
SIAPAKAH ORANG YANG SIBUK?  
Oleh : Turmudi 

 

Orang yang sibuk adalah orang yang suka menyepelekan waktu solatnya seolah-olah ia 

mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman a.s. 

Sesungguhnya kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia, oleh karena itu 

pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG MANIS SENYUMANYA?  

Orang yang mempunyai senyuman yang manis adalah orang yang ditimpa musibah lalu 

dia berkata "Inna lillahi wainna illaihi rajiuun." Lalu sambil berkata,"Ya Rabb, Aku redha 

dengan ketentuan-Mu ini", sambil mengukir senyuman.  

Apapun ujian yang kita terima, betapapun besarnya, Yakinkanlah diri kita bahwa 

ssesungguhnya 4JJI tidak akan membebani diluar kemampuan hambanya. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG KAYA? 

Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa akan 

kenikmatan dunia yang sementara ini.  

Akankah kita terlena dengan harta, tahta dan wanita karena sesungguhnya itu semua tidak 

kekal dan fana. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG MISKIN?  

Orang yang miskin adalah orang tidak puas dengan nikmat yang ada selalu menumpuk-

numpukkan harta.  

Oleh karena itu, bersyukurlah apa yang telah kita dapatkan. Jika kita tidak bersyukur, 

ingatlah bahwa sesungguhnya azab 4JJI sangatlah pedih. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG RUGI?  

Orang yang rugi adalah orang yang sudah sampai usia pertengahan namun masih berat 

untuk melakukan ibadat dan amal-amal kebaikan.  



Sampai kapankah kita menunggu waktu untuk merubah diri, bertaubat sebenar - benarnya 

taubat (taubatan nasuha), kita memang masih muda maka pergunakanlah usia muda kita 

untuk beribadah. 

SIAPAKAH ORANG YANG PALING CANTIK? 

Orang yang paling cantik adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik.  

Sesungguhnya 4JJI tidak melihat kecantikan/ketampanan hambanya. Karena 

sesungguhnya yang paling mullia disi 4JJI adalah yang paling bertaqwa. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG MEMPUNYAI RUMAH YANG PALING LUAS?  

Orang yang mempunyai rumah yang paling luas adalah orang yang mati membawa amal-

amal kebaikan di mana kuburnya akan di perluaskan sejauh mata memandang.  

Oleh karena itu sudahkah kita mempersiapkan bekal kita yang dapat digunakan sebagai 

saksi kita dihadapan 4JJI kelak. 

 

SIAPAKAH ORANG YANG MEMPUNYAI RUMAH YANG SEMPIT LAGI 

DIHIMPIT?  

Orang yang mempunyai rumah yang sempit adalah orang yang mati tidak membawa 

amal-amal kebaikkan lalu kuburnya menghimpitnya.  

 

SIAPAKAH ORANG YANG MEMPUNYAI AKAL?  

Orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang menghuni syurga kelak karena 

telah menggunakan akal sewaktu di dunia untuk menghindari siksa neraka.  

Oleh karena itu rubahlah orientasi kehidupan kita hanya satu tujuan, Ridha 4JJI semata. 


