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Katakanlah : ‘Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa
Seperti kamu ........QS Al-Kahfi 110
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Katakanlah: 

• aku tidak pernah berkata bahwa aku memiliki kekuasaan Allah,

• aku juga tidak mengetahui yang ghaib-ghaib,

• aku juga tidak pernah menyatakan diriku malaikat, 

• aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. 

<al-An`âm 6:50>
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TUGAS MANUSIATUGAS MANUSIA

Hewan yg Berakal

KHALIFAH

PROSES MERUBAH/ 

IBADAH

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku (Qs. 51: 56 )

Hewan yg Berakal

SYAHWATIYAH

KESENANGAN

GHODABIYAH

KESELAMATAN

KEPENTINGAN

INDIVIDU

IngatlahIngatlah ketikaketika TuhanmuTuhanmu berfirmanberfirman kepadakepada parapara MalaikatMalaikat: ": "SesungguhnyaSesungguhnya AkuAku hendakhendak
menjadikanmenjadikan seorangseorang khalifahkhalifah didi mukamuka bumibumi." ." MerekaMereka berkataberkata: ": "MengapaMengapa EngkauEngkau
hendakhendak menjadikanmenjadikan ((khalifahkhalifah) ) didi bumibumi ituitu orangorang yang yang akanakan membuatmembuat kerusakankerusakan
padanyapadanya dandan menumpahkanmenumpahkan darahdarah,, padahalpadahal kamikami senantiasasenantiasa bertasbihbertasbih dengandengan
memujimemuji EngkauEngkau dandan mensucikanmensucikan EngkauEngkau?" ?" TuhanTuhan berfirmanberfirman: ": "SesungguhnyaSesungguhnya AkuAku
mengetahuimengetahui apaapa yang yang tidaktidak kamukamu ketahuiketahui." ( Qs. 2 : 30 )." ( Qs. 2 : 30 )
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PROSES MERUBAHPROSES MERUBAH

�� Dan Dan DiaDia (Allah SWT)   (Allah SWT)   mengajarkanmengajarkan kepadakepada Adam Adam namanama--namanama ((bendabenda--

bendabenda) ) seluruhnyaseluruhnya, , kemudiankemudian mengemukakannyamengemukakannya kepadakepada parapara MalaikatMalaikat

lalulalu berfirmanberfirman: ": "SebutkanlahSebutkanlah kepadakepada--Ku Ku namanama bendabenda--bendabenda ituitu jikajika kamukamu

mamangmamang benarbenar orangorang--orangorang yang yang benarbenar!" !" 

( Qs. 2 : 31 )( Qs. 2 : 31 )

1. BELAJAR

�;���� �<�
� �./=�> ��?	= ���6���
Bacalah demi nama Tuhanmu

Yang Mencipta

IMAN

2. AMAL SHOLEH

PROSES MERUBAH

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan

mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman

sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan

sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 

ORANG BERIMAN ORANG MUNAFIK
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3. SALING MENASEHATI3. SALING MENASEHATI

PROSES MERUBAH

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran

Qs. Al Ashr : 3

MULTIFLIER EFEK
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DARI MANA MEMULAIDARI MANA MEMULAI

DIRI SENDIRIDIRI SENDIRI

KELUARGAKELUARGA

MASYARAKATMASYARAKAT

NEGARANEGARA

DUNIADUNIA

KELUARGA
Datang seorang laki-laki kepada Umar Ibnu Khahtab mengadukan
kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar mendatangkan anak itu untuk
menceritakan kedurhakaannya terhadap bapaknya dan kelalaiannya
terhadap hak-hak orang tua. Anak itu menjawab : ” Wahai amirul
mukminim, bukankah anak juga mmpunyai hak-hak yang harus diberikan
oleh bapaknya ?” Umar berkata : ” tentu”. Anak bertanya : ” Apakah itu
wahai amirul mukminin ?” Umar menjawab, ” Memilihkan ibu yang baik, 
memberikan nama yang baik kepadanya dan menagjarkan Al Qur’an
kepadanya ”. Anaka berkata, ” Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya
ayahku belum pernah melakukan salah satupun diantara semua itu. 
Adapun ibuku seorang Majusi. Ayahku telah memberikan nama Ju’al
(kumbang kelapa) kepadaku dan belum pernah menagjarkan satu
hurufpun dari Al Qur’an.” Kemudian Umar menoleh kepada laki-laki itu
dan berkata : ” Engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan, 
bahwa anakmu telah durhaka kepadamu, padahal engkau telah
mendurhakainya sebelum ia mendurhakai kamu dan engkau telah
berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. ”
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KELUARGA

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan

keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertakwa. Qs. Al Furqon : 74

REKREASI INVESTASI

EXTERN

OBYEK

INTERN

SUBYEK

Tertegaknya nilai
dan ikatan

kekeluargaan; 
berbakti pada

orang tua, 
komitmen suami

istri pada
kewajiban

masing-masing
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T I P S
�ATUR WAKTU PERTEMUAN 

KELUARGA

�JADIKAN ORTU SEBAGAI 
SENTRAL BUKAN TV 
SEBAGAI SENTRAL

�KENALI BAKAT & GAYA 
ANAK

�JANGAN MEMANEN KALAU 
TIDAK MENANAM

�ANAK PERTAMA ADALAH 
NABI BAGI ADIKNYA 

Apa sarana tarbiyah/pendidikan 

masyarakat ?

ApaApa saranasarana tarbiyahtarbiyah/pendidikan /pendidikan 

masyarakatmasyarakat ??
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�ت �� ���

��� ا آ�  .. ���ا 
Mobilisasi potensi

umat…..   Semua umat
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WASSALAM


