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Seharusnya orang yang menuntut ilmu

Mencari ridho Allah yang maha suci2x

Sabda nabi surga di telapak ibu

Baktilah ke orang tua minta restu2x

Para ulama itu pewaris nabi

Panutan kita dunia dan akhirat2x

Nabi muhammad itu penutup para nabi

Pemimpin umat dunia dan akhirat2x

Barang siapa yang menyakiti guru

Tak bisa memperoleh barokah ilmu2x

Rizki dan nikmat itu dari Allah

Tapi lewat tangan-tangan manusia2x

Anak sholeh orang yang berakhlak mulia

Kepada Allah dan sesama manusia2x

Lagu karakter terpuji



Kecerdasan
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Manusia di ciptakan dan dihidupkan dengan ruh dan Allah mengetahui bisikan hati yang paling 

dalam walaupun tidak di ciptkan . Allah maha tau Subhanallah

Bermuara kepada kehaqiqian, keabadian dan ruh bukan yang sifatnya sementara dan tiruan

memahami dan menginternalisasi sifat-sifatnya menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya,

mentauladani rosulnya (sayyid husen nasr ; 2002:22)

Memperoleh cinta dan ridhonya

Menjadi shahabat Allah, bersama Allah, kekasih Allah, menjadi manusia yang suci keberadaannya,

membawa kegembiraan bagi manusia-manusia lainnya.

Pengertian spiritual

Tujuan Spiritual

Manusia di hidupkan dengan 

ruh Allah



Dalam hadist qudsi Allah berfirman :

“aku tergantung prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika aku di sebut.”

Seorang hamba yang sering kali menyebut Allah ketika cerdas ada pengakuan yang maha
cerdas, Allah ketika sehat Allah memberikan kesehatan, ketika tentram Allah yang memberikan
ketentraman, ketika mendapat rizki Allah yang memberikan rizki, ketika mendapatkan
kebahagiaan Subhanallah Alhamdulillah, ketika mendapatkan kesusahan dan musibah
Astahghfirullah hal adzim engkaulah yang menguji kami ya Allah dengan bahagia alhamdulillah
dengan susah astaghfirullah kuatakan iman kami ya Allah kami tetap bertuhan dan
menghambakan diri kepadamu ya Allah

Allah berfirman

Sesungguhnnya kamu telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah di
bisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (QS qaff:16)

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka (jawablah) bahwsanya
aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia
memohon kepada-KU maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)KU dan
hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran (al-
baqarah: 186).

Refleksi bersama Allah



Pelayanan kesehatan berbasis 

sentuhan kasih sayang dan berdoa

PASIENNAKES

ALLAH



SELAMAT DAN SUKSES


