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Mewujudkan Kesiapan 
Menghadapi Tantangan 
 

 Responsif. Itulah pembeda antara sesuatu yang hidup dari yang mati. Saya yakin, 

Anda pernah melihat mayat. Apapun rangsangan (stimulus) yang diberikan padanya, 

mayat tidak akan memberikan respon. Diusap, diam. Dipijit, diam. Ditanya, juga diam. 

Dipuja dan dipuji, diam juga. Andaikan dipukul, tentu tetap diam . begitulah mayat, 

manusia yang sudah meninggal. Mati.  

Berbeda dengan orang yang masih hidup. Diusap, memberi respons. Ada yang diam, atau 

ada juga yang marah. Ditanya, juga merespon. Mulai dari memberi jawaban serius hingga 

memalingkan muka menghindar memberikan jawaban. Dipukul, apalagi tentu merespon. 

Sebagian respon bisa menangis, mencaci maki, lari, terjatuh, atau boleh jadi dibalas 

dengan tertawa ejekan karena pukulannya tidak seberapa. Terlepas dari respon itu positif 

ataukah negatif, yang jelas respons tersebut ada. Respons yang diberikan menunjukkan 

bahwa yang diberi stimulus masih hidup. 

 Masyarakat pun demikian. Tidak adanya respon dari masyarakat saat dakwah 

islam disampaikan menunjukan masyarakat tersebut ‘mati’. Tentu kita setuju, sebagian 

pengemban dakwah kita sedih. Sebab, sangat sulit mengadakan perubahan di tengah 

masyarakat ‘mati’ seperti itu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang hidup, respon terhadap 

dakwah akan muncul. Sekalipun respon tersebut tidak selalu positif, banyak juga yang 

negatif. 

 Sebagai renungan, dakwah yang disampaikan Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam, 

diterima oleh sebagian orang dan dimusuhi oleh orang yang lain. Begitu pula, saat seruan 

menyelamatkan Indonesia (sebagian dari keseluruhan negeri muslim yang harus 

diselamatkan) dengan syariat Islam respon bermunculan. Banyak pihak yang mendukung. 

Tapi tidak sedikitpula pihak yang menentangnya dengan berbagai dalih. Sekalipun 

banyak muncul ke permukaan adalah suara nyaring sang penentang, hal ini tidak 

mengecutkan jiwa-jiwa kaum mukmin yang berjuang menegakannya. Sebaliknya, lebih 

menumbuhkan semangat juang dan gairah dakwah. “Alhamdulillah, ternyata ummat 

Islam belum ‘mati’. Selama ‘hidup’ masih ada dalam diri ummat, Insya Allah, ummat 

akan dapat diubah menjadi barisan pembela Islam. Begitu suara jernih dalam qalbunya. 

Karenanya, ketika muncul berbagai tantangan dakwah jiwa kaum mukmin 

pengembannya merasa bahagia. Bukan bahagia adanya kesulitan. Tapi, bahagia karena 

ternyata ummat masih ‘hidup’ hingga dengan kedahsyatan ajaran Islam yang diembannya 

akan mengembalikan dan melanjutkan kehidupan Islam (Insya Allah). 

 

*** 
 “Tentu kita setuju, sebagian pengemban dakwah kita sedih. 
Sebab, sangat sulit mengadakan perubahan di tengah  

masyarakat ‘mati’ seperti itu.” 
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*** 
 

 

Optimis 
 Tidak ada pesimisme dalam diri seorang mukmin, terlebih-lebih pengemban 

dakwah. Setiap hambatan, tantangan, bahkan ancaman yang ada dihadapannya 

disikapinya dengan penuh antusias dan optimisme. Bagi mereka yang belum mendarah 

dagingkan sikap demikian, ada beberapa hal yang penting diingat dan diamalkan , yaitu: 

