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Dan Hujan Pun Berhenti
Berjalan selama 8,5 Bulan sejauh 57000 kilometer melewati tujuh negara dan puluhan kota Di bawah suhu ekstrim panas 50 derajat celcius dan dingin minus 37 derajat celcius melintasi dua benua, dua gurun pasir, dan tiga
lautan Dunia heboh karena ulah seorang muslim asal Bosnia ini. Senad Hadzic, jalan kaki dari Bosnia menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama 8.5 bulan menempuh jarak 5700 KM, Senad telah 12 kali ganti sepatu, 3
ransel, dan 7 HP. Dengan membawa beban di tasnya seberat 20 Kg, di bawah suhu ekstrim panas 50oC dan dingin minus 37oC, siang dan malam Senad berjalan rata-rata 30-70 KM per hari. Senad berjalan melintasi 7 negara; BosniaSerbia-Bulgaria-Turki-Suriah-Yordania-Arab Saudi. Tekad Senad untuk naik haji dengan berjalan kaki bukan hanya karena tidak punya biaya. Senad ingin menunaikan panggilan dari Allah melalui berkali-kali mimpi dalam
tidurnya; yakni naik haji jalan kaki. Tekad Senad sempat diuji ketika hendak melintasi Selat Bosporus di Turki, satu-satunya jalur laut yang dilewatinya. Otoritas setempat hanya memperbolehkan orang melintas di Jembatan
Bosporus dengan kendaraan bermotor. Namun, Senad bersikeras ingin melewati jembatan di atas laut itu dengan berjalan kaki. Petugas setempat melarangnya, namun Senad tak bergeming. Senad berkemah di sisi jembatan bermingguminggu sampai petugas memperbolehkan Senad melintasi jembatan dengan berjalan kaki. Pada bagian di mana Senad harus menahan rasa lapar dan haus selama berhari-hari dalam perjalanannya, mata saya mulai sembap. Dan, tangis
saya pecah ketika membaca bahwa Senad harus menunggu visa di perbatasan Arab Saudi selama 2.5 bulan tanpa perbekalan makan dan minum. Saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya dia. —Eneng S. Sondari, Direktorat
Afrika, Kementrian Luar Negeri RI. Banyak orang yang tidak memercayai ada seorang hamba Allah dari Bosnia yang berjalan kaki menuju Mekah, sehingga membuat sebagian penduduk di beberapa kota yang dilaluinya keluar ke
jalan untuk meyakinkan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dan, ternyata ini semua bukanlah dongeng tapi kenyataan yang benar-benar terjadi. Salut! —Prof. Dr. Zulkifli Mansyah, Guru Besar Kajian TafsirMalaya University,
Malaysia.
Keanu Prasasti, pemuda yang kerap mengarungkan perahu kertas berisi kepedihan setiap kali hujan turun, tak pernah menyangka pertemuannya dengan Naomi Irawan akan berhasil menghadirkan berjuta rasa di antara keduanya:
kesetiaan, pengorbanan, luka, juga air mata yang mengiring. Mengenai rahasia hari Rabu kelabu, hujan dan perahu kertas berisi luka milik Keanu, yang lantas terus meramu pahit manis kisah cinta di antara kedua siswa
sekolah menengah atas tadi. Lalu, akankah kisah keduanya kemudian berujung bahagia? Atau malah berakhir tragis dan penuh nestapa? Sebab, nyatanya cinta hanyalah satu kata dengan lima huruf di dalamnya, namun memiliki
ribuan akhir dari kisahnya masing-masing. Membaca Rain, Paper Boat and Grey Story on Wednesday tidak hanya akan membawa kita untuk lebih menyelami kesedihan, tetapi lebih dari itu. Novel ini sungguh berhasil mencampur
aduk perasaan pembaca. Bahkan, menawarkan ending yang sama sekali tak terduga. Tak salah jika saya menempatkan novel ini sebagai salah satu novel favorit saya. Ayo, baca novel ini dan segera layarkan perahunya! (Alfian N.
