
10 macam karunia yang Allah kehendak : 

1. Karunia bagi pencari hikmah. (Q.S. 2 : 269) 

“Raihlah hikmah itu dengan lapar dan dahaga.” 

2. Kerajaan ( QS 3: 26) 

“ raihlah kerajaan itu dengan sikap rendah hati dan rasa malu.” 

3. Rahmat (3: 74) 

“ Raihlah rahmat itu dengan penyerahan diri yang penuh 

tangisan” 

4. Kekayaan (kecukupan) (QS. 9:28) 

“ Raihlah Kekayaan dengan rasa syukur dan sikap rida” 

5. Pengabulan doa (QS. 6: 41) 

 “Raihlah pengabulan Do’a dengan rajin memanjatkan doa dan 

pengharapan” 

6. Pertobatan  (QS. 9 : 27) 

“ raihlah tobat dengan senantiasa melakukan kaetaatan, 

penyerahan diri, dan do’a” 

7. Rezeki ( QS. 2: 212) 

“raihlah rezeki dengan selalu menjalankan ketaatan dan 

ketakwaan. 

8. Pengampunan (QS. 3: 129) 

“raihlah ampunan dengan rasa takut dan penuh pengharapan” 

9. Hidayah ( QS.  24 : 46) 

“ carilah hidayah dengan memegang teguh perjanjian dengan 

Allah dan setia kepada-Nya” 

   10. Derajat yang tinggi dan kemuliaan Allah SWT (QS. 6: 83) 

“raihlah ketinggian derajat dan kemuliaan dengan 

kesungguhan, perjuangan, dan kerja keras.” 

 

 



"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah 

nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),maka pasti 

azab-Ku sangat berat."(QS.ibrahim [14]: 

 

Tambahan Niqmat bagi yang bersyukur: 

 Barang siapa mensyukuri niqmat akan bertambah niqmatnya 

berupa ketaatan 

 Barang siapa mensyukuri ketaatan akan bertambah niqmatnya 

berupa kebersamaan dengan Allah 

 Barang siapa mensyukuri kebersamaan dengan Allah akan 

bertambah niqmatnya berupa kecintaan kepada Allah 

 Barang siapa mensyukuri  kecintaan kepada Allah Allah akan 

bertambah niqmatnya berupa kasih sayang Allah 

 Barang siapa mensyukuri  kasih sayang Allah akan bertambah 

niqmatnya berupa kedekatan dengan Allah 

 Barang siapa mensyukuri kedekatan dengan Allah akan 

bertambah niqmatnya berupa kecukupan 

 Barang siapa mensyukuri kecukupan akan bertambah 

niqmatnya berupa pengetahuan tentang Allah 

 Barang siapa mensyukuri pengetahuan tentang Allah akan 

bertambah niqmatnya berupa rahmat untuk dapat melihat 

Allah  

 Barang siapa mensyukuri rahmat untuk dapat melihat Allah 

akan bertambah niqmatnya berupa rahmat berjumpa dengan 

Allah 

 

 

 

 

 


