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Kiat-Kiat Membahagiakan Istri Dec 25 2021 Kehidupan rumah tangga yang penuh
kemesraan dan kebahagiaan, ketenteraman jasmani dan rohani merupakan dambaan semua
orang. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam
menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Hal ini pula didukung oleh ketaatan
pasangan terhadap syari’at dalam menjalankan pernikahan. Istri shalehah merupakan
harapan seorang suami, begitu pula suami shaleh adalah harapan seorang istri. Sehingga,
membentuk karakter shaleh dan shalehah merupakan tanggung jawab kedua pasangan.
Namun, seorang suami memiliki tanggung jawab lebih dalam membentuk karakter tersebut
dan membawa kehidupan keluarga menuju ridho Allah. Dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul
telah banyak dibahas tuntunan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawddah, dan
rahmah. Dan buku ini mengupas tuntunan bagi seorang suami dalam menjalankan
kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulullah.
123 Oke Outline Khotbah Ekspositori Sep 09 2020 Buku garis besar khotbah sudah banyak
di yang menggunakan buku tersebut mengalami kebingungan ketika menggunakannya. Hal
ini disebabkan penyusunan garis besar tersebut tidak praktis dan sistematis sehingga sulit
ketika dipakai sebagai panduan untuk berkhotbah. Buku 123 OKE (Outline Khotbah
Ekspositori) menjawab kesulitan tersebut. Buku ini juga untuk menjawab kebutuhan besar
akan pelayanan mimbar yang alkitabiah. Garis besarini digali secara ekspositori untuk

menghasilkan kebenaran yang alkitabiah. Penggunaan istilah atau kata asli Alkitab (lbrani
dan Yunani) yang diulas secara sederhana sangat menolong untuk memahami firman
Tuhan. Buku ini terdiri dari 123 garis besar khotbah yang dikelompokkan secara tematis.
Ada 11 tema khotbah disajikan dalam buku ini untuk memperkaya dan memperlengkapi
setiap mereka yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan mimbar. Para domba Allah
membutuhkan makanan rohani yang sehat. Buku ini akan menjawab kebutuhan para domba
untuk makanan rohani yang sehat. Preach the Word of God.
Apakah Anda Termasuk Istri Hebat? Mar 04 2020 Cantik, bohai, seksi, kaya, bla bla bla…!
Itulah sosok perempuan yang diinginkan laki-laki. Setiap laki-laki tentu menginginkan
calon istri yang cantik, terlebih kaya. Namun, apakah hanya itu yang dibutuhkan suami
dalam rumah tangga? Tentu saja tidak. Ketahuilah bahwa laki-laki juga memasang standar
lain untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya; bukan hanya cantik dan kaya.
Apakah itu? Jawabannya adalah istri yang hebat! Lalu, apa yang dimaksud dengan istri
hebat itu? Apakah istri yang harus bisa segala hal sehingga melebihi suaminya? Simak saja
jawabannya di dalam buku ini. Buku ini mengupas rahasia hati laki-laki tentang sosok
perempuan yang akan dijadikan sebagai pendampingnya. Berbagai tips menjadi istri hebat
yang bisa mendorong karier suaminya juga diuraikan secara detail. Setiap perempuan,
termasuk Anda, tentu ingin menjadi dambaan laki-laki seperti itu, bukan? Maka, tunggu apa
lagi? Segera miliki buku ini dan terapkan isinya di kehidupan rumah tangga Anda. Dijamin,
suami akan semakin sayang dengan Anda. Selamat membaca! Selling point: 1. Tips-Tips
Menjadi Istri Idaman bagi Suami 2. Trik Mendorong Karier Suami Agar Terus Menanjak 3.
Cara Memotivasi Suami, dll.
Dahsyatnya Energi Saling Memaafkan Dec 13 2020 Membangun keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah membutuhkan tindakan saling memaafkan. Sebab, tidak selamanya
bahtera rumah tangga berjalan dengan mulus. Ada kalanya terjadi suatu masalah yang
disebabkan oleh tindakan suami atau istri. Ketika hal ini terjadi, maka dibutuhkan kerelaan
suami atau istri untuk memahami dan memaafkan kesalahan pasangannya agar keluarga
yang bahagia dapat tercapai. Perilaku saling memaafkan dapat melahirkan energi positif
yang tidak hanya penting untuk penyelesaian suatu masalah, tetapi juga sangat diperlukan
untuk menggapai kesuksesan, baik di bidang karier maupun ekonomi. Perilaku saling
memaafkan juga memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan karakter anak yang
tangguh dan unggul, sehingga mampu meraih prestasi dan citacita yang gemilang. Bagi
Anda yang hendak memasuki dunia pernikahan, buku ini sangat panting dibaca sebagai
bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sementara, bagi Anda yang sudah menikah.
buku ini juga sangat penting dibaca untuk menjaga kebahagiaan keluarga dan memberi
teladan yang baik dan nilai-nilai positif pada buah hati Anda. Selamat membaca!