Budiarto – Unsa Ambassador 2017)
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Ringkasan Shahih Al-bukhari - Hc (new)
PEDOMAN PENAFSIRAN ALKITAB KITAB KELUARAN Lembaga Alkitab Indonesia bersama Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia (Kartidaya) menerbitkan sebuah Buku Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Keluaran. Buku ini adalah hasil
adaptasi dari buku yang berjudul A Handbook on Exodus, karya Noel D. Osborn dan Howard A. Hatton, yang diterbitkan oleh Perserikatan Lembaga-lembaga Alkitab Sedunia (United Bible Societies – UBS). Tujuan utama penerbitan
buku ini ialah untuk membantu para penerjemah Alkitab melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Perlu kami garis bawahi bahwa buku ini adalah suatu karya adaptasi, bukan terjemahan langsung. Tujuan utamanya ialah untuk
membantu para penerjemah, khususnya di Indonesia, melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Walaupun demikian, buku-buku yang diterbitkan dalam seri ini bermanfaat juga bagi mereka yang ingin mempelajari isi Alkitab.
Di lingkungan kumuh Prancis abad delapan belas, Jean-Baptiste Grenouille lahir dengan anugerah penciuman yang luar biasa. Semasa kecil, dia telah mengenal dan menguraikan segala macam bau-bauan di Paris, lalu dia bekerja
pada ahli pembuat parfum yang mengajarinya seni kuno mencampur minyak-minyak dan rempah berharga. Tetapi Grenouille tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin menangkap bau-bauan berbagai objek. Suatu hari dia menghirup
wangi yang membuatnya makin terobsesi---aroma gadis muda yang cantik. Dan obsesi ini menyeretnya ke dalam eksperimen yang semakin mengerikan.
?Summerside penuh dengan klan Pringle, dan kabarnya mereka tak menyukaimu, Miss Shirley,? kata Mrs. Braddock. ?Kenapa?? tanya Anne heran. ?Aku sama sekali tak kenal mereka.? ?Yah, sepupu ketiga mereka melamar menjadi
kepala sekolah, tapi malah kau yang diangkat.? Kali ini, Anne datang ke Summerside, sebagai kepala sekolah menengah, terpisah jauh dari sang kekasih, Gilbert Blythe. Karier pertama Anne sebagai kepala sekolah tak mulus.
Dia ditentang Keluarga Pringle, ?trah bangsawan? Summerside, yang meng-inginkan salah satu keluarga mereka sebagai kepala sekolah. Akibatnya, Anne meng-hadapi perlawanan anak-anak Pringle di sekolah, mulai dari kenakalan
Jen Pringle memimpin teman-temannya membangkang dan menghina Anne, hingga Mary Pringle yang hanya memikirkan kecantikannya. Namun, Anne tak menyerah. Dengan keceriaan dan keberaniannya, dia meng-ubah kehidupan banyak
orang. Membantu Jarvis dan Dovie kawin lari, melumerkan hati keluarga Pringle dengan informasi rahasia, menguak kutukan keluarga Tomgallon, hingga mengantarkan Elizabeth kecil ke hari esok. Kehadiran Anne di Summerside,
bagaikan sinar mentari yang mencerahkan dan menumbuhkan Summerside. Akankah Anne melupakan rencananya bersama Gilbert?
FUKUZATSUNA
Kisah Sepasang Rajawali
Aksi dan Refleksi: Catatan Harian Bina Aksi Sosial Pemerintahan (BIAS PETA 2015)
PPA Kitab Keluaran
Memories, About Us

Penulis : rizqi syahaqi Hal : 29 ISBN : 978-602-6319-98-2 SINOPSIS : Kumpulan cerita pendek yang akan membuatmu mengerti tentang makna kehidupan yang sebenarnya
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Siang itu, aku dihubungi seseorang. ^Ella, di mana sekarang?^ Nadanya sangat mendesak. ^Elo bisa balik ke sekolah sekarang?^ ^Ada apa sih?^ tanyaku. Ada firasat tidak enak menjalar ke seluruh tubuhku.