 Pertama, kesulitan dakwah adalah sunatullah. Pertarungan antara haq dengan 

bathil terus berlangsung sejak lama. Saat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam diutus 

oleh Allah Subhanahu waTa’ala menyampaikan Islam, masyarakat mulai 

membincangkan dirinya dan dakwahnya. Pada awalnya, bangsa Quraisy sedikit sekali 

membicarakan hal tersebut. Mereka menyangka bahwa Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam hanya seorang ahli sihir sehingga ucapannya tidak akan pernah melampaui 

perkataan para rahib dan pejabat mereka, dan masyarakat pun suatu waktu pasti kembali 

kepada agama dan keyakinan nenek moyangnya. Apabila mereka melewati Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam yang sedang menyampaikan wahyu, mereka mencibirnya 

dengan kata-kata: ‘Inilah cucu Abdul Muthalib sedang menyampaikan berita dari langit’. 

Beginilah terus mereka melakukan pelecehan. 

 Berikutnya, kaum Quraisy mulai menyadari bahaya dakwah Rasulullah terhadap 

kedudukan mereka. Bersepakatlah mereka untuk menentang, memusuhi dan 

memeranginya. Mereka menyadari, cara penting untuk menghancurkan dakwah Rasul 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam adalah dengan menjatuhkan pribadinya – pembunuhan 

karakter – dan mendustakan kenabiannya. Dimunculkanlah tuduhan-tuduhan dan 

pertanyaan-pertanyaan memojokan seperti: ’Bagaimana Muhammad ini, kok tidak dapat 

mengubah bukit Shofa dan Marwa menjadi emas’, ‘Mengapa Jibril yang banyak disebut-

sebut oleh Muhammad itu tidak pernah muncul di hadapan masyarakat’, ‘Tuh, dia 

buktinya tidak dapat menghidupka yang mati’, ‘Dia juga tidak dapat memindahkan 

perbukitan hingga Makkah tidak dikelilingi oleh bukit’, ‘Mengapa dia tidak 

memancarkan air yang lebih segar dan banyak daripada air zamzam padahal dia sangat 

tahu akan kebutuhan penduduk terhadap air’. Dan ungkapan lainnya. 

Intinya, menjatuhkan Rasulullah dengan menuduh dan memojokan ajaran-ajaran dari 

Allah Subhanahu waTa’ala yang disampaikannya dengan tujuan akhir, masyarakat 

menjauhi beliau dan Islam yang dibawanya. 

 Tindakan tadi terus dilakukan oleh kaum Quraisy. Namun, semua itu tidak 

menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam. Beliau Shallallahu 

‘Alaihi waSallam terus mendakwahi masyarakat untuk menganut dan menerapkan Islam, 

mengungkapkan kebobrokan berhala-berhala yang mereka sembah, serta menunjukan 

kepandiran akal para penyembahnya dan pandangan mereka yang mensucikannya. 

Akhirnya, mereka pun melakukan berbagai cara untuk merintangi dakwah Rasulullah. 

Cara terpenting adalah penyiksaan, propaganda baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri, serta blokade/ embargo. Mereka mulai menangkap Amr bin Yasir, Yasir 

ayahandanya, dan Sumayyah ibundanya; lantas dibunuhlah ketiganya. Mensikapi hal ini 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam menyatakan: “Sabarlah wahai keluarga Yasir, 

karena sorga telah dijanjikan untuk kalian. Sungguh, aku tidak memiliki apapun dari 
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Allah untuk kalian”. Mensikapi hal ini, Sumayyah menyambut: “Sungguh, aku benar-

benar melihat sorga itu nyata, wahai Rasulullah! (Innii araaha zhahiratan, yaa 

Rasulullaah”) lihat Sirah Ibnu Hisyam. 

 

*** 
“Kesulitan dakwah adalah sunatullah. Pertarungan antara 

haq dengan bathil terus berlangsung sejak lama. Saat 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam diutus oleh Allah 

Subhanahu waTa’ala menyampaikan Islam, masyarakat 
mulai membincangkan dirinya dan dakwahnya.” 