Baiti Jannati Nov 11 2020 Allah Swt. telah menyatakan di dalam al-Qur'an bahwa laki-laki
dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Seorang suami diberikan peran sebagai
pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberi nafkah kepada anggota
keluarganya. Sedangkan seorang istri berperan sebagai pengatur rumah tangga yang
bertanggung jawab mengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami. Agar biduk
rumah tangga dapat berlayar dengan baik, tak mudah terhempas badai dan karang, dan
selamat menuju pelabuhan kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah Swt. dan Rasulullah Saw.
telah memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada setiap pasangan suami-istri sebagai

pengendali rumah tangga. Dengan mengikuti nasihat-nasihat ini, maka baiti jannati
(rumahku surgaku) benar-benar akan tercapai. Lantas, apa saja nasihat-nasihat yang
disampaikan Allah dan Rasulullah terhadap suami-istri? Semuanya telah terangkum dengan
baik dalam buku ini. Selamat membaca!
Rahasia Rumah Tangga Rasullah Apr 16 2021 Tidak tanggung-tanggung, buku ini justru
menyingkap rahasia-rahasia rumah tangga manusia suci, Nabi Muhammad Saw. Namun,
berlainan dengan rumah tangga lain yang sengaja menutup-nutupi rahasianya, rumah tangga
Nabi Saw. malahan sangat baik jika dibuka segenap rahasianya, dan sekiranya kita lebih
cermat, akan terlihat betapa Nabi Muhammad Saw. itu sendiri yang berani membuka
rahasia keluarganya kepada publik. Tidak semua rahasia mesti ditutup rapat-rapat,
sebagaimana rahasia rumah tangga Rasulullah yang hendaknya disebarluaskan dan menjadi
pengetahuan bagi kaum muslimin. Dengan membaca buku ini kita akan terperanjat betapa
banyak rahasia rumah tangga Nabi Saw. yang selama ini belum diketahui, seperti terbakar
api cemburu, manajemen konflik, tekanan masyarakat, keteguhan dalam badai fitnah,
kemesraan yang indah, hubungan seksual yang berkah, ibadah nan menyejukkan hati,
keluarga sakinah dan lain-lain. Dan perlu sekali ditekankan bahwa dari rahasia rumah
tangga Rasulullah itulah kita akan mendapatkan lebih banyak lagi keteladanan dalam
kehidupan. Siapapun yang menutupi rahasia rumah tangga Rasulullah Saw. sama artinya
menghambat kesempatan meneladani sunah-sunah beliau. Buku ini semakin menarik karena
dilengkapi gambar-gambar ekslusif rumah tangga Rasulullah; rumah, pedang, sandal,
mangkok, perabot dan berbagai perkakas rumah tangga lainnya, yang sangat jarang
diketahui. Tentunya buku ini adalah referensi wajib bagi setiap rumah tangga muslim yang
mendambakan keluarga sakinah dan buku ini pula menjadi warisan berharga untuk generasi
berikutnya.
Istri dan Suami yang Dirindukan Surga Oct 11 2020 Pernikahan merupakan salah satu jalan
menuju surga. Namun, pernikahan itu tidak mudah. Dari mulai mencari jodoh, berkenalan,
menyiapkan walimah, hingga menjalani kehidupan pernikahan adalah perjuangan.
Semuanya membutuhkan kesungguhan untuk mewujudkan keluarga yang dirindukan surga.
Siapa yang tidak mau dirindukan surga? Surga telah menanti kita. Surga telah menyiapkan
pintu-pintunya yang banyak untuk kita masuki. Dan, kita harus berjuang untuk
menggapainya. Layaknya seorang pendaki tebing yang berusaha menaklukkan puncak
tebing tertinggi; bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia gagal. Begitu pula setiap Muslim,
berusaha mendaki puncak tertinggi, yaitu surga di akhirat kelak. Bagaimana menjadi
pasangan suami-istri yang dirindukan surga? Semuanya dibahas detail di buku ini.
