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MOTTO 

 

 

 

ُ َعلَۡيِهۡمۖۡ  َر ٱَّللَّ ِقبَةُ ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡمۖۡ َدمَّ ِفِريَن ۞أَفََلۡم يَِسيُروْا فِي ٱۡۡلَۡرِض فَيَنُظُروْا َكۡيَف َكاَن َعَٰ َوِلۡلَكَٰ

لَُها   أَۡمثََٰ

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi 

sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-

orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka 

dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. 

 

(QS 47 : 10) 

 

َٰٓأَيَُّها ۖۡ وَ  َّللََّ ٱ  تَّقُواْ ٱ َءاَمنُوْا  لَِّذينَ ٱ  يََٰ ا قَدََّمۡت ِلغَد  َه ٱ تَّقُواْ ٱ َوۡلتَنُظۡر َنۡفٞس مَّ  َخبِيُرُۢ بَِما تَۡعَملُوَن  َّللََّ ٱ ِإنَّ  َّللَّ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

(QS Al Hashr : 18) 
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