*** 
 Semua ini tidak dapat membendung dakwah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam dan ummatnya. Melihat –justeru- semakin kencang dakwah Rasul, Petinggi 

Quraisy kemudian mengambil metode baru yaitu dengan cara propaganda memerangi 

Islam dan kaum muslim di setiap tempat; di dalam negeri Makkah, mendatangi para 

jamaah haji untuk melontarkan tuduhan miring terhadap Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam dan Islam, berangkat ke luar daerah seperti Thaif dan Habsyah untuk tujuan 

yang sama. ‘Apa yang dibawa Muhammad adalah buatan manusia, bukan wahyu,’ 

ungkap mereka. Lagi-lagi, upaya ini pun gagal. Akhirnya, ditempuhlah tindakan fisik 

dengan cara mengembargo Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam dan para sahabatnya 

sehingga kebutuhan pokok dari para pedagang tidak sampai pada mereka dan ide 

pembunuhan  Rasul pun mulai direncanakan. 

 Apa yang terjadi? Allah Subhanahu waTa’ala memenangkan Rasul-Nya dan 

kaum mukmin. Allah Subhanahu waTa’ala menegaskan: 

 

 
 

“Dan (ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) membuat makar/tipu daya untuk 

menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka 

membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya atas mereka. Dan Allah adalah sebaik-

baik pembuat tipu daya.” (TQS. Al-Anfaal [8]: 30). 

 

 Tampaklah, tuduhan-tuduhan miring, tantangan dan ancaman terhadap syariat 

Islam dan para pengembannya, terjadi pada masa Nabi. Ini merupakan bagian tak 

terpisahkan dari upaya memerangi Islam dan tetap mempertahankan sistem hidup kufur 

sebagai status quo. Karena itu, adanya berbagai tuduhan, tantangan dan ancaman 
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terhadap syariat Islam sekarang ini sangat wajar terjadi. Dan, ujungnya, sekali lagi, 

kemenangan ada di tangan kaum mukmin yang benar-benar mengimani wahyu Allah 

Subhanahu waTa’ala. Jelas sekali firman Allah Pencipta Alam : 

 

 

 

 

 
“Sesungguhny Kami pasti menolong para Rasul Kami dan orang-orang yang beriman 

dalam kehidupan dunia ini serta pada hari di tegakkannya kesaksian (kiamat).” (TQS. 

Al Mukmin [40]:51 ) 

 

 Tegasnya, hambatan, tantangan bahkan ancaman terhadap kaum mukmin yang 

konsisten menegakkan Islam mulai bermunculan pada saat sekarang ini disikapi oleh 

mereka sebagai bagian dari sunatullah dalam perjuangan menegakkan Islam. Tak heran, 

sekalipun awal Agustus lalu ada beberapa orang di-PHK dari pekerjaannya hanya karena 

turut mengkampanyekan syariat Islam, mereka tetap tegar menghadapinya. “Apa yang 

kami alami jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh keluarga Yasir,” serunya. 

“Sungguh, kami benar-benar melihat sorga itu nyata, wahai sahabat !” menirukan 

pernyataan Sumayyah kepada Nabi. 

 

*** 
“Tuduhan-tuduhan miring, tantangan dan ancaman  

terhadap syariat Islam dan para pengembannya, terjadi pada 
masa Nabi. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari 

upaya memerangi Islam dan tetap mempertahankan sistem 
hidup kufur sebagai status quo.” 

*** 
Kedua, terus menerus melakukan pergolakan pemikiran (shiraa’ul fikriy). Di tengah 

masyarakat yang ‘hidup’ proses menambah daya hidup mutlak dilakukan. Caranya 

dengan membongkar pemahaman (mafahim), tolok ukur (maqayis) dan keyakinan 

(qana’aat) yang rusak. Lalu diganti dengan pemahaman, tolok ukur dan keyakinan Islam 

sebagai satu-satunya kebenaran. Hal ini terus dilakukan sehingga yang benar nampak 

sebagai benar dan yang salah nampak sebagai salah. Bila hal ini terjadi, yakinlah manusia 

yang merindukan kebahagiaan akan memilih kebenaran. Untuk itu pergolakan pemikiran 

merupakan keniscayaan. 
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 Ditengah-tengah kebathilan, mutlak disajikan kebenaran Islam. Ketika kebenaran 

Islam datang, kebatilan akan tersingkir. Senantiasa akan demikian. Sebab, salah satu 

hukum Allah Subhanahu waTa’ala di alam adalah bila datang kebenaran maka kebatilan 

akan tersingkir. Maha Benar Allah Subhanahu waTa’ala yang berfirman: 

 
“Dan katakanlah: ‘Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap’. 