Mengenai hak dan kewajiban suami-istri, hubungan dengan mertua, cara mengatur
keuangan, dan masih banyak lagi. Begitu banyak pahala yang bisa didapatkan dari
perbuatan baik suami atau istri kepada pasangannya. Sehingga, pernikahan menjadi lading
pahala. Setiap pembahasan dalam buku ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam
mendaki tebing pernikahan menuju surga-Nya. Betapa indahnya pasangan suami-istri yang
bersatu di dunia, kelak bersatu kembali di surga. Menjadi suami dan istri yang dirindukan
surga. [Mizan Publishing, DAR, Pastel Books, Islam, Keluarga, Suami, Istri, Indonesia]
Dalam sujud cinta Oct 23 2021
Jika Bukan Tuhan yang Membangun Rumah Oct 30 2019 Allah memaksudkan pernikahan
dan kehidupan berkeluarga menjadi seperti surga di bumi. Begitu sedikit orang pada hari-

hari ini mendapati pernikahan yang seperti itu. Berapa pun usia, status pernikahan, atau
warisan budaya Saudara, buku ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
dan area-area yang membutuhkan pengembangan dalam hubungan-hubunganmu serta
menyediakan solusi-solusi yang mungkin dikerjakan untuk membangun suatu pernikahan
dan kehidupan berkeluarga yang langgeng.
Kiat-Kiat Menjadi Istri Penyejuk Hati Suami Feb 24 2022 Menjalani kehidupan sebagai istri
bukanlah hal mudah. Secara sosial, istri menjadi atribut sosial suami yang paling penting.
Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku di masyarakat
maupun penampilan fisik. Dalam perjalanan berumah tangga, istri kerap kali menjumpai
kerikil-kerikil yang harus dihadapi secara dewasa. Di sinilah, istri harus paham bagaimana
memberikan pelayanan kepada suami dengan baik dan benar. Beruntunglah istri yang
mampu melayani dan menghibur suami. Karena, selain mendapat kebahagiaan, ia juga
mendapat pahala dari Allah Swt. Lalu, bagaimana caranya menjadi istri yang mampu
menghadirkan kesejukan bagi suami? Sehingga, bahtera rumah tangga berjalan dengan baik
di tengah-tengah samudra kehidupan. Temukan jawabannya hanya di dalam buku ini. Di
dalamnya, diuraikan secara jelas dan tuntas tentang segala hal yang menyangkut kiat-kiat
menjadi istri yang menyejukkan hati suami. Juga, dibahas tentang cara-cara menjadi istri
yang sempurna dan mampu menyempurnakan kekurangan suami. Selamat membaca!
Selling Point: 1. Tips Menjadi Istri yang Menyenangkan 2. Tipikal Istri yang Menyejukkan
Hati Suami 3. Kiat Menjadi Istri yang Sempurna 4. Kisah Para Istri yang Menyejukkan Hati
Suami, dll.
My Tetangga Is My Husband Jan 02 2020 "ASTAGA! KALIAN NGAPAIN, ITU?!”
teriak salah satu tamu yang datang. Anindira dan Evano terkesiap, lalu berdiri. Anindira
dibuat pucat, karena merasa terpergok. “Tante, ini gak seperti apa yang Tante, lihat,” ujar
Anindira berusaha meyakinkan. Evano justru berusaha menahan senyumnya. Memang lakilaki itu harus berobat pada Anindira, saat seperti ini masih bisa-bisanya menertawakan diri
sendiri!
Tata Nagara Mantricasana Dec 01 2019 Buku ini berisi kajian dan analisis naskah lama/
naskah kuno daerah Bali yang berjudul Tata-negara mantricasana isinya tentang nasehatnasehat dari unsur pendidikan serta pantangan yang harus diketahui, dipahami oleh seorang
pemimpin. Nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini adalah nilai Keperwiraan,
kesederhanaan, budipekerti, kesetiakawanan sosial dari lain-lain yang pada hakekatnya
nilai-nilai tersebut dapat menunjang pembangunan, baik fisik maupun spirituil.
Hartamu Hartaku, Hartaku Punya Siapa Jul 08 2020 "Anda takut menikah karena khawatir
soal harta? Ataukah Anda sudah menikah namun bingung harus menerapkan manajemen
keuangan seperti apa agar hidup lebih bahagia dan berkah? Kita tentu pernah mendengar,
atau bahkan mengucapkan sendiri, beribu-ribu alasan untuk tidak menikah. Salah satunya
adalah karena harta. Entah karena tidak punya, atau justru sebaliknya: punya banyak namun
enggan berbagi dengan (calon) pasangan. Bagi yang sudah menikah, lain lagi persoalannya.