^Ada murid kelas D yang mencoba bunuh diri. Loncat dari lantai tiga.^ Aku terbelalak. ^Hah?! Kok bisa?!^ ^Infonya masih simpang siur. Mendingan elo ke sekolah sekarang, deh.^ ^Memang apa hubungannya sama
gue?^ ^Yang mencoba bunuh diri itu Anet, La ….^ ^…^ ^Dan dia menyebut nama elo di surat peninggalan dia. Sekarang penyidik dari kepolisian mau ketemu elo.^ ^…^ Sekejap saja, pikiranku kembali memanggil
kenangan-kenangan itu. Saat semua kekacauan ini bermula. ^Novel ini menyibak sisi gelap remaja yang jarang diungkap buku-buku sejenisnya. Tidak hanya menyentuh, tapi semakin jauh kita membaca, semakin
banyak kejutan-kejutan yang kita temukan dari karakter-karakternya. Stephie dengan cermat menghindari cerita klise; si ^baik^ bukan malaikat, dan si ^jahat^ bukan iblis. Bravo!^ FARIDA SUSANTY Peraih
Penulis Muda Terbaik Khatulistiwa Awards 2006-2007, Penulis ^Dan Hujan pun Berhenti^ dan ^Karena Kita Tidak Kenal^ [Mizan, Noura Books, Noura Publishing, Novel, Fiksi, Remaja, Misteri, Indonesia]
workshop
A Novel
Against All Odds
Alkitab Aktivitasku Jilid 2
Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society
Di dalam buku ini Anda akan dapatkan:  Menjadikan Anda semakin rindu bertemu Rasulullah Al-Musthafa;  Menjadikan hidup Anda damai dan bahagia bersama Rasulullah Al-Musthafa;  Agar bisa memandang wajah Rasulullah Al-Musthafa;  Kisah pengalaman pribadi
penulis bertemu keturunan Utsman bin Affan dan Ibnu Abbas di Madinah Al-Munawarah;  Amalan bermimpi bertemu Rasulullah Al-Musthafa;  Amalan mendapatkan salam dari Rasulullah Al-Musthafa; Setelah membaca buku ini dipastikan hati Anda tidak akan bisa berpaling
selain mencintai Rasulullah Al-Musthafa. Indahkan hidup Anda hanya bersama naungan dekapan kecintaan dan kerinduan bersama Rasulullah Al-Musthafa. Rasakan perubahan drastis dalam hidup Anda setelah Anda selesai membaca dan mempraktikkan amalan di dalam buku
ini! Kerinduan Anda akan semakin memuncak dan tak tertahankan. Di sinilah Anda akan merasakan hakikat cinta sejati. Buktikan!
Iman kepada Allah kunci kesuksesan seorang hamba kelak di akhirat. Namun sejatinya iman itu sesederhana yang kita bayngakan. Iman ada rukunya, ada cabang - cabangnya, serta segala yang kita alami dan saksikan, sesungguhnya bersinggungan dengan keimanan kita.
Contoh mudah; udara yang kita hirup, bumi tempat kita berpijak, dan langit biru yang tak bertiang. Jika kita mau berfikir, itu sudah bisa menumbuhkan dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menciptakan itu semua Dia Sang Maha Pencipta ?
