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MOTTO

“Dan segala sesuatu kamu diciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz Dzariyat: 49)

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena

sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah

kamu mencari-cari kesalahan orang lain” (Al-Hujurat:12)

“Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih

hati, padahal kamulah orang yang  paling tinggi (derajatnya), jika kamu

orang-orang yang beriman” (QS. AL Imran (3) : 139)
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