Sesungguhnya yang bathil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (TQS. Al – Israa 

[17]:81). 

 

 Bahkan Allah Subhanahu waTa’ala mengumpamakan kebenaran Islam sebagai 

cahaya dan kebatilan sebagai kegelapan. Firman-Nya: 

 
“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 

(kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya 

adalah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu 

adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (TQS al Baqarah [2]: 257). 

 

*** 
“Ditengah-tengah kebathilan, mutlak disajikan  

kebenaran Islam.  
Ketika kebenaran Islam datang, kebatilan akan tersingkir.  

Senantiasa akan demikian” 
*** 

 Padahal, realitas menunjukan dimana ada cahaya pasti kegelapan akan 

terkalahkan oleh cahaya tersebut. Tengoklah, pada saat listrik mati, cobalah nyalakan 

lilin. Pasti cahaya lilin itu akan mengalahkan kegelapan sesuai dengan densitas cahaya 

lilin tersebut. Semakin banyak lilin menyala, semakin banyak kegelapan lenyap. Hal yang 

sama terjadi pada malam. Ketika malam berakhir datanglah cahaya siang. Kegelapan 

malam sirna. Begitu juga pada saat malam, lalu muncul cahaya bulan dan kegelapan pun 

tersingkir. Cahaya Islam pun ketika datang akan menyirnakan kegelapan jahiliyyah persis 

seperti itu. Disinilah letak pentingnya terus menerus melakukan pergolakan pemikiran 

dengan cara menunjukan kebatilan pemikiran kufur dan menunjukan kebenaran Islam. 
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Semakin banyak melakukan pergolakan pemikiran sama dengan semakin banyak 

menyalakan lilin di tempat yang gelap. Karenanya, semakin banyak orang tercerahkan 

dan kembali ke jalan Islam meninggalkan kegelapan hukum-hukum jahiliyyah produk 

manusia. Muara dari semua ini adalah tantangan akan berkurang baik karena penentang 

Islam berubah menjadi pembelanya, atau tantangan tersebut dihadapi oleh lebih banyak 

orang. Jelaslah, pergolakan pemikiran merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi 

hambatan, tantangan dan ancaman terhadap dakwah Islam. 

 

Ketiga, menghubungkan realitas dengan aqidah dan hukum Islam. Artinya, tuduhan atau 

tantangan lain dihadapankan dengan al Qur’an dan as Sunnah. Betapapun keadaanya 

ummat Islam masih berpegang pada aqidah. Ummat melakukan shalat, misalnya, karena 

meyakini itu perintah Allah Subhanahu waTa’ala. Begitu juga dengan shaum Ramadhan, 

haji dan perkara lain. Persoalannya adalah bagaimana menyatukan aqidah dan hukum 

Islam bukan terbatas pada ibadah ritual semata. Bila berbagai persoalan dikaitkkan 

dengan al Qur’an dan as Sunnah niscaya kaum mukmin akan berpegang kepada Islam. 

Sebab, bila anda coba tanya siapapun pasti ingin kebahagiaan di akhirat dan takut akan 

adzab Allah Subhanahu waTa’ala yang sangat pedih itu sebagai cerminan dari 

aqidahnya. 