Keteraturan sistem tata surya yang ada, keteraturan siklus kehidupan antara manusia, alam ,binatang dan tumbuh - tumbuhan, semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta yang mengatur semua ini dengan tanpa sia-sia. Tugas manusia adalah bumi, kelak akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat yang diperolehnya. Buku " Ensiklopedi Iman " ini sangatlah lengkap berbicara masalah iman, dari A sampai Z. Dikupas secara rinci, dengan bahasa yang indah dan disertai gambar - gambar yang memudahkan dalam memahami,
adalah alasan kuat bagi anda untuk memilikinya. - Pustaka Al-Kautsar Publisher JANJI LATIF PENULIS: ANGGI FARHAN SAPUTRA Tebal : 144 halaman ISBN : 978-623-7477-83-9 www.guepedia.com Sinopsis: "Jangan pacaran sama gus, gue penyakitan ... Bentar lagi mati !!!" Latif yang polos dan pendiam berusaha melawan penyakit komplikasi ginjal dan
lambung yang ia derita sejak Ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan dengan berbagai macam kejanggalan yang terjadi ketika ia duduk di bangku SMP dan mamahnya yang menikah lagi dengan sopir pribadi ayahnya setelah sepeninggal ayahnya. Sampai latif SMA ia belum
bisa menerima keberadaan ayah tirinya yang dingin dan egois terhadap latif. Sehingga terkadang membuat Latif tak betah berada di rumah. Perjuangan latif bukan sekedar melawan penyakit nya, tapi juga perjuangan latif dalam meraih hati Bunga, Latif mencintai Bunga tapi
Bunga tak mencintai Latif. setiap perjuangan latif untuk Bunga hanyalah dianggap bantuan biasa akan kebaikan hati latif kepada Bunga. Bunga yang tidak pekka akan cinta latif kepada nya, membuat Bunga justru mendekati laki-laki lain yaitu farhan si cowok sok cool dari kelas
IPS. Untuk mendekati Bunga, Latif Juga terhalang akan penyakitnya. Latif takut bunga tidak bisa menerima penyakitnya sehingga ia dan Teman-temannya berusaha menyembunyikan segalanya tentang latif di hadapan bunga. Penyakitnya membuat fisiknya menjadi lemah,
penyakitnya membuat dia menjadi broken home, penyakitnya menjadi penghalang akan cintanya terhadap bunga. Tapi penyakitnya tidak menjadikan penghalang baginya untuk membahagiakan orang lain disekitarnya. Semasa hidupnya latif selalu berusaha membuat orangorang disekitarnya merasa bahagia, senyuman latif selalu terpancar di wajahnya. sampai pada akhirnya latif pergi untuk selama-lamanya dengan janji yang belum bisa ia tepati. Termasuk janjinya untuk membahagiakan Bunga dan Keluarganya. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Bu Kek Siansu
Pemahat Rembulan Legendaris
Quiet Moments in a War
Hector and the Secrets of Love
Tanya & Jawab Bersama Nabi: Kitab Islam
Al-Asma` al-Husna Prof. Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan bahwa Allah s.w.t. mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yang barangsiapa dapat menghafal atau menghitungnya, akan masuk surga.
Dengan hadis tersebut, Rasulullah mendorong para ulama untuk menghimpun nama-nama ini dengan harapan mendapatkan pahala yang Rasulullah janjikan. Namun, tidak satu pun hadis sahih yang merinci nama-nama dimaksud.
Kalaupun ada yang merincinya, riwayatnya lemah. Rincian nama-nama Allah dimaksud tersebar di dalam al-Qur`an dan Sunah Rasulullah s.a.w. Buku ini menarik, karena penulis banyak memperbaiki tulisan-tulisan tentang tema
ini yang acapkali salah secara metodologi. Misalnya, mereka menggabungkan antara makna nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa terlebih dahulu mengupas dan memahami makna yang benar dari nama-nama dan sifat-sifat itu.
