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Bisa memahami bahasa Al-Qur'an tentu kebutuhan kita semua sebagai hamba-Nya yang
beriman. Untuk itu dibutuhkan kekuatan niat yang ikhlash, semangat yang kuat, sabar, dana
yang cukup, bimbingan guru yang mumpuni dan waktu yang lama. Tanpa niat yang ikhlash,
maka semua amalan tidak akan diterima di sisi Allah.

Tanpa semangat, anda akan gugur di jalan sebelum memperoleh yang dimaksud , atau
sebelum berjalan anda sudah patah semangat. Tanpa kesabaran, anda akan mengira, bahwa
kesulitan yang anda hadapi adalah tembok besar penghalang keberhasilan dapat menerjemah
Al-Qur'an. Tanpa dana, anda akan kesulitan memperoleh informasi dari tools yang semestinya
anda miliki sebagai penunjang keberhasilan untuk mengerti bagaimana memahami bahasa
Al-Qur'an. Tanpa bimbingan guru yang mumpuni, anda akan kebingungan manakala sang guru
tidak dapat menjawab pertanyaan anda atau menjawab tanpa ilmu. Guru akan menerangkan
dengan keliru dan akhirnya hasilnya akan keliru. Belajar, butuh waktu, istiqamah, karena belajar
bahasa dibutuhkan mu'ayasyah, praktek yang kontinyu, terus-menerus.

Bahasa Al-Qur'an, sejatinya adalah bahasa yang simpel, sederhana, dan mudah dipelajari,
karena sifatnya yang eksak, dalam artian bisa diterjemah dengan cara menghitung huruf.
Semua kata yang mengalami perubahan dalam Al-Qur'an, bisa dikembalikan pada tiga huruf
asal sebagai kata dasarnya. Itulah yang ditawarkan oleh Metode Granada. Sehingga untuk
mulai dapat menerjemah Al-Qur'an secara mandiri, bisa anda lakukan dengan mengikuti
Pelatihan Metode Granada selama dua hari saja.

Pelatihan Metode Granada , sungguh sangat menguntungkan, karena anda akan dapat
mengerti komponen kalimat dalam Al-Qur'an, Kata-kata yang tidak berubah atau tak berakar
kata, rumus-rumus granada dan praktek menerjemah sekaligus dengan mengetahui alasan
penerjemahannya. Bagi yang berminat, coba
klik di sini ,
hubungi 08161191279 ( Ust. Abdurrahim Bunyamin Ahmad), atau kunjungi saja website nya

1/2

Belajar Metode Granada
Ditulis oleh Administrator
Minggu, 03 Januari 2016 02:20 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 01 Agustus 2017 22:33

www.metodegranada.com
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