Harta terlalu sering diidentikkan dengan pengundang rasa bahagia. Atau candu yang bisa
mengubah air mata menjadi tawa. Harta adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan rumah
tangga. Padahal, kehidupan sehari-hari kadang justru membuktikan sebaliknya. Rumah
tangga pasangan yang terlalu silau harta malah miskin rasa bahagia, atau kandas di tengah
jalan. Jadi, bagaimana sebenarnya kedudukan harta dalam pernikahan? Seperti apa

pengaturannya yang tepat dalam rumah tangga menurut kacamata Islam? Bagaimana pula
kebenaran ungkapan “hartamu (adalah) hartaku” yang sering kita dengar, bahkan kita
jadikan semacam sindiran? Dengan cerdik dan lugas buku ini menjelaskan hakikat
keuangan rumah tangga Islami dari berbagai sudut pandang. Penjelasan penting seperti: kewajiban dan hak suami-istri dalam keuangan keluarga, - definisi dan pembagian uang
belanja, - pengaturan gaji suami dan gaji istri, - plus minus istri bekerja, - manajemen cash
flow yang tepat, - investasi islami yang patut dicoba, dan - seluk-beluk mencari penghasilan
tambahan WAJIB diketahui bukan hanya oleh yang berencana menikah, namun juga siapa
pun yang ingin membangun rumah tangga yang lebih sehat secara keuangan, berkah, dan
bahagia."
Sekeping hati yang terluka Jul 20 2021 Ketika cinta yang tulus dikhianati, lalu apa arti
dari sebuah kesetiaan. Ketika cinta itu mulai pudar, lalu kenapa mengharapkan cinta itu
kembali. Nara Mutia Rahman, wanita yang dianugerahi kesabaran yang luar biasa oleh
Allah.Di mana hidupnya selalu dipenuhi cobaan, dan juga air mata. Kehilangan Ibu setelah
melahirkannya, membuat Nara selalu mendapatkan kebencian dari sang Ayah. Dia selalu
dianggap sial, karena kehadirannya di dunia membuat sang Ayah kehilangan belahan
hatinya. Begitu pun ketika Nara telah menikah, Nara kira pria yang menjadi suaminya akan
mencintainya dengan tulus. Seperti janji Nizam Syahputra diawal pernikahan. Namun, yang
dia dapat hanyalah luka dan pengkhianatan. Kehadiran Nathan Satria Wiraguna, seperti
madu yang manis dalam hidupnya. Dia adalah pria yang begitu tulus mencintai, dan selalu
menjadi pelindung di saat Nara dalam kesulitan. Akankah cinta Nara dan Nathan bersatu?
Ataukah akan ada banyak cobaan yang terus menguji cinta meraka?
Catatan Cinta Istri May 30 2022
Arjuna Krama Jan 26 2022 Cerita-cerita wayang sangat digemari di Indonesia, karena
kisahnya menarik. Waktu dimainkan dalam pertunjukan wayang kulit suara gamelan
mengikutinya dengan lagu-lagu yang menimbulkan perasaan aman, gembira, susah, marah,
bersemangat dan lain-lain. Balai pustaka
Puzzle Cinta: Ketika Jodoh Menghampiri Apr 04 2020 """Ketika jodoh menghampiri, tidak
ada yang dapat menghindar. Keputusan menikah pun menjadi salah satu hal penting dalam
hidup kita. Apalagi menikah bukanlah tujuan akhir, bukan pula garis nis perjuangan.
Menikah justru permulaan dari gerbang ibadah indah yang kita bangun untuk meraih ridaNya. Dan untuk bisa mendapatkannya, kita perlu berusaha. Tidak semua pasangan berhasil
menggenggam atau mendekap indahnya pernikahan sepanjang napas kehidupan mereka.
Ada yang hanya dapat bertahan pada awal pernikahan. Ada yang terpaksa menyerah di
tengah perjalanan. Bahkan ada yang berpisah di puncak kematangan. Hadir sebagai lanjutan
Puzzle Jodoh, buku ini mempersiapkan Anda membangun pernikahan langgeng dan bahagia
di bawah naungan cinta-Nya melalui curhat seru, resep jitu, dan tip inspiratif, seperti: mengetahui ciri-ciri suami dan istri idaman, - mempersiapkan bekal lengkap menuju
pernikahan, - menghadirkan cinta bagi pasangan yang menikah karena perjodohan, mencari tahu cara menghadapi masalah yang timbul setelah pernikahan, - mengetahui kiatkiat menggapai pernikahan sakinah, mawadah, warahmah, - memanfaatkan “ilmu curhat”
suami-istri dari berbagai penjuru dunia, serta - melakukan terapi untuk menyuburkan cinta
dalam keluarga. Semoga pernikahan langgeng nan bahagia jadi milik Anda!"""
