Tuhan yang nyata sepanjang malam menjadikan Anda terlepas dari segala kekuatiran.
KeIntiman dengan pasangan, anak, orangtua dan mertua serta dengan teman-teman di
kantor, hidup dalam suasana Kesehatian, membuat hidup bukan hanya Bahagia tetapi
juga Produktif. Kehidupan yang memberi dampak. Bagaiman memiliki kehidupan
seperti itu? Semua dimulai dari Intim dengan Tuhan. Untuk itulah intim diterbitkan untuk
satu tahun, tanpa tanggal, nama bulan dan tahun. Tujuanya, bila anda selesai
membaca, bisa diberikan bagi mereka yang belum membacanya, dilengkapi doa untuk
suku-suku terabaikan dan bangsa-bangsa yang perlu dijangkau Injil.# Keluarga
Indonesia Bahagia, Ir. Jarot Wijanako, Ir. Ester Setiawati -KeluargaIndonesiaBahagia-HappyHolyKidsThe publication of the King James version of the Bible, translated between 1603 and
1611, coincided with an extraordinary flowering of English literature and is universally
acknowledged as the greatest influence on English-language literature in history. Now,
world-class literary writers introduce the book of the King James Bible in a series of
beautifully designed, small-format volumes. The introducers' passionate, provocative,
and personal engagements with the spirituality and the language of the text make the
Bible come alive as a stunning work of literature and remind us of its overwhelming
contemporary relevance.
Teman Berlatih berlatin dan belajar
Tabloid Reformata Edisi 76 Februari Minggu I 2008
Meditations on God's Delight in Being God
Tabloid Reformata Edisi 153 Juli 2012
Sukses Seutuhnya
Authorized King James Version
Pulau Ternate adalah salah satu Pulau diantara gugusan Kepulauan Alor, Nusa
Tenggara Timur. Pekabaran Injil masuk di Pulau ini pada tahun 1932 oleh Tim
Penginjil yang dipimpin oleh seorang Pendeta Belanda bernama A. Boekan
Kruger yang melakukan baptisan massal di Kampung Biatabang pada tanggal 27
November 1932, dilanjutkan dengan baptisan pertama di Kampung Bogakele
pada tanggal 29 November 1932. Gereja pertama di Pulau ini berdiri di
Kampung Bogakele dan diberi nama Gereja Ora Et Labora. Banyak jiwa yang
terpanggil untuk melayani di Gereja dan Jemaat Tuhan di Pulau ini sebagai
Pendeta, Pelayan Firman Allah, Guru Jemaat, Guru Injil, Penatua, Samas,
Samaset, Diaken, Guru Sekolah Minggu, Pengajar PAR, dan Koster. Kekayaan
alam di darat dan laut adalah pemberian Tuhan kepada jemaat-Nya di Pulau ini
untuk potong kebun, membuat tenun ikat, menyelam bubu atau lol balla, dan
mencari hasil laut atau tang-tang olang dengan menggunakan perahu bero atau
perahu layar ke Pulau Flores atau Kepulauan Maluku Tenggara, dll.
Pertanyaannya, Siapa yang memberikan perlindungan sehingga orang tua kita
dahulu pergi mencari hasil laut hanya dengan perahu bero atau perahu layar
atau sekarang menggunakan perahu body kecil dan kembali dengan selamat?
Jawabannya adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya
yang menyayangi umat-Nya di Pulau ini, memberikan talenta pelaut dan
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keselamatan kepada umat-Nya di Pulau ini yang setia berdoa memohon berkat
dan perlindungan Tuhan seperti janji-Nya dalam Kitab Yesaya 41 : 10,
“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku
ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” Ora
Et Labora – Berdoa dan Bekerja di Pulau Ternate.
Hati pun tenang kala melihat alam semesta... Begitu megah dan hebat kuasaNya... maka jangan pernah merasa digdaya... Tak akan mampu menandingi
apapun dari-Nya... (Semua Milik Sang Pencipta) Buku antologi (kumpulan)
puisi dengan judul: Sang Pencipta, Cinta dan Renungan Kehidupan ini berhasil
penulis selesaikan. Untaian kalimat dari 42 puisi ini, saya persembahkan
sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap orang tua, suami, anak anak,
guru, teman, sahabat, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang
telah hadir mewarnai di sepanjang episode kehidupan penulis, juga sebagai
bentuk rasa cinta dan kasih sayang penulis kepada mereka semua, sebagai
sumber inspirasi dalam kehidupan penulis. Antologi Puisi : Sang Pencipta, Cinta
Dan Renungan Kehidupan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak
Ada potensi unik yang ditaruh Tuhan dalam diri kita masing-masing Bagian kita
adalah menemukan, membangkitkan, dan melejitkan potensi tersebut. Ada
banyak ide dan pengalaman yang bisa digali dari sekitar kita untuk kita bisa
mengembangkan potensi kita. Buku ini adalah salah satu sumber ide tersebut.
