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MOTTO 

 

َهاِر َويَُكوٍُّر  ۖ   ُيَكوٍُّر اللَّْيَل َعَلى الن َّ َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَْقٍّ  َخَلَق السَّ
ۖ    ُكلٌّ ََيْرِي ِْلََجٍل  ْمَس َواْلَقَمَر  َر الشَّ ۖ   َوَسخَّ َهاَر َعَلى اللَّْيِل  الن َّ

  ۖ ار ۖ   َأََل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّ ى   ُمَسمًّ
Artinya: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar, Dia menutupkan malam atas siang dan 

menutupkan siang atas malam dan menundukkan 

matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut 

waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah yang maha 

perkasa lagi maha pengampun (QS. Az-Zumar: 5) 

 

“Tidak ada pemeran pengganti yang akan 

menanggung sakitmu, sedihmu, bahagiamu, maka 

jalani dan nikmati dengan kesabaran dan rasa 

syukur”. 
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