Diary Dodol Seorang Istri Sep 02 2022

Merebut Hati Suami Sep 21 2021 Tiada seorang istri pun yang tak ingin bermanfaat bagi
suaminya. Bukankah Anda juga demikian? Tentunya, banyak hal yang perlu Anda lakukan
dan persiapkan guna melengkapi kekurangan suami Anda. Anda mesti mengetahui hak-hak
sang suami dan peran Anda dalam berumah tangga. Selain itu, ada beberapa perilaku yang
patut Anda perhatikan ketika berhadapan dengan suami. Oleh karena itu, buku ini hadir
untuk membantu Anda menggapai sikap-sikap yang mampu menutup kekurangan sang
suami. Bersama buku ini, Anda akan menemui kiat menjadi istri yang tak hanya berperan
sebagai ibu rumah tangga. Anda bisa menjadi manager, penjaga, pengingat, bahkan pelepas
“dahaga” sang suami. So, segeralah miliki buku ini, dan raihlah kesempurnaan serta
kemuliaan bersama sang suami.
Hati Sang Madu Jun 18 2021 Menikah dengan pria tampan dan kaya tentu menjadi
dambaan setiap wanita. Namun, tidak bagi Sekar. Karena ia harus menikah dengan pria
tampan dan kaya yang telah menjadi suami sahabatnya. Sekar terpaksa menikahi suami
sahabatnya karena sahabatnya sendiri yang meminta dan bahkan mengancam dirinya. Sekar
tak tahu harus bahagia atau tidak. Sebab, mencintai pria yang menjadi suami sahabatnya
adalah hal yang berat. Mencintai namun tak bisa memiliki. Seperti ucapan Sekar.
"Menggapai mu bagaikan mimpi."
Berbahagialah Aug 09 2020 Pernahkah Anda berpikir, saat Anda membuang air panas ke
tanah maka semut-semut dan serangga-serangga itu pun terkena dan mati, saat Anda
menyapu rumah, serangga-serangga itu pun kocar-kacir, tercampak-campak kesana kemari,
dan terombang-ambing. Saat Anda berjalan atau berlari hingga tidur, tanpa Anda sadari
Anda menginjak atau menimpa mereka. Kalau direnungkan betapa bahagia sebenarnya
kehidupan Anda dibandingkan binatang-binatang itu. Mereka tak pernah protes, mereka
ikhlas menjalankan hidup dengan skenario dari Tuhan yang telah mengadakan mereka.
Maka dari itu berbahagialah.
Injil Yohanes Nov 23 2021 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 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.
Selamat Datang Suami Impian Sep 29 2019 Manusia adalah makhluk pemimpi, terutama
jika mimpi itu berkaitan dengan pasangan atau pendamping hidupnya. Anda tentu tidak
perlu malu-malu untuk mengakuinya. Bukankah memang sebagian waktu anda dihabiskan
dalam khayalan dan angan-angan tentang pasangan impian anda? seperti apakah pria yang
didamba banyak kamu wanita? cukupkah fisik dan harta sebagai ukurannya? Nah, buku ini
memang pada mulanya ditujukan untuk kaum wanita. tapi sebenarnya, pada saat yang sama,
kaum pria juga sangat berkepentingan dengan buku ini. Bukankah anda para pria jua ingin
mendengarkan sang istri mengatakan pada anda "selamat datan, suami impianku...". Jika
demikian, anda juga wajib baca buku ini! Sebuah buku islami dari Mirqat Publishing
(Mirqat Group)
Istri Shalihah, Perhiasan Paling Indah May 18 2021 Allah Swt. menciptakan manusia
secara berpasangan agar merasa tenteram dan saling memberi kasih sayang. Karena itulah,
memiliki istri idaman menjadi dambaan setiap suami untuk membawa keluarganya dalam
keharmonisan dan kebahagiaan. Dengan demikian, adalah tugas setiap perempuan untuk
menyiapkan diri menjadi istri idaman suami. Bagaimana cara serta apa saja yang harus
disiapkan untuk menjadi istri idaman? Dengan membaca buku ini, Anda akan menemukan
jawabannya, sehingga Anda bisa menyiapkan diri sejak sekarang agar menjadi istri idaman
suami. Baca, praktikkan, dan suami Anda akan bahagia memiliki istri idaman! Selling
point: 1. Penyebab Adanya Kewajiban Menikah 2. Persiapan Diri untuk Menjadi Calon Istri
Idaman 3. Hal-Hal yang Mesti Dihindari saat Menikah 4. Berbenah dan Menjadikan Diri
sebagai Calon Istri Idaman, dll.
