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HIKMAH DI SEBALIK UJIAN ALLAH
Setiap manusia yang Allah cipta sentiasa akan diberi musibah, ujian atau
masalah hidup didunia yang sementara ini.Tipu jika seseorang itu berkata
yang dia tidak pernah ditimpa musibah. Setiap orang ada masalahnya
tersendiri, Allah uji dengan berbagai-bagai ujian tetapi sebabnya adalah
sama. Allah menguji seseorang itu kerana Allah swt mempunyai
rahsianya tersendiri, sama ada Allah hendak tambah iman kita atau
hendak uji sejauh mana keimanan kita. Dan kerana sesuatu ujian itulah
yang membuka mata hati kita, yang mendidik kita supaya jangan mudah
putus asa dalam kehidupan yang bagaikan bahtera dilautan yang penuh
dengan onak duri, ujian juga dapat mematangkan kita.
Kadang-kadang kita tertanya-tanya, mempersoalkan kepada Allah swt
kenapa kita diberi ujian yang berat sebegitu sekali sehingga kita terlupa
pada siapa yang perlu kita mengadu segala masalah kita, pada siapa kita
harus minta kembali kekuatan kita. Astagfirullah, lemahnya dan
rendahnya iman kita. Tidak redha dalam menghadapi ujian yang Allah
beri terhadap kita. Jika kita anggap diri kita ditimpa musibah yang besar
kita hendaklah ingat bukan kita sahaja yang mengalaminya,mungkin ada
sahabat-sahabat kita @ saudara seakidah kita yang lain menghadapi
musibah yang sama bahkan lebih teruk atau lebih besar dari kita.
Bukankah, Allah telah berkata dengan jelas di dalam Al-Quran yang Allah
tidak akan sekali-kali menguji hambaNya diluar kemampuan hambaNya.
Allah tahu kita kuat dalam menghadapi ujianNya jadi Allah berikan ujian
itu ke atas diri kita. Di sini kita dapat lihat betapa sayang dan kasihnya
Allah kepada kita sebagai hambaNya.
Allah menguji seseorang bukan kerana Allah benci kepada kita tetapi
percayalah yang Allah sangat kasih kepada kita. Cuma kita sebagai
hambaNya tidak pernah hendak bersabar dalam menghadapi ujianNya.
Pasti Allah telah aturkan yang terbaik buat kita kerana setiap yang
berlaku ada hikmahnya.
Dekatkanlah diri kita dengan pencipta kita yang menguasai seluruh alam,
yang memegang hati-hati kita. Disamping berdoa perlulah kita berusaha
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin ada yang rasa diri
mereka tidak kuat hendak hadapinya tetapi cubalah bangun! Usah tewas
dengan hasutan syaitan, cari kembali kekuatan kita kerana kekuatan itu
ada dalam diri kita masing-masing. Yakin dengan diri, kuatkan azam dan
cita-cita.Usah tonjolkan kelemahan kita pada syaitan kerana syaitan tidak
pernah berhenti menghasut agar kita lemah-selemahnya.
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Jika rasa tidak kuat, carilah sahabat-sahabat yang sentiasa memberi
kata-kata semangat kepada kita dan bukan sahabat yang menjatuhkan
kita. Itulah pentingnya sahabat kerana kita tidak mungkin bisa hidup
berseorangan.
Kita perlu tahu selepas ujian itu selesai, satu lagi ujian akan datang,
maka bersedialah dalam menghadapi ujian yang seterusnya. Untung bagi
mereka yang selalu diberi ujian tanda Allah swt sayang padanya. Semoga
kita sentiasa menjadi hambaNya yang sentiasa redha atas ujian dan
ketentuan Allah swt. Apa yang ditetapkan untuk kita itulah yang terbaik!
Semoga artikel ini dapat memberi manfaat buat semua warga UniMAP.

~“Tiada satu musibah yang menimpa di bumi dan dirimu
melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum
Kami menciptakannya. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah,
supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang hilang
darimu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa
yang diberikanNya kepadamu.”~
(Al-Hadid: 22-23)
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