
Semakin bersih hati, hidupnya akan selalu diselimuti 

rasa syukur. Dikaruniai apa saja, kendati sedikit, ia 

tidak akan habis-habisnya meyakini bahwa semua ini 

adalah titipan Allah semata, sehingga amat jauh dari 

sikap ujub dan takabur. Persis seperti ucapan yang 

terlontar dari lisan Nabi Sulaiman AS, tatkala dirinya 

dianugerahi Allah berbagai kelebihan, "Haadzaa min 

fadhli Rabbii, liyabluwani a-asykuru am afkuru." (QS. 

An Naml [27] : 40). Ini termasuk karunia Tuhanku, 

untuk mengujiku apakah aku mampu bersyukur atau 

malah kufur atas nikmat-Nya.

Suatu saat bagi Allah akan menimpakkan ujian dan 

bala. Bagi orang yang hatinya bersih, semua itu tidak 

kalah terasa nikmatnya. Ujian dan persoalan yang 

menimpa justru benar-benar akan membuatnya kian 

merasakan indahnya hidup ini. Karena, orang yang 

mengenal Allah dengan baik berkat hati yang bersih, 

akan merasa yakin bahwa ujian adalah salah satu 

perangkat kasih sayang Allah, yang membuat 

seseorang semakin bermutu.

Dengan persoalan akan menjadikannya semakin 

ber tambah i lmu. Dengan persoalan akan 

bertambahlah ganjaran. Dengan persoalan pula 

derajat kemuliaan seorang hamba Allah akan 

bertambah baik, sehingga ia tidak pernah resah, 

kecewa, dan berkeluh kesah karena menyadari bahwa 

persoalan merupakan bagian yang harus dinikmati 

dalam hidup ini.

Oleh karenanya, tidak usah heran orang yang hatinya 

bersih, ditimpa apapun dalam hidup ini, sungguh 

bagaikan air di relung lautan yang dalam. Tidak 

pernah akan berguncang walaupun ombak badai 

saling menerjang. Ibarat karang yang tegak tegar, 

dihantam ombak sedahsyat apapun tidak akan 

pernah roboh. Tidak ada putus asa, tidak ada keluh 

kesah berkepanjangan. Yang ada hanya kejernihan 

dan keindahan hati. Ia amat yakin dengan janji Allah, 

"Laa yukalifullahu nafasan illa wus’ahaa." (QS. Al 

Baqarah [2] : 286). Allah tidak akan membebani 

seseorang, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. 

Pasti semua yang menimpa sudah diukur oleh-Nya. 

Mahasuci Allah dari perbuatan zhalim kepada 

hamba-hamba-Nya.

Ia sangat yakin bahwa hujan pasti berhenti. Badai 

pasti berlalu. Malam pasti berganti menjadi siang. 

Tidak ada satu pun ujian yang menimpa, kecuali pasti 

akan ada titik akhirnya. Ia tidak berubah bagai intan 

yang akan tetap kemilau walaupun dihantam dengan 

apapun jua.

Memang luar biasa orang yang memiliki hati yang 

bersih. Nikmat datang tak pernah membuatnya lalai 

bersyukur, sementara sekalipun musibah yang 

menerjang, sama sekali tidak akan pernah 

mengurangi keyakinan akan curahan kasih sayang-

Nya. Semua itu dikarenakan ia bisa menyelami 

sesuatu secara lebih dalam atas musibah yang 

menimpa dirinya, sehingga tergapailah sang mutiara 

hikmah. Subhanallaah, sungguh teramat beruntung 

siapapun yang senantiasa berikhtiar dengan sekuat-

kua tnya  untuk  memper indah  qo lbunya .  
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Orang yang paling beruntung memiliki hati yang 

sehat adalah orang yang dapat mengenal Allah 

Azza wa Jalla dengan baik. Semakin cemerlang 

hatinya, maka akan semakin mengenal dia. 

Penguasa jagat raya alam semesta ini. Ia akan 

memiliki mutu pribadi yang begitu hebat dan 

mempesona. Tidak akan pernah menjadi ujub dan 

takabur ketika mendapatkan sesuatu, namun 

sebaliknya akan menjadi orang yang tersungkur 

bersujud. Semakin tinggi pangkatnya, akan 

membuatnya semakin rendah hati. Kian melimpah 

hartanya, ia akan kian dermawan. Semua itu 

dikarenakan ia menyadari, bahwa semua yang ada 

adalah titipan Allah semata. Tidak dinafkahkan di 

jalan Allah, pasti Allah akan mengambilnya jika Dia 

kehendaki.
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