Disayang Suami Hingga di Surga Jul 28 2019 Setiap laki-laki muslim tentu ingin memiliki
seorang istri yang mampu membahagiakan suaminya. Sebab, bersamanyalah, keluarga
sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud. Seorang istri yang mampu membahagiakan
suami layak mendapatkan kasih sayang yang tiada tara dari suaminya, bahkan hingga di
surga kelak. Tidak hanya itu, ia juga dicintai oleh Allah Swt. dan rasul-Nya. Lantas, seperti
apa sosok istri yang layak disayangi oleh suami hingga di surga? Melalui buku ini, Anda
akan mengetahui sosok istri yang disayangi oleh suami hingga di surga. Penjelasan tentang
sikap, perilaku, dan ibadah istri yang mampu membahagiakan suami dalam buku ini
menjadi tips yang ampuh bagi Anda. Penasaran? Segera baca buku ini dan amalkan isinya.
Siapa tahu Anda termasuk salah satu istri yang layak dicintai oleh suami hingga di surga.
Selamat membaca! 1. Sikap Istri yang Mampu Membahagiakan Suami 2. Perilaku Istri yang
Mampu Membahagiakan Suami 3. Ibadah-Ibadah Istri yang Mampu Membahagiakan Suami
dan lain-lain.
Muhasabah cinta seorang istri Nov 04 2022 Buku ini merupakan media muhasabah bagi
muslimah. Untuk yang sudah menikah, maka Muhasabah Cinta adalah obat untuk
menelusuri cinta yang mungkin sempat pudar, atau setetes embun bagi harumnya bunga
pernikahan. Bagi yang belum menikah, akan memperbaiki persepsi dan memberikan
kesiapan yang lebih baik untuk menyambut pernikahan, menjadi istri dan ibu. Dilengkapi: Tips "sersan" menghadapi berbagai karakter suami bagi istri shalihat. - Tips menemukan
suami pilihan bagi muslimah lajang. - Panduan menikah: memperbaiki niat, memilih suami
pilihan, menjadi ibu, dan lain-lain. - Lembar Muhasabah [Mizan, Lingkar, Pena, Referensi,

Agama]
KITAB BAHAGIA IBU RUMAH TANGGA La Tahzan, Sebab Hidupmu Begitu
Indah, Semua Pengabdianmu Bernilai Ibadah Jun 26 2019 Di buku ini disajikan hal-hal
yang perlu dilakukan oleh para istri yang ingin menyempurnakan statusnya sebagai ibu
rumah tangga. Di dalam buku ini kita juga belajar tentang bagaimana mengelola diri, emosi,
dan masalah agar kita tidak larut dalam kesedihan yang menjebak kita pada kufur nikmat.
Semoga bermanfaat. Membaca buku ini, seorang istri termotivasi untuk melaksanakan
tugasnya dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur, semata-mata berharap rida dari Allah
Subhanahu wa taala. Judul : KITAB BAHAGIA IBU RUMAH TANGGA: La Tahzan,
Sebab Hidupmu Begitu Indah, Semua Pengabdianmu Bernilai Ibadah Jumlah halaman : 240
Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-84-8
Saudari yang Tepat (2) Feb 12 2021 Buku ini khusus disusun untuk keperluan para saudari
dalam hidup gereja, membahas kedudukan para saudari dalam ekonomi Allah, teladan dan
pelajaran (peringatan) dalam mengikuti Tuhan, kebajikan, kehidupan, pernikahan, keluarga,
serta pelayanan para saudari, dan hal-hal lainnya. Buku ini terdiri atas tiga puluh enam
berita, dikutip dari berita-berita yang disampaikan oleh Saudara Watchman Nee dan
Saudara Witness Lee, dan diterbitkan dalam dua jilid.
