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Motto: 

 ُِِكُْْكذكَأ ِذلِأ َيف ِذوُرْكْكذو ُِْوْرُكْرذُأ يِنُوْرْكذاَف

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.“(QS. 

2:152) 

 

تََبِنيَأ َوَُّأ ْرُْمو اِونْمو وينَياَِّأ ِْاُِّين اِن ِِ ِمُكنِنْرذُأ ِون  ِْ َأ ِذوُرْكْكذو  ن َِ  َْاننيْأ ْرُنتْذُأ َْكُأ 

 ُِِنبُْْذكِأ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-

Nya kamu menyembah” (QS. 2:172) 

 

“Kedua ayat tersebut tercantum dalam quran surat al baqarah yang menekan kan 

kita sebagai umat muslim untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah allah 

berikan baik dari segi materi dan non materi, salah satu nya yaitu kesehatan. Allah 

memberikan kesehatan secara cuma cuma maka dari itu harus pandai pandai 

mensyukuri nikmat yang telah allah berikan, serta tecantum dalam sebuah hadist 

bahwa jika kita mensyukuri nikmat yang telah allah berikan maka nikmat akan 

datang lagi” 
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