Bentuk kesalahan lainnya adalah terlalu terpaku untuk mengkaji bukti-bukti yang menunjuk pada makna kebahasaan saja, dan bahkan ada juga yang hanya menyinggung sekilas tentang penjelasan sejumlah kata tapi tidak
menjelaskan makna pokoknya. Pada buku ini, Prof. Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar, menjelaskan satu bagian penting yang luput dari pembahasan buku-buku sejenis. Yakni, kupasan terhadap makna nama-nama dan sifat-sifat Allah,
yang merupakan tujuan terpenting dari tema al-Asmâ` al-Husnâ. Kupasan yang mendasar itu perlu, karena dengannya seorang hamba akan mengenal Tuhan dan Penciptanya. Di samping itu, mereka akan dapat mencapai taraf makrifat
dan mengetahui apa yang diinginkan-Nya. -QisthiPressAku jatuh cinta pada alam. Padanya aku belajar membaca pelajaran dari Tuhan. Lewat semak-semak, arakan awan yang mendung, kemacetan jalanan, sampai bocah tengil yang meringis lebar. Alam adalah tentang sebuah hujan yang
jatuh tadi malam. Membalut gigil tikus yang berlari ke sana kemari sampai jatuh tertidur kedinginan. Tentang sebuah terompet yang nyaring pada teriknya siang, lalu menjelma kehidupan jalanan yang tak pernah tampak padam.
Menjatuhcintakan diri pada yang satu ini butuh waktu yang panjang. Di antara sekian banyak yang mesti kupeluk setiap hari, tulisanku jatuh menggenggam alam. Padanya aku tahu bebatuan yang berdoa dalam diam sampai tukang
sampah yang lupa bedanya sampah dan bau bangkai ikan. Terlalu banyak yang diajarkan alam sampai membuatku tak punya pilihan lain untuk jatuh cinta padanya. Hingga suatu saat atas perannyalah aku memahami, bahwa tidak
semua hal harus diketahui alasannya hari ini. Atas apa yang terjadi baik sekarang maupun masa lalu, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya, entah kini atau di masa depan. Tugas kita bukan untuk terus bertanya dan
menyesalkan mengapa harus terjadi, tetapi mensyukuri dan percaya bahwa akan ada jawaban hebat yang Tuhan sampaikan lewat alam atas semua yang pernah terjadi. Karena mencintai alam, bagiku seperti mencintai takdir Tuhan.
Buku ini adalah kumpulan catatan ringan yang penuh makna. Berawal dari kisah ringan inilah penulis mengajak para pembaca untuk senantiasa memperhatikan alam sekitar dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah.
She's a free-spirited dreamer. He's a brilliant painter. But now their shared passion for art has turned into something deeper.... For as long as she can remember, Kugy has loved to write. Whimsical stories are her
passion, along with letters full of secret longings that she folds into paper boats and sets out to sea. Now that she's older, she dreams of following her heart and becoming a true teller of tales, but she decides to get
a "real job" instead and forget all about Keenan, the guy who makes her feel as if she's living in one of her own fairy tales. Sensitive and introverted, Keenan is an aspiring artist, but he feels pressured to pursue a
more practical path. He's drawn to Kugy from first sight: she's unconventional, and the light radiating from her eyes and the warmth of her presence pull him in. They seem like a perfect match-both on and off the pagebut revealing their secret feelings means risking their friendship and betraying the people they love most. Can they find the courage to admit their love for each other and chase their long-held dreams?
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Horison
Just Like Butterflies
Unrequited Love
Ensiklopedi Iman
Bagaimana kisah lanjutan Lee Hyun seseorang yang tertinggal di dunia nyata, hidupnya diperuntukkan hanya mencari uang karena kemiskinan. namun ia juga sebagai Weed player perang legenda di Continent of Magic MMORPG yang sangat populer saat itu. Dengan usianya ia memutuskan
untuk menarik diri dari dunianya dan melampiaskan disebuah game online namun tanpa disangka pelariannya di game membuat character di game itu dilelang dengan nilai 3,1 milliar namun itu tidak bertahan lama, renternir menyita uangnya karena hutang orang tuanya sebelum mereka
meninggal. Namun dengan melihat kondisi nenek yang sakit karena merawat ia dan adik perempuannya. ia menemukan semangat baru untuk maju dan mencoba keberuntungan yang pernah ia peroleh di game online dengan membeli capsul konsol untuk MMORPG Virtual Reality, Royal Road. Ini
adalah legenda Weed di jalan hidupnya untuk menjadi Kaisar dengan keluarga yang penuh kasih hatinya, keinginannya tak terbatas untuk uang, pola pikiran yang tak terduga, dan kerajinan menempa fisik dan bakat serta kerja keras yang selalu mendukung dia. Dengan ini kami mencoba
merangkum potongan-potongan chapter dengan bahasa indonesia yang mudah dipahami. harapan kami ini akan menjadi salah satu alternatif untuk para pencinta novel khususnya di indonesia. Light novel yang berjudul The Legendary Moonlight Sculptor karangan Nam-Hwe-Sung dengan subtitle
bahasa indonesia volume 26 hingga 30.