Tresna Jalaran saka Arta Aug 28 2019 Sejatinya, orang Jawa mengenal berbagai prinsip
atau falsafah adiluhung sebagai panduan hidup di dunia. Hanya saja, seiring perubahan
zaman, prinsip-prinsip tersebut secara perlahan mulai dilupakan. Untungnya, orang Jawa
tidak kehilangan akal. Melalui sentuhan kreatif, mereka mampu menggubah ungkapanungkapan baru dengan memodifikasi berbagai nasihat atau petuah luhur yang sudah ada
menjadi lebih tegas dan telak. Buku ini menguraikan beragam sindiran atau satire sebagai
respons terhadap perilaku manusia yang kian jauh dari nilai-nilai normatif. Sindiran tersebut
bukan bermaksud merendahkan falsafah Jawa yang sudah ada, melainkan memodifikasinya
untuk mengingatkan manusia bahwa ada ketimpangan di sekelilingnya. Dengan falsafah
Jawa “model baru” yang diuraikan di dalam buku ini, manusia diharapkan segera kembali
ke akarnya, yaitu budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Selling Point 1. Tut Wuri Hanjegali
2. Becik Ketampik Ala Ketampa 3. Ing Ngarsa Ngusung Bandha 4. Mikul Kedhuwuren,
Mendhem Kejeron 5. Wong Busuk Entuk, Wong Pinter Klenger 6. Dudu Sanak Dudu
Kadang, Yen Mati Melu Kondangan, dll.
KITAB CINTA PARA ISTRI Tentang Bagaimana Membahagiakan Suami Sejak
Malam Pertama, Mendampingi hingga Sukses, dan Meraih Surga Bersama May 06
2020 Buku ini mengkaji bagaimana seharusnya istri menjalankan kewajiban dan
mendapatkan haknya seusai syariat. Selain itu, di buku ini kita juga belajar bagaimana
mencintai dan membahagiakan suami sejak malam pertama, mendampinginya hingga
meraih kesuksesan dan bagaimana meraih surga bersama. Buku ini merupakan kitab cinta
bagi para istri yang akan memandu para istri untuk mencintai suaminya dengan penuh
keikhlasan agar mendapat rida Allah. Dengan membaca buku ini, terbukalah kesadaran
akan pentingnya peran istri dalam rumah tangga. Judul : KITAB CINTA PARA ISTRI
Tentang Bagaimana Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama, Mendampingi hingg
Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Jumlah halaman : 224 Tahun : 2020 Kertas : Bookpapert ISBN :
978-623-7910-35-0
Beginilah Nabi Mencintai Istri Aug 21 2021

Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu Apr 28 2022
Buatlah Suamimu Betah di Rumah Jun 06 2020 Tidak harus cantik untuk menjadi istri
shalihah, tidak wajib kaya untuk menjadi istri idaman, juga tidak mesti cerdas untuk
menjadi istri kesayangan, cukuplah Anda tahu peran dan tanggung jawab sebagai istri,
kemudian melaksanakannya sebaik mungkin. Apa sajakah peran dan kewajiban yang harus
dipenuhi seorang istri? Buku ini menyajikan beberapa peran dan kewajiban istri terhadap
suami dan keluarganya. Juga tentang hal-hal “yang harus” dan “yang tidak seharusnya”
dilakukan oleh istri agar tidak menyinggung dan menyakiti suami dan agar suami semakin
betah di rumah. Jika Anda mampu membuat suami merasa betah di rumah, sebagai
imbalannya, maka suami akan semakin cinta dan sayang kepada Anda, ia juga akan bangga
dan bahagia menjadi suami Anda. Bukankah itu yang Anda mau? Selamat membaca!
Selling points: 1. Hal-Hal yang Harus Dijauhi Seorang Istri 2. Hal-Hal yang Harus
Dipelihara Seorang Istri 3. Menjadi Istri yang Pintar Menjaga Diri Suami 4. Menjadi Istri
yang Pintar Menjaga Kehormatan Suami 5. Menjadi Istri yang Pintar Menjaga Harta Suami
6. Dll.
Istana kedua Mar 16 2021
Sakinah Cinta Jan 14 2021 “Ada tiga hal yang termasuk kunci kebahagiaan dan ada tiga
hal pula yang termasuk kunci kesengsaraan manusia. Yang termasuk kunci kebahagiaan
manusia adalah istri yang salehah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang nyaman.