Tulisan dalam buku ini merupakan hasil proses saling belajar dan interaksi
penulis dengan orang-orang di dunia kerja sehingga pesan-pesan yang
disampaikan kepada pembaca adalah pengalaman nyata. 366 renungan dalam
buku ini ditulis berdasarkan pengalaman empiris penulis sebagai pemimpin
institusi pendidikan, pembicara di market place, pengajar kelas "Leadership',
dosen mata kuliah "Personality Development" di sebuah kampus, dan
pengkhotbah di lembaga keagamaan. Bersama firman Tuhan dan melalui
beragam kisah dalam buku ini, temukanlah momen dan titik balik di mana Anda
dapat menemukan mengembangkan potensi unik Anda.
366 Renungan Untuk Menemukan, Membangkitkan, Dan Melejitkan Potensi
Pribadi
Hari-Hari Berharga Bersama Tuhan
Elmatera
366 Penguat Hidup
Keep Moving, renungan 180 hari Kepemimpinan
Tabloid Reformata Edisi 159 Januari 2013
Find the Source of True Satisfaction In this DVD version of his landmark book, The
Pleasures of God, John Piper fully discusses the question: “What brings delight to the
happiest Being in the universe?” The answer is crucial to joyful Christian maturity,
because it's by knowing what makes God glad that we can drink deeply—and
satisfyingly—from the only well that offers living water. In ten sessions, Piper teaches on:
• The Worth and Excellency of God's Soul • Our Pleasure in God's Well-Placed
Pleasures • God's Pleasure in His Eternal Son • God's Pleasure in the Display of His
Glory • God's Pleasure in All That He Does • God's Pleasure in All of Creation • God's
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Pleasure in Election • God's Pleasure in Bruising His Son What followers of Jesus need
now, more than anything else, is to know and love—behold and embrace—the great,
glorious, sovereign, happy God of the Bible. Recorded in HD with subtitles in English,
these video sessions are ideal for use in adult and youth Sunday school classes, small
groups, retreats, classrooms, and families. To get the most from this resource, use it
along with The Pleasures of God DVD Study Guide
Kita Pernah Patah PENULIS: Desi Nuraeni Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-295-0 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Episode
kehidupan tak pernah memberikan suatu kepastian, namun justru mengombangambingkan setiap harapan yang kita simpan, dikecewakan kenyataan, ditolak
pengharapan, hingga terjebak dalam menyalahkan keadaan. Sebagian dari mereka
berpikir “Seharusnya aku tak diciptakan” ia tak mampu lagi menyimpan sebuah impian,
angannya patah sebelum ia bertanding dalam pertempuran, ia sendirian menatap
kegelapan. tak sepantasnya kamu menyimpan rapi sebuah luka, namun justru kau
perlu mengobatinya, karena aku pun pernah merasakannya, dan aku pun berhasil
melewatinya. Cobalah kembali mengukir harapan, memberi senyuman dan kembali
menghadapi kenyataan. Kita semua pernah patah, dan tak sepantasnya kita tertunduk
lemah, aku ingin mengajakmu berbagi kisah, dan kuharap setelah membaca kisahku
kau tak lagi berniat untuk menyerah, namun memilih berdamai dengan keadaan dan
memaafkan, kita memang tak punya kuasa untuk mengendalikan perasaan dan angan
namun kita diberi pilihan untuk teguh dalam pendirian atau justru memutar haluan. Tak
perlu berlarut-larut dalam menanggapi setiap kejadian, karena di setiap cerita selalu
terkandung sebuah pesan dan pelajaran yang perlu untuk kau bagikan.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Pesan harian ini bertujuan membentuk pribadi yang tangguh, unggul dan teladan.
Pribadi yang tangguh adalah pribadi yang suka bekerja keras, tahan banting dan tidak
mudah mengeluh. Pribadi yang unggul adalah pribadi yang produktif, banyak berkarya,
dan bermanfaat bagi banyak orang. Pribadi teladan adalah pribadi yang nyaman
dirasakan, indah diceritakan, enak dipandang, dan layak dijadikan suri tauladan.