 Dalam kaitannya dengan tantangan terhadap dakwah, tidak sedikit tuduhan miring 

dilontarkan. Semua ini mutlak dihadapkan kepada wahyu Allah Subhanahu waTa’ala 

baik yang terdapat dalam al Qur’an ataupun as Sunnah. Sekedar contoh – dan peluang 

Anda pernah menyaksikannya – ada pihak yang menyatakan bahwa orang Islam jangan 

fanatik. Toh, kata mereka, semua orang yang beragama Yahudi dan Nasharani yang 

berbuat baik akan masuk surga. Jadi, semua agama sama dan semua penganut agama 

adalah orang beriman. Menghadapi perkara ini penting di hadapkan wahyu dari Allah 

Subhanahu waTa’ala: 

 
 

“Sesungguhnya dien yang benar disisi Allah adalah Islam.. Tiada berselisih orang-orang 

yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena 

kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (TQS. Ali Imran [3]: 19). 
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“Siapa saja yang menjadikan selain Islam sebagai Dien maka tidak akan pernah diterima 

apapun darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi.” (TQS. Ali Imran [3]: 85). 

 

“Demi diri Muhammad yang ada ditangan-Nya! Tidaklah seseorang dari ummat Yahudi 

dan Nasharani ini yang mendengarkan aku, lali ia mati dalam keadaan tidak beriman 

terhadap apa yang diutuskan kepadaku, melainkan ia ahli neraka.” (HR. Muslim dan 

Ahmad menurut lafazh dari Muslim). 

 

 Bila demikian, manakan yang layak dipercaya, omongan manusia ataukah firman 

Allah Subhanahu waTa’ala Pencipta manusia? 

 Contoh lain, sementara orang menyatakan bahwa para pendiri bangsa (the 

founding fathers) telah merumuskan negara ini dengan menetapkan syariat Islam berada 

di luar aspek pengaturan negara. Syariat Islam diwajibkan tidak boleh mengatur negara. 

“Kalau kita melanggar berarti kita berkhianat,” katanya. Dilihat sepintas pernyataan ini 

seoalh-olah keluar dari seorang bijak dan heroik. Namun, dalam kenyataannya 

bertentangan dengan wahyu dari Allah Subhanahu waTa’ala. Ketetapan memisahkan 

Islam dengan kehidupan dan negara adalah sebuah tindakan keji (fahsya) yang tidak 

boleh diikuti, siapapun penyerunya. Allah Subhanahu waTa’ala berfirman: 

 

 
“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab ini (al Qur’an) kepadamu dengan 

membawa kebenaran supaya engkau menghukumi diantara manusia (an naas) dengan 

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.. (TQS. An Nisaa [4]: 105). 

 

 
“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: ‘Kami mendapati 

nenek moyang kami mengajarkan yang demikian itu, dan Allah Subhanahu waTa’ala 

menyuruh kami mengerjakannya’. Katakanlah: ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu 
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waTa’ala tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan keji.’Menngapa kalian mengada-

adakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui?” (TQS. Al A’raaf [7]:28). 

 

 Bila demikian, manakah yang layak dipercaya, omongan manusia ataukah firman 

Allah Subhanahu waTa’ala Pencipta manusia? Bagi kaum beriman tentu saja firman 

Allah Subhanahu waTa’ala yang akan dijadikan pegangan. Dengan cara menghadapkan 

berbagai macam kesesatan vis a vis wahyu dari Allah Subhanahu waTa’ala niscaya 

keterikatan masyarakat terhadap Islam yang di anutnya akan semakin kuat, Insya Allah. 

Dahulu, para sahabat pun senantiasa menggunakan cara seperti itu. 

 

*** 
“Persoalannya adalah bagaimana menyatukan aqidah  

dan hukum Islam bukan terbatas pada ibadah ritual semata. 
Bila berbagai persoalan dikaitkan  

dengan al Qur’an dan as Sunnah niscaya kaum mukmin akan 
berpegang kepada Islam.” 

*** 
 

 

Keempat, senantiasa mencari dan memberi ilmu keislaman (tsaqafah Islamiyyah). 