Adapun yang termasuk kunci kesengsaraan manusia adalah istri yang tidak baik, tempat
tinggal yang tidak nyaman, dan kendaraan yang tidak baik.” (HR Ahmad). Islam telah
merumuskan cara menggapai sakinah. Keluarga yang penuh cinta, kasih, dan senantiasa
dinaungi ridha Illahi. Buku ini mengupas episode demi episode membangun rumah tangga
harmonis seperti yang diteladani Rasulullah. Ya membangun keluarga sakinah itu amat
mudah! Dari buku ini aku banyak belajar bagaimana membangun keluarga yang harmonis
penuh cinta kasih, aku masih sdar hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang kelak
menjadi ibu bagi anak-anak. Hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Suami dan
istri yang saling melengkapi, mengingatkan satu sama lain, bahu membahu dan bekerja
sama sebagai life-partner. Dari buku ini juga semakin memperkaya pengetahuanku tentang
kehidupan berumah tangga secara islami. Lewat buku ini aku juga banyak belajar
menempatkan diri sebagai menantu dari ibu mertuaku. Aku merekomendasikan buku ini
untuk dibaca pasangan muda yang akan mulai membangun keluarga kecil. Buku
persembahan penerbit QultumMedia
Catatan hati di setiap sujudku Aug 01 2022
LUKA HATI SEORANG ISTRI Oct 03 2022 Hubungan jarak jauh yang dilalui Aira
dengan suaminya yang bekerja di luar kota selama bertahun-tahun ternyata harus berakhir
begitu pahit. Dhani, suami yang selalu diharapkan kedatangannya oleh istri dan anakanaknya itu ternyata justru berkhianat dengan wanita lain yang lebih muda. Betapa sakitnya
hati Aira mendengar kabar bahwa kepulangan suaminya kali ini ternyata dalam rangka ingin
menikahi wanita lain yang tak lain adalah sekretarisnya sendiri di kantor tempatnya bekerja.
Dibanding tetap bertahan menerima pengkhianatan sang suami, Aira memilih untuk
berpisah dari Dhani dan memulai hidup barunya bersama tiga anak mereka yang baru
beranjak remaja. Akankah Aira mampu melewati itu semua? Lalu bagaimana juga dengan
kisah ketiga anak yang memilih untuk tetap tinggal bersama Aira? Bagaimana cara ibu tiga

anak itu berjuang demi kebahagiaan mereka?
Catatan Hati Seorang Suami Jun 30 2022 Catatan Hati Seorang Suami PENULIS: Agus
Nurjaman, S Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-533-9 Terbit : Juli 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Suami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
Perjuangannya sangat berat dalam memperjuangkan keselamatan keluarganya. Jangan
pernah menyepelekan perjuangan suami jika hasil yang di peroleh tidak memuaskan
hatinya. Sesungguhnya keinginan seorang suami sama besarnya dengan keinginan anak dan
istrinya bergelimang materi. Tapi terkadang kemampuan manusia sangat terbatas.
Terimalah jerih payah seorang suami dengan rasa syukur dan keikhlasan hati. Hal itu akan
menjadi sumber kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Jika seorang suami memiliki tombol
kehidupan pasti dia akan menekan tombol menjadi orang yang tidak kekurangan,
bergelimang kemewahan tanpa harus memeras keringat dan banting tulang. Coba resapi
perjuangannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sebagai bentuk ketaatan pada
kewajiban hidupnya. Dia rela menjemput rezeki di saat pagi masih membuta menuju suatu
tempat yang sudah disediakan Allah SWT demi memberi nafas kehidupan keluarganya.
Meski tubuhnya membasah berpeluh tak jarang rezeki yang di dapat itu sangat terbatas
sehingga tidak dapat memenuhi segala yang di butuhkan. Ingatlah! Setelah sah menjadi
seorang suami tersimpan beban berat yang harus ditanggung di pundaknya. Sebagian
hidupnya akan tercurah untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ikrar yang di
sampaikan di depan penghulu dan para saksi. Itulah hakikat seorang suami. Dia ikhlas
dilecehkan atau di rendahkan orang lain karena meski demikian dia akan disanjung oleh
keluarga yang mencintainya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Terapi Virus Merah Jambu Mar 28 2022
Nubar - Titisan Bidadari (Jatim #60) Feb 01 2020 Berbicara tentang bidadari itu laksana
membicarakan sebuah keindahan yang sempurna, makhluk surgawi yang cantik jelita,
tinggal di istana megah dan bersemai di atas pedama, dia menjadi idaman semua pria di
dunia. Namun disadari atau tidak, ternyata bidadari tak hanya di surga, bagaimana bisa? Ya,
bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya wanita Salihah adalah perhiasan
dunia. Bahkan suatu saat wanita dunia yang salihah yang akan menjadi ratu dari segala
bidadari. Lantaran ketabahannya, keteguhannya, keikhlasannya dalam menghadapi arus
gelombang kehidupan dunia beserta fitnah-fitnahnya, yang tidak pernah dihadapi oleh
bidaddari yang tercipta di surga. Sementara di surga tempat segala kebahagiaan, dan
keindahan sudah tercipta. Buku ini, menyajikan kisah para titisan bidadari dari kalangan
manusia, yang menjadikan pembaca tersadar bahwa titisan bidadari itu nyata adanya.
Selamat membaca. (Tim NuBar Area Jatim #60)
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