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MOTTO 

 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah,  

Jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. 

(Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 172) 

 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan Kami tambah (nikmat) kepadamu, 

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih. 

(Qur’an Surat Ibrahim Ayat 7) 

 

Jangan bicara agama tinggi-tinggi, kalau subuhmu masih kesiangan. 

Jangan mengaku sudah berusaha maksimal kalau tak pernah mengiringnya dengan 

shalat malam. 

(Dr. Raehanul Baheraen) 

 

Rasa takut adalah kecacatan terbesar. 

Karena rasa takut bakal bikin kamu lebih “lumpuh” dibanding orang yang pakai 

kursi roda. 

(Nick Vujicic) 
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