Shalat adalah sebaik-baiknya amalan bagi seorang muslim, dan shalat adalah amalan yang pertama kali diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta ala kelak di akhirat.
Bina Aksi Sosial Pemerintahan (BIAS PETA) merupakan tahap ketiga dan akhir dari proses pengaderan formal di Himapem FISIP Unhas yang melanjutkan dan menerapkan muatan-muatan tahap sebelumnya (afektif, kongnitif, dan psikomotorik). Metode riset dan pengabdian kepada masyarakat
menjadi fokus pada proses ketiga ini.
Doa Harian Pengetuk Pintu Langit
makna kehidupan
Galau
The Vampire Diaries: Dark Reunion

Aneka ragam doa akhir-akhir ini telah mampu ''menggusur'' posisi doa-doa dalam Al-Quran. Padahal doa-doa dalam Al-Quran adalah redaksi Allah, Sang Khalik yang diberikan kepada para Rasul-Nya. Karena langsung diambil
dari Al-Quran, otomatis doa-doa ini terbebas dari nilai-nilai yang berbau khurafat. Sebuah buku yang secara lengkap memuat doa-doa mustajab dan dianjurkan: bersifat praktis dan berguna sepanjang hidup. Di sinilah letak
keistimewaannya. Buku ini dirancang secara khas. Setiap doa diberi penjelasan singkat dan padat dengan kemasan yang menarik. Penjelasan itu meliputi: sebab turun (sabab nuzul), faedah, keutamaan, tafsir, dan nabi yang
sering memakai doa-doa tersebut. Ditambah hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai pendukungnya. Juga dilengkapi lampiran teks-teks doa berdasarkan urutan ayat Al-Quran. ''Sebaik-baik doa adalah berdoa dengan doa-doa
ajaran Ilahi yang diabadikan dalam Kitab Suci Al-Quran, dan menghujamkannya ke dalam hati'' K.H. Abdullah Gymnastiar [Mizan, Hikmah, Islam, Referensi]
Ketika bicara cinta, banyak rasa di sana. Ada rasa kangen, sayang, marah, benci, dikhianati,cemburu, dan juga perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, semua rasa itu bisa dialami oleh seseorang
dalam waktu bersamaan. Tiba-tiba seseorang bisa tersenyum, selang waktu kemudian meneteskan air mata, diakhiri dengan kemarahan. Namun, tidak perlu menunggu waktu lama, keceriaan itu bisa muncul kembali.Ketika
bersentuhan dengan cinta, kita pasti bertemu dengan penolakan, ungkapan rasa yang tak terucap, ngepo-in mantan, atau move on yang gagal total. Ada kegalauan. Di lain waktu, kita mengalami dicintai, disayangi, dan juga
menemukan cinta yang baru. Ada kebahagiaan. -MediaKita- #EbookHearts
Bagi orang beriman, doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa menjadi percakapan antara seorang hamba dan Penciptanya, sekaligus menegaskan kehambaan dirinya dan ketuhanan Allah. Dalam doa, juga
ada ruang privat. Sehingga redaksi doa kita sejatinya menunjukkan siapa kita sebenarnya dan apa harapan terpendam kita. Doa Harian Pengetuk Pintu Langit berisi kumpulan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis,
para sahabat, para aulia, serta para ulama, habaib, dan kiai. Doa-doa tersebut dapat dibaca dan diamalkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi penjelasan dan latar belakang doa-doa
tersebut, agar kita dapat mengetahui lebih dalam bahkan membuka tabir “rahasia” di balik sebuah doa. Selamat mengamalkan! “Buku yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.” —KH. Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa
Timur “Zikir kepada Allah salah satunya adalah berdoa. Sehingga ada sebagian ulama yang menjelaskan kriteria kekasih Allah (waliyullah) adalah mereka yang setiap gerak dan diamnya senantiasa mengingat Allah. Buku ini
menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang Ia cinta.” —KH. Ma’ruf Khozin Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur
Al-Asmâ` al-Husnâ
The Strange Destiny of a Balinese Prince
Ini Aku, Utuslah Aku
Draf 1
Novels of the Troubled Years
FUKUZATSUNA PENULIS: EXPOSE Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7752-32-5 Terbit : Januari 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Rumit, kumpulan karangan novelet yang ditulis oleh 29 siswa di kelas 12 MIPA 1 SMAN 1 TERISI. Novelet yang menceritakan
tentang kisah romantisme dengan berbagai permasalahan dan penyelesaian serta tentunya dengan konsep yang berbeda dari setiap ceritanya. Pada awalnya kami membuat novelet ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ditujukan
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untuk memenuhi tugas akhir semester. Namun tak disangka kami menikmatinya dan menginginkan buku ini sebagai kenang kenangan. Heryanto adalah sosok pria yang menemukan cinta pertamanya, yaitu Febi. Namun Heryanto harus memenuhi panggilan
dari perusahaan yang ada di Jakarta yang sebelumnya ia lamar. Akan tetapi ada kedilemaan untuk Heryanto antara memilih untuk bekerja atau tetap singgah dengan kekasih yang dia pikir itu cinta pertamanya yang dimana setiap orang termasuk Heryanto
berfikir bahwa Febi adalah jodohnya dan ingin hidup bersama dengan dia untuk selamanya. Namun, apakah Febi mengizinkan Heryanto untuk pergi meninggalkannya? Atau tidak? Apakah Heryanto dan Febi dapat menjaga komitmen saat menjalin hubungan
jarak jauh? Dan apakah Heryanto dan Febi akan bahagia bersama untuk selamanya atau… www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Menulis itu susah? Banget. Terutama kalau kita nggak punya komitmen kuat dan disiplin untuk itu. Truth to be told, menulis itu gampang-gampang susah. Terkadang terasa mudah dan menyenangkan, apalagi jika ide mengalir selancar air. Namun, menulis
juga dapat terasa sulit karena tanpa teknik yang benar dan loyalitas untuk kembali ke halaman-halaman yang belum rampung, tulisan kita akan terus tidak selesai atau menjadi sebaik yang kita inginkan.Selama ini, banyak sekali teman dan pembaca yang
bertanya kepada saya: - Gimana, sih, caranya menulis fiksi yang enak dibaca? - Bagaimana caranya menciptakan konflik yang nggak klise? - Gimana proses menulis cerita dari awal sampai akhir? - Ceritaku mandek dan nggak kelar-kelar, gimana ya supaya aku
bisa menyelesaikannya? - Bagaimana cara mengirimkan naskah ke penerbit, dan apa yang bisa kita lakukan supaya naskah tersebut ‘dilirik‘? - Prosedur penerbitannya bagaimana? Bagi kalian yang ingin tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, well,
this book might be the one for you. Dan, mari bersama-sama menikmati proses menyenangkan menulis naskah fiksi pertamamu. -GagasMediaThe irresistible second installment in the beloved series that has sold millions of copies worldwide. Since his first captivating adventure in Hector and the Search for Happiness, Hector the young French psychiatrist has continued to explore the mysteries of the
human soul. Having found that love seems virtually inseparable from happiness, he begins taking notes on this powerful emotion. But unbeknownst to him, Clara, the doctor's beloved, is making her own investigations into love. As much a love story as a novel
about love, Hector and the Secrets of Love is a feel-good life manual wrapped in a globetrotting adventure, told with the blend of a fairy tale's naïve wisdom and a satirist's dry wit that has won Hector fans around the world.
Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Kejadian
SHALAT-SHALAT TATHAWWU’
Doa Ajaran Ilahi
IV
Naik Haji Jalan Kaki 57000 Km dari Bosnia

Kaisar pertama yang bertahta di Kerajaan Ceng-tiauw, yaitu kerajaan penjajah Mancu yang menguasai Tiongkok, merupakan kaisar yang sampai puluhan tahun dapat mempertahankan kedudukannya...
Apakah ajaran Islam itu sulit dipraktikkan? Bolehkah menuduh orang lain sebagai orang kafir? Bagaimana dengan orang yang tertinggal (masbuk) Salat Jumat? Bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat yang tertinggal? Dikemas dan disajikan dalam bentuk pertanyaanpertanyaan yang seolah dijawab langsung oleh beliau, seri Tanya & Jawab Bersama Nabi ini memiliki daya tarik tersendiri yang dapat memudahkan kita semua untuk memahami apa arti sesungguhnya dari Iman, Islam, dan Ihsan secara lebih utuh. Buku yang pembaca pegang ini
adalah kitab kedua yang membahas tentang Islam. Di dalamnya pembaca akan diajak untuk menyelami pembahasan-pembahasan menarik seputar syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan fikih amaliah lainnya. Semoga kita semua diberi kesabaran dan keteguhan hati agar mau dan
mampu belajar tentang ajaran islam secara lebih baik lagi, sehingga nikmat agama islam yang telah ada dalam diri kita akan terasa semakin nikmat dari hari ke hari. Amin.
Banyak hal menarik dari kisah perjalanan hidup siswa/i kelas XII IPA 1 SMAN 4 Berau, tetapi kisah terbaiklah yang kami tuangkan dalam buku ini. Berharap dapat dikenang sepanjang masa serta berbagi cerita pada para pembaca. Buku ini kami terbitkan agar dapat menumbuhkan
literasi bagi banyak orang serta belajar dari pengalaman karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetaplah berkarya dan bersastra. Memories, About Us ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Perfume
The Reconnection - Menyemb. Orang Lain
Dark memories
A Study of Shahnon Ahmad's Novels, 1965-1978
Belajar Keagungan Tuhan dari Alam

Buku Pedoman Penafsiran Alkitab Kejadiann ini adalah hasil adaptasi dari buku yang berjudul A Handbook on Genesis, karya William D. Reyburn dan Euan McG. Fry, yang diterbitkan oleh perserikatan Lembaga-Lembaga Alkitab
Sedunia (United Bible Societies - UBS) Pembahasan yang ditampilkan dalam buku inidiolah sedemikian rupa dalam tingkat bahasa yang sederhana, sehingga para penerjemah mudah mendapat pengertian yang utuh tentang pesan yang
disampaikan dalam kitab Kejadian. Ayat-ayat Alkitab TB1 ( Terjemahan Baru 1) dan BIMK (Bahasa Indonesia Masa Kini) sengaja ditempatkan berdampingan pada awal setiap pasal.
Sri Rahayu, wanita cantik, istri Slamet Raharjo. Hobbyshoping, penjual olshop, anti barang KW, anggun, sangat menjaga image, sering berdebat dengan Warti. Slamet Raharjo, suami mbak Sri, tampan, tajir, idaman para istri orang.
Hobby kerja, seluruh hidupnya hanya mementingkan kerja, kerja, dan kerja.
Cinta Seribu Dirham: Merajut Kerinduan Kepada Rasulullah AlTaktik Menulis Fiksi Pertamamu
JANJI LATIF
Eksplisit Press
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