Semoga buku yang kecil dan sedikit ini bisa mendatangkan manfaat bagi banyak
orang. Dan semoga bisa memberikan kontribusi bagi perubahan negeri ini ke arah
perbaikan. (Februari 2017)
Desember 2019
Volume 92
Pencerahan Februari 2017
80 Renungan untuk Lansia
366 Renungan Untuk Dunia Kerja Dan Usaha
Tabloid Reformata Edisi 150 April 2012

Renungan Wanita Jilid 4 - 30 Hari Makin Peka dan Taat Pada Firman Tuhan,
merupakan satu dari 12 jilid Buku Renungan khusus Wanita yang akan
diterbitkan. Sebagai Wanita yang beriman kepada Kristus, mari kita terus belajar
untuk mengerti dan mentaati kehendak Tuhan. Ada berkat, sukacita, dan
kebahagiaan yang kita alami saat kita terus tinggal dalam kebenaran firman-Nya.
Ada banyak tantangan dan cobaan yang semakin beragam di dunia kerja saat
ini. Banyak orang menjadi semakin Page
kehilangan
sifat-sifat Allah dalam dirinya.
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Persaingan dalam usaha menjadikan banyak pihak berusaha keras dengan
banyak cara, termasuk dengan menjatuhkan saingan secara licik, bahkan keji.
Alkitab, sebagai pedoman hidup orang Kristen, banyak memberikan petunjuk
bagi orang Kristen untuk menjalani hari, termasuk cara hidup di dunia kerja.
Namun, sering kali karena kesibukan, orang-orang tidak punya waktu untuk
membaca Alkitab. Renungan setahun ini akan membantu Anda untuk semakin
bertumbuh dan tidak meninggalkan identitas Anda sebagai anak- anak Allah
dalam dunia kerja. Melalui banyak kisah inspirasional di dalamnya, Anda akan
mampu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dalam pekerjaan Anda.
Dengan demikian, Anda tidak hanya semakin diberkati dalam dunia kerja, tetapi
juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Awali hari Anda dengan
renungan singkat yang sungguh membangun ini dan jadikan diri Anda bekerja
bukan dengan cara duniawi, melainkan dengan cara Allah.
"A masterpiece of contemporary Bible translation and commentary."—Los
Angeles Times Book Review, Best Books of 1999 Acclaimed for its masterful
new translation and insightful commentary, The David Story is a fresh, vivid
rendition of one of the great works in Western literature. Robert Alter's brilliant
translation gives us David, the beautiful, musical hero who slays Goliath and,
through his struggles with Saul, advances to the kingship of Israel. But this David
is also fully human: an ambitious, calculating man who navigates his life's course
with a flawed moral vision. The consequences for him, his family, and his nation
are tragic and bloody. Historical personage and full-blooded imagining, David is
the creation of a literary artist comparable to the Shakespeare of the history
plays.
89 Tahun Gereja Ora Et Labora Bogakele
Intim
Teach Us to Want
Menggapai Cinta Ilahy
The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel
Bulanan Kristiani popular
KEPEMIMPINAN adalah pengaruh... kemampuan yang dapat membuat orang-orang
lain mengikutinya. KEPEMIMPINAN dimulai dari hati, bukan dari kepala. Ketika setiap
manusia menyatakan dirinya pemimpin, ingatlah dan jawablah pertanyaan dari dalam
hatimu: Mengapa saya menjadi seorang pemimpin? Apakah kepemimpinan yang saya
miliki berguna bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain? KEPEMIMPINAN adalah
proses. Sebuah kemenangan terbesar yang akan kamu raih adalah kemenangan atas
dirimu sendiri. Karena dari dalam diri sendirilah proses perubahan akan dimulai.
KEPEMIMPINAN bukanlah mengenai apa yang Anda lakukan melainkan mengenai
siapa diri Anda sesungguhnya. Tidak mungkin kita bisa memimpin orang lain jika kita
sendiri tidak bisa membina hubungan dengan mereka. PEMIMPIN yang luar biasa
adalah yang mau dan mampu menginventasikan waktu, energi, uang, dan pemikiran
untuk mengembangkan orang-orang di sekitarnya.
