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people should go to the book stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic This …
PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HAK ASASI …
pernyataannya Sebagaimana disebutkan Gus Dur bahwa Tuhan tidak perlu dibela, umat-Nya atau manusialah yang justru perlu dibela, yaitu ketika
mereka menuai ancaman atau tertindas dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama9
TEOLOGI PEMBEBASAN ABDURRAHMAN WAHID
Tuhan Tidak Perlu Dibela, Islamku Islam Anda Islam Kita, Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan Sedangkan karyakarya lain yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan dipakai sebagai data sekunder Islam menurut Abdurrahman Wahid …
KRITIK LUDWIG ANDREAS VON FEUER BACH ATAS KONSEP …
Bahwa kita mengetahui Tuhan tidak perlu dibela karena yang beranggapan Tuhan dia bukanlah zatnya, tetapi diri pemikiran dan prilaku manusianya
sendiri sehingga membuat suatu proyeksi agama Menambahkan bahwa agama hanya sebagai respon sosial manusia yang tidak berdaya merasa tidak
berdaya berhadapan dengan alam, sehingga untuk
Cover GusDur digital - WordPress.com
ahwa “Tuhan tidak perlu dibela”, itu sudah dinyatakan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam suatu tulisannya yang kemudian menjadi judul
salah satu buku kumpulan karangannya yang diterbitkan beberapa tahun lalu Tapi, bagaimana dengan umat-Nya atau manusia pada umumnya?
“Merekalah yang sebenarnya justru perlu dibela” ketika
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BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
faham16 Perlu diketahuai bahwa sikap benci dan memusuhi adalah lawan paham pluralisme meniscayakan adanya keterbukaan, sikap toleran, dan
saling menghargai kepada manusia secara keseluruhan17 Menurut Gus dur dalam Tuhan Tidak Perlu Dibela, (Yogyakarta: LkiS, 1999), cet …
PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG AKSI DAMAI 4 …
yang mengatakan, “Tuhan tidak perlu dibela” Tidak hanya di facebook, media sosial twitter juga tidak ketinggalan ikut berkomentar Salah satunya
adalah akun twitter dengan nama @savicali, ia menulis, “Kasus Ahok ini hanyalah gunung es Di bawahnya memang …
Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI ...
Tuhan tidak perlu dibela (Abdurrahman Wahid) vi HALAMAN PERSEMBAHAN Karya ini penulis persembahkan untuk almamter saya UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, program studi Sosiologi Agama, teman-teman, dan keluarga di Mojokerto vii KATA PENGANTAR
KALAM MODERN: SEBUAH PARADIGMA BARU
harus dirubah, perspektif ketuhanannya salah jika Tuhan diimplementasikan dalam bentuk kekerasan dan ancaman Tuhan itu kuasa dan tidak perlu
pembelaan Seperti kata Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela2 Ia kuasa, Ia besar, Ia tidak akan berubah atas apapun yang dilakukan manusia Tuhan
akan tetap Tuhan meskipun manusia berbuat kesalahan
Muhammad Harjuna - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sudah seharusnya dihadirkan untuk umat, bukan agama untuk Tuhan Tuhan tidak perlu dibela apalagi disodori dengan segala macam pembelaan
yang terkadang malah merusak citra agama itu sendiri10 Bukti dari iman kepada Tuhan mestinya dibarengi dengan …
JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI - KPK
penghukuman para koruptor tidak serta merta menghilangkan korupsi Korupsi masih tetap subur di mana-mana Bukan berarti penindakan terhadap
koruptor tidak penting, tetapi hal ini tidak cukup Upaya pencegahan yang selama ini kurang menjadi prioritas perlu mendapatkan perhatian lebih
serius
Agama Masyarakat Negara Demokrasi - WordPress.com
Wahid tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, et nis, warna kulit, posisi sosial, agama apapun untuk melakukan nya Bahkan, Wahid tidak
ragu untuk mengorbankan image sen diri—sesuatu yang seringkali menjadi barang mahal bagi mereka yang merasa sebagai politisi terkemuka—
untuk membela korban yang memang perlu dibela
MENINGGALKAN SYUBHAT DAN KEMBALI KEPADA ILMU …
27) antahan perkataan Tuhan tidak perlu dibela _ 28) Ongkos demokrasi 29) Bhinneka Tunggal Ika dan Perennial Philosophy 30) Memahami
Maqoshidusy Syariah dengan benar tanpa Liberalisme 31) Mendudukkan budaya Nusantara Indonesia 32) LGBT dan Islam Nusantara 33) Menyoal
Islam Nusantara 11 Haroki, Takfiri, Khowarij, dan Terorisme
DAFTAR PUSTAKA - EPrints
Indah maratona, Mansata, “Pendidikan islam dan penguatan nasionalisme bangsa Indonesia (telaah pemikiran KH Abdurrahman Wahid dalam buku
islamku islam anda islam kita dan islam kosmopolitan)”, skripsi, Semarang: Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut
SKRIPSI
RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PANDANGAN KH ABDURRAHMAN WAHID (TAHUN 1980 - 2004) S K R I P S I Diajukan Untuk Memenuhi
Tugas dan Melengkapi Syarat
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TAFSIR LIBERATIF FARID ESACK M. Abduh Wahid
bahwa berteologi bukan berarti mengurusi òurusan ó Tuhan semata: surga, neraka dan lain lain Bagi Farid Esack, teologi yang terlalu mengurusi
urusan Tuhan, sementara urusan Tuhan adalah dzat yang tidak perlu diurus dan dibela, adalah teologi yang mubazir yang terlalu banyak menyedot
energi umat Farid Esack meyakini bahwa
e-Santapan Harian 2011 - SABDA.org
Publikasi e-Santapan Harian (e-SH) Bahan renungan yang diterbitkan secara teratur setiap hari oleh Scripture Union Indonesia (SU Indonesia) d/h
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