Sebagai konsekuensi logis dari upaya menunjuki masyarakat kedalam cahaya Islam 

memiliki ilmu keislaman. Hanya saja, tidak cukup hanya mencari melainkan sekaligus 

memberi ilmu tersebut. Disinilah letak pentingnya pembinaan intensif (halaqah 

murakkazah). Tanpa itu semua, kegelapan tidak akan berubah digantikan cahaya. 

 

Kelima, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu waTa’ala dengan jalan 

taat. Secara khusus, dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut Allah Subhanahu 

waTa’ala mengajarkan beberapa hal. Diantaranya, sebagai persiapan menghadapi 

tantangan, Allah Subhanahu waTa’ala memerintahkan menunaikan shalat fardlu (lihat 

surat an Israa [17] ayat 78). Juga, shalat Tahajjud yang penunainya dijanjikan Allah 

Subhanahu waTa’ala diangkat ke derajat terpuji (surat al Israa [17] ayat 79), berdo’a 

agar diberi jalan masuk dan jalan keluar secara benar (surat al Israa [17] ayat 80), dan 

berpegang teguh kepada al Qur’an (surat al Israa [17] ayat 82) dan masih banyak lagi 

seruan-seruan Allah yang lain yang terkait dengan optimalisasi kesadaran hubungan kita 

dengan Allah sebagai Sang Pencipta Alam Semesta. Dengan melakukan itu niscaya 

kesiapan jiwa akan semakin kokoh. 

Keenam, yakin Allah Subhanahu waTa’ala akan menolong. Ini adalah janji Allah 

Subhanahu waTa’ala yang telah di ikrarkan-Nya dalam nash alQur’an bagi kaum 

beriman. Dengan janji inilah yang akan membakar semangat kita untuk sentiasa siap 

sedia bila cobaan, tantangan dan siksaan menimpa diri, keluarga dan kaum muslimin. 
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Seberat apapun cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu waTa’ala kepada kita, 

pada hakekatnya adalah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kita ternyata 

senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu waTa’ala, apakah disetiap harinya kita 

senantiasa taqarrub (berserah diri) kepada-Nya? Ataukah justeru kita sering atau bahkan 

selalu melalaikan-Nya. Oleh karena itu,  selayaknyalah dalam dada kita –setiap saat—

mencamkan dan menghafal firman Allah Subhanahu waTa’ala : 

 
 “Sesungguhnya Kami pasti menolong para Rasul Kami dan orang-orang yang beriman 

dalam kehidupan dunia ini serta pada hari ditegakkan kesaksian (kiamat).” (TQS. Al 

Mukmin [40]: 51). 

 

 Bolehlah, dana dan aspek materiil tidak banyak kita punyai. Tapi, kekuatan 

ruhiyyah amat bergelora dalam jiwa kita. Dan ingatlah, kita punya Allah Subhanahu 

waTa’ala yang akan menolong kita selama kita beriman. Allah Maha Gagah senantiasa 

bersama kita. “Janganlah kita takut, dan janganlah bersedih hati, sebab sungguh Allah 

bersama kita !!!” 

 Dengan mendarahdagingkan keenam hal tadi dan – tentunya—menjalankan 

dengan sepenuh hati (walaupun terasa berat ataukah ringan), Insya Allah dengan seijin 

Allah Subhanahu waTa’ala, selain kesiapan menghadapi tantangan akan mewujud dalam 

diri siapapun, termasuk anda dan saya, juga apabila kita mengalami hal di atas, kita tidak 

akan merasa ‘canggung’ apalagi sampai menghindarkan diri. 

 

Tantangan tidak kita cari, tapi apabila tantangan itu datang – apalagi mengancam- maka 

kita pantang untuk mundur selangkahpun. Apalagi jika tantangan tersebut terkait dengan 

dakwah. No Way ! 

 

 

*** 
“Bolehlah, dana dan aspek materiil  

tidak banyak kita punyai.  
Tapi, kekuatan ruhiyyah amat bergelora dalam jiwa kita. 

Dan ingatlah, kita punya Allah Subhanahu waTa’ala  
yang akan menolong kita selama kita beriman.” 

*** 
  

  

==================================================== 