Buku ini mengajarkan pengalaman adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan
pelajaran yang sangat berharga. Itulah sebabnya ada peribahasa yang berkata,
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“Pengalaman adalah guru terbaik.” Dari pengalaman itu, kita bisa belajar banyak.
Pengalaman adalah sekolah kehidupan yang tidak didapatkan dan tidak diajarkan di
bangku sekolah mana pun.
"Buku ini memberi kita tujuh paradigma yang membuat kita justru bertumbuh lewat
masalah. Di antaranya adalah: 1. Masalah tidak untuk disimpan, tetapi dibagikan; 2.
Masalah tidak untuk disesalkan, tetapi dirayakan; 3. Masalah bukan tanda kelemahan,
tetapi kekuatan; 4. Masalah tidak menjauhkan, tetapi mendekatkan kita dengan Tuhan.
Bacalah buku ini, dan Anda akan bisa menguak rahasia-rahasia untuk menggembleng
diri agar Anda terus bertumbuh walau masalah-masalah mendera. Anda akan tetap
selaras secara horizontal (dengan sesama) maupun vertikal (dengan Tuhan).
Syukurilah masalah yang Anda hadapi! *** "Sungguh suatu paradoks yang
menggetarkan: Tuhan hadir justru ketika pencobaan2 hidup menimpa kita. Buku ini
berisi kisah nyata tentang akrabnya penderitaan dan kehadiran Tuhan." - JAKOB
OETAMA, Executive Chairman (Kompas Gramedia)"
Gospel Doctrine
52 Life Solutions For Successful Living
Renungan Inspirasional Yang Memberikan Kekuatan Dan Kemenangan Setiap Hari
Renungan Wanita Jilid 4
ARIF Kelas 6
A Hunger for God

Puncak tertinggi pencarian manusia adalah bahagia. Berbagai cara dilakukan supaya
bisa menggapai kebahagiaan. Ada yang sukses dan menemukan, ada pula yang
tersangkut pada kesamaran-kesamaran kebahagiaan. Kegagalan itu bermula dari
ketidakberdayaan memahami esensi kebahagiaan serta ketidakmampuan membedakan
antara kesenangan dan kebahagiaan. Lantas, apakah kebahagiaan yang sejati itu?
Apakah yang ditandai “haha-hihi”? Ataukah masih ada standar lain lain untuk menyebut
“orang itu bahagia”? Dan, bagaimana cara meraih kebahagiaan yang sejati? Buku ini
menawarkan diri sebagai suluh kepada Anda untuk menyusuri jalan kebahagiaan yang
sejati. Selamat membaca!
Renungan Harian® mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari
Renungan Wanita Jilid 430 Hari Makin Peka dan Taat Pada Firman TuhanDiakonia
Internasional
Pak Siswa 7 Ktsp-revisi (cermin Remaja 1)
Muda Berkarya Tua Bahagia
Peran Puskesmas untuk Deteksi Cemaran Bakteri
366 Renungan Yang Menjadikan Malam Anda Sebuah Momen Di Hadirat-Nya
Renungan Harian 365 Hari
Kencan Dengan Karma
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.
Banyak orang justru meraih prestasi hebat manakala surat kabar ketika berusia
87 tahun. Bertrand Russell tampil menjadi tokoh perdamaian dunia ketika berusia
94 tahun. Picasso menghasilkan karya-karya hebat saat menginjak usia 90 tahun.
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George Bernard Shaw menulis Farfetched Fables pada usia 93 tahun. Apalagi,
anak-anak Tuhan! Buku praktis, tetapi berkadar akademis ini bermanfaat bagi: (1)
para lansia Kristen, sebagai buku panduan hidup yang komprehensif, (2) anakanak Tuhan yang akan dan sedang memasuki masa lansia, sebagai buku untuk
persiapan rohani, jasmani, dan jiwani, (3) para hamba Tuhan yang melayani para
lansia, sebagai bahan khotbah dan pembinaan, (4) para pendidik Kristen, sebagai
bahan ajar, (5) para pembelajar yang berminat terhadap pelayanan lansia,
sebagai buku referensi praktis (6) anak dan cucu yang mengasihi dan merawat
ayah- ibu dan kakek-nenek mereka yang lanjut umur, sebagai buku panduan
pelayanan keluarga.
Sang Pencipta, Cinta Dan Renungan Kehidupan
30 Hari Makin Peka dan Taat Pada Firman Tuhan
The Gospel According to John
Renungan Harian® Anak
Sukses Sejati
Berdoa dan Bekerja di Pulau Ternate
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