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MOTTO 

 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”. - QS Az Dzariyat : 49 

 

 “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 

kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah 

merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 

Allah kepadamu”. 

“Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di 

dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di 

dalamnya apa yang kamu minta”. 

“Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. - QS Fushilat : 30-32 

 

“ Semakin kau paduli bagaimana dirimu terlihat di hadapan Allah, semakin kau 

tak peduli bagaimana dirimu dihadapan manusia “. – Yasmin Mogahed 
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